
 

 
 
 
 

Stockholm Teaching & Learning 
Studies, STLS – 

En samverkansplattform för 
ämnesdidaktisk praktiknära 

forskning 
 
 

Inger Eriksson 
Stockholms universitet & STLS 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

	

	

	

	



 2 

Innehållsförteckning 

FÖRORD	...............................................................................................................................	3	

STOCKHOLM	TEACHING	&	LEARNING	STUDIES	–	EN	BAKGRUND	...................	4	

En	ny	typ	av	forskning?	...............................................................................................................................	4	
Forskningsmetoder	......................................................................................................................................................	5	

STLS	–	ORGANISATION	OCH	LEDNING	.......................................................................	6	

VERKSAMHETEN	..............................................................................................................	7	

UTMANINGAR	OCH	FÖRHOPPNINGAR	......................................................................	8	
Utökad	verksamhet	......................................................................................................................................................	8	
Former	för	samverkan	................................................................................................................................................	9	

MODELLER	FÖR	INSTITUTIONALISERING	AV	STLS	...........................................	10	

Modell	1	-	Stockholm	Teaching	&	Learning	Studies	–	en	samverkansplattform	för	
skolhuvudmännens	FoU	verksamhet	..................................................................................................	10	

Modell	2	–	Stockholm	Teaching	&	Learning	Studies	–	ett	fristående	institut	.........................	11	

Modell	3	–	Centrum	för	Stockholm	Teaching	&	Learning	Studies	..............................................	12	

Modell	4	–	STLS	knutet	till	en	befintligt	skolhuvudmannafinansierad	aktör	som	Ifous	....	13	



 3 

Förord 
 
Hösten 2015 beviljades jag medel från Stockholms universitet AkUt-projekt1, för att under 
sex månader i en omfattning av 20% av min tjänst arbeta utanför universitetet i form av en 
så kallad utadjungering. Min ansökan utarbetades tillsammans med Katarina Arkehag, chef 
för FoU-enheten vid Utbildningsförvaltning i Stockholms stads. Arbetet skulle bl.a. handla 
om att utveckla verksamheten vid Stockholm Teaching & Learning Studies, STLS.  
 
Det huvudsakliga målet med utadjungeringen var ursprungligen att utarbeta en modell för 
hur en närmare samverkan mellan STLS och de olika ämnesdidaktiska institutionerna kan 
byggas upp. Arbetet organiserades bl.a. i form av olika möten och workshops med 
representanter för: skolhuvudmännen i Stockholms län, institutioner vid Stockholms 
universitet, och STLS där frågor om vad STLS är och skulle kunna bli fördes. Att ta fram en 
enda modell visade sig inte lämpligt då det finns flera intressen rörande STLS att beakta. 
 
Föreliggande rapport är således tänkt att fungera som ett diskussionsunderlag för hur STLS 
kan utvecklas och få en långsiktig organisatorisk lösning. De modeller som presenteras som 
idéer för alternativa lösningar är i denna rapport endast grovt skisserade – just för att främja 
diskussionerna bland skolhuvudmännen och inom Stockholms universitet men också inom 
t.ex. KTH och GIH som också kan ha ett intresse av STLS framtida utveckling. 
 
Stockholm den 2 juni 2016 
 
Inger Eriksson 
Professor i pedagogik vid Stockholms universitet & 
Vetenskaplig ledare för STLS 
 

 
  

                                                        
1 AkUt (Akademi Ut) är ett "spinn-off-projekt" till VINNOVA/KLOSS. AkUt satsningen skulle 
möjliggöra för en lärare/forskare att tillbringa 20 % av heltid i 6 månader hos samverkanspart. 
Utadjungeringen inom ramen för AkUt skulle utöver att vara meriterande och relevant för den enskilde 
också ge lärosätet erfarenheter och input till hur samverkan med externa parter kan utvecklas vidare. 
Förutsättningen är att det finns någon form av existerande samarbete med parten idag. 
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Stockholm Teaching & Learning Studies – en 
bakgrund 
Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) utgör en samverkansplattform mellan 
skolhuvudmän i Stockholms län och forskare vid Stockholms universitet och fungerar som 
en vetenskaplig miljö för lärarledda småskaliga ämnesdidaktiska forskningsprojekt.  
 
Syftet med STLS är att:   

• initiera, och vetenskapligt stödja lärardrivna FoU-projekt 
• utveckla skolanpassade modeller för FoU-arbete som involverar lärare 
• utveckla former för rapportering och spridning av forskningsresultat 
• underlätta kontakter mellan forskare och skolor 
•  

Exempel på konkreta uppgifter: 
• initiera och samordna forsknings- och utvecklingsprojekt 
• erbjuda vetenskaplig ledning samt handledning av forskningsprojekt och nätverk 
• anordna seminarier för lärare som är involverade i FoU-projekt 
• anordna Lärarnas forskningskonferens årligen 

 
STLS har utvecklats för att initiera, stödja och sprida lärarledda ämnesdidaktiska 
forskningsprojekt som handlar om frågor och utmaningar som uppstår i klassrummet.  

En ny typ av forskning? 
De FoU-projekt som bedrivs och leds inom STLS kan i vissa avseenden ses som en ny typ 
av forskning. Det handlar om ämnesdidaktiska småskaliga FoU-projekt som drivs av lärare 
under vetenskaplig ledning. Det som kan ses som det nya är att dessa projekt tar sig an 
frågor som har sin grund i utmaningar som lärarna möter i sitt arbete med elevers lärande av 
specifika kunskaper. Det handlar således om en forskning som kan utgöra ett komplement 
till en mera teoribaserad ämnesdidaktisk forskning dvs. en forskning som handlar om frågor 
och problem som uppstår i lärares arbete med undervisning, lärande och bedömning inom 
skolans olika ämnesområden. Inom STLS talar vi om ämnesdidaktisk klinisk 2alternativt 
undervisningsutvecklande forskning – en forskning som bedrivs i komplexa och dynamiska 
sammanhang (klassrummet) och som resulterar i kunskaper som ska kunna användas i andra 
komplexa och dynamiska sammanhang (andra klassrum). Sådan klinisk forskning förutsätter 
lärarnas erfarenheter och kunskaper i relation till elever, undervisning och skolämnen både 
för identifiering av forskningsfrågor, men också i arbetet med att utveckla nya kunskaper.  
 
De senaste två läroplansreformerna ställer stora krav på att lärarna kan konkretisera och 
precisera innebörden i de långsiktiga målen, dvs. de specifika förmågor som undervisningen 
i ämnet ska göra det möjligt för eleverna att utveckla; att de kan designa en undervisning 
som erbjuder eleverna reella förutsättningar till kunskapsutveckling och att de kan identifiera 
den kunskapsutveckling som är på gång. Idag ska lärarna genom undervisningen av 
specifika innehåll göra det möjligt för eleverna att utveckla ämnesspecifika förmågor som 
handlar om t.ex. att analysera i samhällskunskap, att uttrycka tyngd och flöde i dans, att föra 
algebraiska resonemang, använda läs-strategier mm. För att kunna organisera en 
undervisning där förmågor av detta slag kan utvecklas krävs både ett tolkningsarbete och ett 
konkretiseringsarbete. Det är således mycket specificerade kunskaper lärarprofessionen 
                                                        
2 Benämningen klinisk ämnesdidaktisk forskning används för att tydliggöra att det är en forskning 
som bedrivs i den pågående verksamheten. Vidare används benämningen klinisk, med referens till 
vården, för att betona vikten av att lärarnas erfarenhet utgör en viktig resurs.  
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behöver och som idag endast i ringa utsträckning kan hämtas från den universitetsbaserade 
ämnesdidaktiska forskningen (se också Skolkommissionens delrapport SOU 2016:38). I det 
följande ges exempel på frågor som utarbetats i några olika projekt som hittills har bedrivits 
inom ramen för de olika nätverken i STLS (se http://www.pedagogstockholm.se/stockholm-
teaching-and-learning-studies/). 
 
Engelska och moderna språk (tyska och franska gymnasiet): Hur förstår elever objektet? 
Detta är en undersökning som bottnar i några språklärares intresse av förstå processerna hur 
och varför eleverna förstår (eller inte förstår) och lär sig grammatik och att göra det till sitt 
eget språk och kunna kommunicera, alltså skriva och läsa på korrekt språk. Studien handlar 
således om hur elever förstår och lär sig att tillämpa grammatiska strukturer vid 
språkinlärning. 
 
Matematik (grundskolan låg och mellanstadiet): Vad är kritiskt för yngre elevers förståelse 
av hur en tallinje kan vara uppbyggd? Lärarna frågade sig hur en undervisning kan utformas 
med hjälp av variationsteori för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla en förståelse för 
tallinjen som redskap för matematiskt tänkande. Detta projekt är rapporterat både på svenska 
och engelska i vetenskapliga tidskrifter (Björk & Peterson Berggren 2xx). 
	
Naturvetenskap och teknik (grundskolan och gymnasiet): Vad kan det innebära att utveckla 
förmåga till systematiskt undersökande? Hur kan undervisning designas så att elever ges 
möjlighet att utveckla förmåga att planera, genomföra och analysera systematiska 
undersökningar? I ett historiskt perspektiv har undervisning i naturvetenskap i grundskolan 
och gymnasieskolan oftast tagit utveckling av elevers förmåga till systematiskt 
undersökande som en självklar konsekvens av laborativt arbete. Tidigare forskning visar 
dock att detta är ett problematiskt för-givet-tagande. 
 
Praktiskt-estetiska ämnen (dans på gymnasiet): Vad tar gestalt som tyngd och flöde i 
danslärares uppfattningar av danstekniska kunskapskvalitéer? I läroplanen anges att eleverna 
ska danstekniskt ska kunna gestalta tyngd och flöde. Beroende på dansstil betyder detta 
kvalitativt skilda saker. Vad betyder t.ex. tyngd i balett och vad betyder det i tango?  
 
Samhällsvetenskapliga ämnen (grundskolan och gymnasiet): Vad innebär förmågan att 
analysera i de samhällsvetenskapliga ämnena? Förmågan att analysera finns idag inskrivet i 
nästan alla ämneskursplaner. Men vad är kännetecknande för analys i samhällskunskap, 
historia, geografi och historia? För att kunna studera detta arrangeras mindre delprojekt inom 
de olika ämnena. Syftet är att utveckla undervisning i ett konkret ämnesinnehåll så att den 
bättre främjar elevernas utveckling av förmågan att analysera. På detta sätt kan innebörden 
av förmågorna också preciseras och därmed fås bättre kunskaper om hur förmågorna kan 
bedömas. 
 
Svenska och svenska som andra språk (grundskolan mellanstadiet): Vad är det man kan när 
man kan urskilja den bärande tesen i en argumenterande text? I nuvarande kursplaner för 
svenska och svenska som andra språk uttrycks att eleverna ska utveckla förmågan att läsa 
och analysera texter för olika syften. Lärarna hade erfarenheter av att läsning av 
argumenterande texter och hur man förhåller sig kritiskt till dessa inte i tillräcklig 
utsträckning ges utrymme i undervisningen samt att undervisningen främst fokuserar 
skrivandet. Lärarna upplevde ett behov av att göra det möjligt för elever att tidigt utveckla 
förmågan att tolka argumenterande texter. 

Forskningsmetoder 
Metodiskt är i princip alla projekt inom STLS utformade som någon form av 
interventionsstudier som kan beskrivas som kliniska undervisningsutvecklande studier. 
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Ansatser och metoder som används är t.ex. designstudier, uppgiftsdesign, learning studies, 
praktisk epistemologi osv. Det som avgör val av metod är frågans art och lärarnas tidigare 
erfarenheter, men också speciella kompetenser inom nätverket. Data utgörs bland annat av 
video/ljudbandade lektioner, uppgifter, texter, elevintervjuer, planeringssamtal etc. Eftersom 
flera av de lärare som genomför studierna saknar vetenskaplig skolning fungerar STLS som 
vetenskaplig miljö. Både för att ge vetenskapligt stöd i form av planerings- och 
analysseminarier och workshops och för att kritiskt granska projekten och dess 
kunskapsresultat och anspråk. I vissa projekt (s.k. ramprojekt – presenteras närmare nedan) 
ansvarar nätverken i högre utsträckning för metoder, analysarbete och rapportering.  

STLS – organisation och ledning 
När STLS startades var det i en samverkan mellan Stockholms stad och Botkyrka kommun 
och forskare från SU. Nacka kommun kom med 2012 och Fryshusets gymnasium anslöt 
2015 till STLS. Nu, våren 2016, har flera andra skolhuvudmän uttryckt intresse för att 
ansluta sig till STLS.  
 
Idag är STLS organiserat i sju ämnesdidaktiska nätverk. Det övergripande ansvaret har den 
vetenskapliga ledningen3 som idag utgörs av docent Maria Andrée, Institutionen för 
matematikens och naturvetenskapsämnenas didaktik och professor Inger Eriksson, 
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Varje 
nätverk drivs av ett antal koordinatorer finansierade av skolhuvudmännen. Inledningsvis 
arbetade de vetenskapliga ledarna med respektive nätverk i form av handledning av 
koordinatorerna vilka i sin tur handledde projekten. Allteftersom fick nätverken flera projekt 
att ansvara för och allteftersom kvalitetskraven höjdes fick respektive nätverk ta ett större 
vetenskapligt ansvar för innehållet i de olika projekten på en mera självständig basis. För att 
upprätthålla vetenskaplig kompetens och säkra en stadigare förankring i varje 
ämnesdidaktisk forskningsfält fick därför varje nätverk en forskarutbildad nätverksledare.4 
Den vetenskapliga ledningen har dock fortfarande det övergripande ansvaret för granskning 
av projektansökningar och granskning av projekten speciellt i relation till projektens 
slutrapportering. Sedan 2012 har STLS initierat och drivit en årlig vetenskaplig konferens 
för och av lärare – Lärarnas forskningskonferens.  
 
En ytterligare kvalitetssatsning utgörs av det vetenskapliga råd som inrättades våren 2015. 
Rådet ska både bidra till att verksamhet håller en hög vetenskaplig nivå och förstärka 
samverkan med universitet och andra lärosäten.5  

                                                        
3 Ingrid Carlgren, som initierade STLS, var från början (2008-09) ensam vetenskaplig ledare för 
nätverken, efterhand anslöts Inger Eriksson och Maria Andrée till den vetenskapliga ledningen. Efter 
att Ingrid Carlgren gått i pension 2015 sköts den vetenskapliga ledningen idag av Maria Andrée och 
Inger Eriksson. 
4 I dags läget fungerar följande personer som nätverksledare (finansierade av Stockholms stad i en 
omfattning av 10-20%): FD Per Anderhag, Naturvetenskap o teknik; FilLic & doktorand Jessica 
Berggren, Engelska och moderna språk; FD Aina Bigestans, Svenska och svenska som andra språk; 
professor Inger Eriksson, Matematik; FilLic Ann-Sofie Jägerskog, Samhällsvetenskapliga ämnen; FD 
Gunn Nyberg, Praktiskt-estetiska. Det sjunde nätverket, nätverket för yrkesämnenas didaktik är 
vilande. De två nätverk som i dagsläget inte har en disputerad ledare backas upp av den vetenskapliga 
ledningen. 
5 Läsåret 2015-2016 ingår följande personer i det vetenskapliga rådet: docent B-O Molander 
(naturvetenskap), professor Camilla Bardel (moderna språk); professor Kristina Danielsson (svenska); 
vice skolchef FD Lena Gumaelius (teknik); professor Håkan Larsson (idrott o hälsa); docent Viveca 
Lindberg (yrkesämnenas didaktik); professor Astrid Pettersson (matematik); professor Geir Skeie 
(SO); professor Eva Österlind (estetiska ämnen). Ordförande för rådet är professor emerita Ingrid 
Carlgren. Katarina Arkehag ingår som styrgruppens representant. Maria Andrée och Inger Eriksson 
utgör rådets sekreterare. 
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STLS drivs och finansieras idag principiellt av de skolhuvudmän som på olika sätt bidrar 
med resurser. De skolhuvudmän som deltar i STLS ingår tillsammans med den 
vetenskapliga ledningen i en styrgrupp som handhar de strategiska och finansiella frågorna.6 
Stockholms stad står som värd och bär också det huvudsakliga ekonomiska ansvaret för 
frågor om finansiering av i princip alla nätverksledare och de båda vetenskapliga ledarna 
samt andra infrastrukturella resurser som t.ex. lokaler, web-plats och projektadministration. 
De skolhuvudmän som ingår i STLS bidrar finansiellt till STLS genom att minst en av deras 
lärare fungerar som koordinator på minst 10%. Koordinatorerna är lärare som antingen har 
en licentiatexamen eller som är forskarstuderande på halvfart. De flesta koordinatorer är 
doktorander i olika lic-forskarskolor varav de flesta ingår i den kommunfinansierade 
ämnesdidaktiska forskarskolan (ÄdFo) vid Stockholms universitet. 

Verksamheten  
Verksamheten vid STLS kan i flera avseenden ses som intressant för utvecklingen av lärares 
professionella kunskapsbas och framstår som vetenskapligt lovande. I början av STLS 
verksamhet var de flesta projekt snarast att betraktas som utvecklingsprojekt, dvs. de höll 
inte en sådan vetenskaplig kvalitet som gjorde det möjligt att vidareutveckla resultaten till en 
vetenskaplig publicering. Efter hand som verksamheten har utvecklats har 
forskningsprojekten blivit allt mer kvalificerade. Idag dokumenteras, granskas och 
rapporteras alla projekt. Rapporteringen kan ske i olika form. Minimikravet är en 
utvecklingsartikel eller en presentation på Lärarnas forskningskonferens. Några av 
projekteten har också publicerats i vetenskapliga tidskrifter och presenterats på andra 
forskningskonferenser både nationellt och internationellt. Idag är förväntningarna på 
vetenskapliga publikationer större. Stödet för vetenskapliga texter är idag också mera 
utvecklat inom STLS, dels i form av seminarier men också i form av att nätverksledarna 
eller koordinatorerna kan skriva artiklar för vetenskaplig publicering tillsammans med 
lärarna.  
 
Forskningsprojekten vid STLS kan idag delas in i två slag. Lärarinitierade FoU-projekt och 
nätverksinitierade så kallade ramprojekt.  
 
FoU-projekt 
Skolhuvudmännen som ingår i STLS kan finansiera lärarinitierade tvååriga FoU-projekt. 
Stockholms stad är den skolhuvudman som finansierar flest FoU-projekt. Medel för FoU-
projekten utlyses en gång om året och intresserade lärare skriver en ansökan som granskas 
av nätverken och den vetenskapliga ledningen. Skolhuvudmännen beslutar sedan om vilka 
av de projekt som godkänts vetenskapligt som får ekonomiskt stöd.  
 
Ett FoU-projekt är således initierat av några lärare på en skola eller vid ett par tre skolor. 
Lärarna skriver i ansökan fram det problem eller utmaning de ser behov av att utveckla 
kunskaper om. De projekt som sedan eftergranskningen beviljas knyts till något av de 
ämnesdidaktiska nätverken. Stödet som erbjuds via nätverket anpassas till behovet inom 
respektive projekt men innefattar alltid ett inledande planeringsseminarium, ett 
mittseminarium och att avslutande seminarium. Variationen i stöd är beroende av den 
vetenskapliga kompetens som finns inom projektet. En del projekt har vetenskaplig 
kompetens vilket innebär att handledningsbehovet inte är så stort. De flesta projekt behöver 
ett mera utvecklat stöd och för dem erbjuds utöver deltagande i nätverksdiskussioner också 
                                                        
6 Katarina Arkehag från Stockholms stad är styrgruppens ordförande. Övriga representanter för 
skolhuvudmännen utgörs idag av: Ann-Christin Hartman från Botkyrka kommun, Per Gunnar 
Rosengren från Nacka kommun och Gunnar Holm Från Fryshusets gymnasium samt Maria Andrée 
och Inger Eriksson. 
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projekthandledning och workshops. Alla FoU-projekt förväntas dock bidra till gemensamma 
erfarenhetsutbyten i det nätverk det ingår i. 
 
Ramprojekt 
Som ett komplement till de av lärarna initierade FoU-projekten har respektive nätverk från 
och med 2015 startat ett arbete med att initiera och leda egna forskningsprojekt, s.k. 
ramprojekt. Denna typ av projekt kan ses som ytterligare ett steg i utvecklingen av STLS 
verksamhet. Kunskapsobjektet, problemområde och övergripande forskningsfrågor för ett 
ramprojekt identifieras inom respektive nätverk, baserat på nätverksdeltagarnas erfarenheter 
av utmaningar de nya läroplanerna har medfört och det aktuella forskningsläget. Ett 
ramprojekt drivs sedan genom att lärare på olika skolor och i olika årskurser genomför 
mindre undervisningsutvecklande delprojekt som samordnas av nätverket. Inriktningen på 
ramprojekten kan vara att konkretisera innebörden av de olika förmågorna i relation till olika 
centrala innehåll, eller att studera relationen mellan undervisning och elevens lärande 
avseende dessa förmågor eller att fokusera på hur de kan bedömas. Det sammantagna 
datamaterialet kan sedan ligga till grund för en mera omfattande metaanalys. Delprojekten 
har på så vis dubbla syften – dels att utveckla undervisningen på den lokala skolan och dels 
att generera kunskap relaterat till det övergripande kunskapsobjektet som kan ingå i en 
generell professionell kunskapsbas för lärare.  

Utmaningar och förhoppningar 
En av de stora utmaningarna och samtidigt förhoppningarna för STLS är att också framöver 
fungera som en samverkansplattform för undervisningsutvecklande ämnesdidaktiskt klinisk 
forskning. För att lyckas med detta behöver behovet och vidareutveckling av det 
vetenskapliga stödet oavsett om de bedrivs som FoU-projekt eller ramprojekt. Detta 
förutsätter att det går att säkerställa en långsiktig tillgång på vetenskaplig ämnesdidaktisk 
kompetens. En annan utmaning och förhoppning är att de idag rätt begränsade möjligheterna 
att driva större systematiska undervisningsutvecklande projekt behöver utvecklas. Detta 
innefattar t.ex. möjligheten att stå som projektägare och medelsförvaltare7 för externt 
finansierade forskningsprojekt t.ex. via Skolforskningsinstitutet.  

Utökad verksamhet 
Fler och fler skolhuvudmän är idag intresserade av att medverka i STLS för att på detta sätt 
höja den vetenskapliga kvaliteten på deras FoU-satsningar. Flera skolhuvudmän innebär 
flera koordinatorer till nätverken vilket innebär ökade förutsättningar att hantera flera 
projekt. Om andelen projekt ökar ställs också krav på ökade personella resurser i nätverken 
men också krav på att lokalerna kan hantera att flera nätverk har projektmöten samtidigt.  
 
Dessutom behövs ett system för att säkra tillgången till koordinatorer till de olika nätverken. 
Situationen idag är hanterbar men inte helt ideal. Det finns nätverk som endast består av en 
nätverksledare och en koordinator som tillsammans med nätverksledaren ska hantera både 
ramprojekt och ett antal FoU-projekt samtidigt. Det finns också nätverk med flera 
koordinatorer men projektmängden kan vara ungefär densamma som i det nätverk som bara 
består av två personer. Alla nätverk utom matematiknätverket ansvarar för olika ämnen som 
i sig behöver speciell kompetens. Nätverket för engelska och moderna språk behöver 
kompetens för olika språk; nätverket för praktiskt-estetiska ämnen omfattar helt skilda 
skolämnen; på samma sätt består nätverket för de samhällsvetenskapliga ämnena och 
nätverket för naturvetenskap och teknik av olika skolämnen; nätverket för svenska och 
                                                        
7 Det finns speciella krav på organisationer som kan vara medelsförvaltare. Bland annat måste den 
organisation där forskaren är anställd vara forskningsutförande. Organisationen får inte heller bedriva 
ekonomisk verksamhet. 
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svenska som andra språk rymmer också olika typer av ämnen och även ämnet svenska kan 
ses representera olika kunskapsområden. Om vi får projekt till det yrkesdidaktiska nätverket 
uppstår en om möjligt ännu bredare ämnesrepresentation att hantera.  
 
För ett utbyggt STLS behövs:  
A) ett system för hur tillräcklig ämnesdidaktisk forskningskompetens kan byggas in. Tills 

idag har nätverken hanterat detta på lite olika sätt beroende på vilket behov av 
vetenskapligt stöd de olika projekten behövt. Den ämnesdidaktiska kompetens som 
nätverket inte har kunnat bistå med själva har i vissa fall lösts med hjälp av inköpt 
expertis.  

B) en samverkan med andra lärosäten än SU för att säkerställa ämnesdidaktisk kompetens 
för samtliga ämnesområden. De forskare som deltar i STLS verksamhet behöver dock 
vara förtrogen med och intresserad av ämnesdidaktisk forskning och då med en 
inriktning mot kliniska undervisningsutvecklande studier.  

C) en formalisering av samverkan mellan skolhuvudmännen i relation till STLS. Vilket 
också behöver omfatta ett avtal för ekonomiska frågor.  

D) tillgång till större lokaler. Hittills samlas alla nätverk fredageftermiddagar – ett praktiskt 
arrangemang som dels gör det möjligt för skolorna att schematekniskt frigöra lärarna 
för nätverksarbete och som dels gör det möjligt för nätverksledarna och koordinatorerna 
att driva gemensamma seminarier, workshops och planeringsdagar. Eftersom 
koordinatorerna vanligen endast medverkar på 10% är det svårt att organisera det 
gemensamma arbetet på olika dagar. Det är också avgörande för nätverksarbetet att 
lärare från olika skolor med olika projekt kan träffas i sina nätverk och utbyta 
erfarenheter. Om nätverken skalas upp ytterligare måste andra både lokalmässiga och 
schematekniska lösningar utformas – detta utan att idén med STLS går förlorad. 

Former för samverkan 
Det som inledningsvis 2009 möjliggjorde etableringen av STLS var den 
kommunfinansierade forskarskolan i ämnesdidaktik (ÄdFo). Forskarskolan utgör en idag 
etablerad samverkan mellan skolhuvudmän och Stockholms universitet. Skolhuvudmannen 
bekostar doktorandernas lön under utbildningstiden (halvfart i fyra år) och universitetet 
bekostar forskarutbildningen.8 Doktoranderna ska principiellt bedriva forskarstudier på 50% 
och är 50% på sin skola. Några skolhuvudmän valde att låta lärarna på 10% av sin lärartjänst 
fungera som koordinatorer i de ämnesdidaktiska FoU-nätverken.9 Detta arrangemang 
utgjorde således grunden för uppbyggnaden av samverkansplattformen STLS. 
 
För samverkan mellan skolhuvudmännen ansvarar idag Stockholms stad, 
utbildningsförvaltningens FoU-enhet och Katarina Arkehag. Skolhuvudmännen kan ses som 
den ena parten inom STLS där den andra parten idag utgörs av forskare från främst 
Stockholms universitet.10 Universitetets samverkan kan närmast beskrivas som 
uppdragsforskning. När Ingrid Carlgren 2008-2009 startade upp denna verksamhet och fram 
till hennes pensionering 2015 bidrog Stockholms universitet finansiellt till STLS. Övriga 
forskare, dvs. vetenskaplig ledning samt disputerade nätverksledare finansieras av 
Stockholms stad. De forskare som medverkar från SUs sida medverkar genom 
uppdragsforskning. Ingrid Carlgren, tidigare medlem i lärarutbildningarnas forskningsutskott 
vid Stockholms universitet, drev under flera år frågan om STLS plats och funktion inom 
universitet. I flera avseenden uttrycktes ett intresse för STLS verksamhet, men några aktiva 

                                                        
8  Värd för forskarskolan är Institutionen för de matematiska och naturvetenskapliga ämnenas 
didaktik. Professor P-O Wickman är forskarskolans koordinator. Inger Eriksson är sedan våren 2016 
ordförande för styrgruppen för forskarskolan. Ledamöterna i styrgruppen representerar SU, 
skolhuvudmän och doktoranderna. 
9 Arbetet som koordinator kan ses som forskarskolans VFU – doktoranderna  
10 En av nätverksledarna har sin anställning vid Högskolan Dalarna. 
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åtgärder för att stärka eller etablera en långsiktig samverkan mellan SU och STLS har hittills 
inte gjorts. Det finns med andra ord ingen institutionellt förankrad samverkan från SUs sida 
idag. 
 
En institutionalisering av STLS relativt Stockholms universitet och eventuellt andra 
lärosäten i regionen kan ses som både en utmaning och en förhoppning. 

Modeller för institutionalisering av STLS 
Givet ambitionen med den typ av forskning som STLS försöker utveckla och stödja och mot 
bakgrund av de här skisserade utmaningarna och förhoppningarna (de är givetvis flera) har 
diskussioner under våren förts med skolhuvudmän och representanter för de institutioner vid 
Stockholms universitet som i första hand kan ses som potentiella samarbetsparter.11 
Diskussionerna som förts med skolhuvudmännen visar på ett seriöst intresse för att 
verksamheten vis STLS ska kunna utvecklas och byggas ut. Skolhuvudmännen är medvetna 
om vikten av säkerställandet av vetenskaplig ledning och verksamhetens legitimitet 
samtidigt som de i nuvarande form har största möjliga inflytande över den forskning som 
bedrivs – ett inflytande som ses som en grundförutsättning och mycket viktigt. 
Representanterna från SU har också lyft intresset för den forskning som bedrivs vid STLS 
och uttalat sig positivt i att framöver aktivt medverka i verksamheten. Med dessa 
diskussioner som grund skisseras i det följande fyra alternativa modeller för hur samverkan 
mellan STLS och Stockholms universitet kan få en mera institutionaliserad form.  
 
Den första modellen utgår från hur STLS fungerar idag – huvudsakligen ägt och styrt av 
skolhuvudmännen. Den andra modellen bygger på en idé om ett fristående forskningsinstitut 
samägt av såväl skolhuvudmän som olika lärosäten i regionen. I den tredje modellen skissas 
ett centrum där Stockholms universitet i samverkan med skolhuvudmännen tar ett 
övergripande ansvar för verksamheten. Den fjärde modellen bygger på att STLS blir del av 
det fristående forskningsinstitutet, Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och 
förskola.  Modellerna är framtagna för att kunna ligga till grund för diskussioner hos såväl 
skolhuvudmännen som i första hand ledningen vid Stockholms universitet. Den viktigaste 
frågan, utöver frågor som berör ekonomi,12 i diskussionen om de alternativa modellerna 
utgör säkerställandet av den speciella typ av klinisk ämnesdidaktisk 
undervisningsutvecklande forskning som kännetecknar dagens verksamhet inom STLS.  För 
samtliga modeller gäller vidare frågor som berör styrning och inflytande; förtroende och 
legitimitet; kontinuitet och kompetensförsörjning. 

 

Modell 1 – Stockholm Teaching & Learning Studies – en 
samverkansplattform för skolhuvudmännens FoU-
verksamhet  
I denna modell utvecklas STLS organisatoriskt vidare utifrån nuvarande idéer. Stockholms 
stad kvarstår som värd för STLS. Verksamheten behöver också framöver en styrgrupp med 

                                                        
11 Diskussionerna, som våren 2016 genomfördes under två workshops, arrangerades i relation till mitt 
uppdrag inom Stockholms universitets AkUt-projekt xxx. Deltagare från Institutionen för de 
humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Institutionen för de matematiska och 
naturvetenskapliga ämnenas didaktik, Institutionen för pedagogik och didaktik, Institutionen för 
språkdidaktik och Specialpedagogiska institutionen deltog. 
12 I de nedan skisserade modellerna har finansieringsfrågorna inte beaktats. 
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främst representanter för skolhuvudmännen. Finansieringen utgörs fortfarande av 
skolhuvudmännens bidrag både i form av bemanningen i nätverket, den vetenskapliga 
ledningen, nödvändiga infrastrukturella resurser och finansiellt stöd till projekten. De 
forskare som knyts till STLS medverkar i form av uppdragsforskning via olika lärosäten. 
STLS är i denna modell så att säga “ägd” av skolhuvudmännen (viss likhet med Ifous). Det 
vetenskapliga rådet fortsätter att fungera som idag. Inom ramen för denna modell kan 
skolhuvudmännen ha som en möjlig målsättning att i en framtid ha tillräckligt många 
forskarutbildade lärare anställda så att STLS till störstadelen sköts med ”egen” personal.  
 
Fördelar:  
STLS  

• kan fritt upphandla vetenskaplig kompetens från olika lärosäten utan att ingå ett 
bindande samverkansavtal med något specifikt lärosäte (uppdragsforskning) 

• styrs strategiskt av de medverkande skolhuvudmännen med stöd av vetenskaplig 
ledning och därmed kan deras intressen och prioriteringar styra utvecklingen 

• skolhuvudmän (speciellt mindre) kan enkelt ansluta till STLS men också avsluta 
samarbetet t.ex. beroende på förändrade ekonomiska villkor  

 
Utmaningar:  

• Att kontinuerligt upprätthålla tillräcklig vetenskaplig kompetens (i tillräcklig 
omfattning)  

• Att ha en tillräcklig finansiell grund då skolhuvudmännen ensamma bär ansvaret för 
finansieringen  

• Att möjliggöra för mindre skolhuvudmän att medverka som kan ha svårt att både 
finansiera en koordinator (och därmed ingå i STLS) och finansiera projekt i den 
egna verksamheten 

• Att som huvudmannaägd verksamhet ha tillgång till olika infrastrukturella 
funktioner som behövs för att säkerställa vetenskaplighet och kvalitet (t.ex. 
bibliotekstjänster – detta löses idag via personliga kontakter) 

• Att ses som en tillräckligt attraktiv part för forskare/institutioner 
 
Svagheter: 

• Verksamheten riskerar att från lärosätens sida inte betraktas som en seriös 
forskningsverksamhet 

• Kompetens är beroende av att enskilda forskare finner uppdragen inom STLS 
intressanta och är villiga att som ett extra uppdrag medverka i STLS  

• STLS kan inte vara projektägare eller medelsförvaltare för externa forskningsmedel 
(t.ex. via Skolforskningsinstitutet) 

• Lärosätet/lärosätena har utöver enskilda forskare inget principiellt inflytande i STLS 
verksamhet 

 
 

Modell 2 – Stockholm Teaching & Learning Studies – ett 
fristående institut  
Inom denna modell bildar STLS ett fristående forskningsinstitut gemensamt ägt av 
skolhuvudmän och lärosäten inom Stockholms län (t.ex. fackhögskolorna och Stockholms 
universitet). STLS är en juridiskt självständig organisation och bygger på ett delat ansvar 
och delat inflytande mellan parterna. För STLS strategiska ledning ansvarar en styrelse med 
ledamöter representerande såväl skolhuvudmän som deltagande lärosäten. Den dagliga 
verksamheten leds av en föreståndare/vetenskaplig ledare. Nätverksledarna ingår i 
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ledningsgruppen tillsammans med föreståndaren. Nätverken bemannas och leds på liknande 
sätt som idag. Som forskningsinstitut kan finansieringen komma från olika källor, dels med 
medel från skolhuvudmän och medverkande lärosäten och dels externfinansierat (t.ex. via 
Skolforskningsinstitutet). Stockholms stad/utbildningsförvaltningen ansvarar även i 
fortsättningen för den fysiska lokaliseringen. Den fysiska placeringen har ett symbolvärde 
för den typ av klinisk ämnesdidaktisk forskning som STLS driver. Det vetenskapliga rådet 
fungerar som idag. Som fristående forskningsinstitut ges verksamheten inom STLS en tydlig 
inriktning mot forskning och har möjlighet att fungera som projektägare och 
medelsförvaltare. 
 
Fördelar:  
STLS  

• blir en reell samverkansplattform mellan skolhuvudmän och lärosäten   
• har ett renodlat syfte att stärka och utveckla klinisk/undervisningsutvecklande 

forskning  
• kan utvecklas långsiktigt genom att såväl skolhuvudmän som lärosäten är delägare 

med juridiskt bidande stadgar  
• kan ha en delvis fast personal som kan arbeta långsiktig  
• kan vara projektägare eller medelsförvaltare för externa forskningsmedel (t.ex. via 

Skolforskningsinstitutet) 
 
Utmaningar:  

• Att ha en tillräcklig finansiell grund – som helt självständig verksamhet krävs en 
långsiktig och stabil finansieringsgrund – både skolhuvudmän och lärosäte(en) 
behöver vara ekonomiskt delaktiga 

• Att som enbart regionalt institut kan det vara svårt att attrahera långsiktigt 
delägarskap av olika aktörer. Institut som juridisk form skulle kanske vara mera 
försvarbart och intressant för olika aktörer om det var Sweden Teaching & Learning 
Studies 

• Att skapa avtal hur olika skolhuvudmän som inte är delägare kan ingå i STLS 
verksamhet 

• Att som forskningsinstitut få tillgång till olika infrastrukturella funktioner som 
behövs för att säkerställa vetenskaplighet och kvalitet (t.ex. bibliotekstjänster)13 

 
Svagheter: 

• Forskningsinriktning riskerar att betraktas som alltför snäv för aktörer att medverka i 
• Verksamhet riskerar att vara för liten (även i en betydligt vidgad form) för att 

ekonomiskt långsiktigt och hållbart kunna fungera som en helt självständig enhet 
• Som forskningsinstitut förutsätts mera långsiktiga ägarförhållanden, dvs. 

skolhuvudmän kan rimligen inte lika lätt gå in eller ur STLS verksamhet 

Modell 3 – Centrum för Stockholm Teaching & Learning 
Studies  
I denna tredje modell inrättas STLS till ett centrum juridiskt hörande under t.ex. Stockholms 
universitet. Organisatoriskt leds då STLS av en styrelse med representanter för såväl 
skolhuvudmännen och Stockholms universitet och andra lärosäten som t.ex. KTH och GIH. 
Verksamhetens strategiska ledning sköts av styrelsen och den dagliga verksamheten leds av 
en föreståndare/vetenskaplig ledare och en ledningsgrupp bestående av nätverksledare.   
Nätverken bemannas och leds på liknande sätt som idag. Stockholms stad/utbildnings-
                                                        
13 http://www.tidningencurie.se/22/nyheter/nyheter/2015-11-09-myndigheter-i-natverk-for-
forskningens-skull.html 
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förvaltningen kan även i fortsättningen svara för den fysiska lokaliseringen. Den fysiska 
placeringen har ett symbolvärde för den typ av klinisk ämnesdidaktisk forskning som STLS 
driver. Det vetenskapliga rådet fungerar som idag. 
 
Som centrum kan STLS vara både projektägare och medelsförvaltare för externfinansierade 
forskningsprojekt (t.ex. via Skolforskningsinstitutet). Även tillgången till t.ex. 
bibliotekstjänster löses i denna modell. STLS skulle också kunna ha ett koordinerande 
värdskap för den kommunfinansierade ämnesdidaktiska forskarskolan. Ett sådant värdskap 
innefattar inte själva forskarutbildningen – den skulle alltjämt bedrivas av institutionerna 
Den nödvändiga ämnesdidaktiska kompetensen som behövs kan organiseras med både 
långsiktiga och fasta personresurser och i form tillfällig kompetenser. 
 
Fördelar:  
STLS  

• verksamheten kan utvecklas långsiktigt genom att såväl skolhuvudmän och lärosäten 
är samarbetsparter och verksamheten har juridiskt bindande stadgar  

• kan ha en delvis fast personal som arbetar långsiktigt – den ämnesdidaktiska 
kompetensen som behövs kan organiseras med både långsiktiga och fasta 
personresurser och i form av tillfälliga lösningar 

• har tillgång till olika infrastrukturella funktioner som är nödvändiga för att kunna 
säkerställa vetenskaplighet och kvalitet (t.ex. bibliotekstjänster) 

• kan vara såväl projektägare som medelsförvaltare för externa forskningsmedel (t.ex. 
via Skolforskningsinstitutet) 

• kan stå som värd för t.ex. den kommunfinansierade ämnesdidaktiska forskarskolan. 
 
Utmaningar:  

• Att säkerställa skolhuvudmännens inflytande och delaktighet   
• Att få en tillräckligt stabil finansiell grund 
• Att säkerställa att verksamheten och engagemanget för innehållet i och inriktningen 

på forskningen inom STLS får goda förutsättningar 
• Att inte bli “en enskild institutions” eller en “enskilds persons” ansvar och intresse 
• Att skapa avtal hur olika skolhuvudmän kan ingå i STLS verksamhet också med ett 

mera kortsiktigt engagemang 
 
Svagheter: 

• Verksamheten ses som för liten (även i en betydligt vidgad form) för att ekonomiskt 
långsiktigt och hållbart kunna fungera som en självständig enhet inom universitetet 

• Skolhuvudmännen kan komma att betrakta STLS som en angelägenhet för 
universitetet och därmed känna ett mindre engagemang 

• Som centrum förutsätts mera långsiktiga samarbetsavtal, dvs. skolhuvudmän kan 
rimligen inte lika lätt gå in eller ur STLS verksamhet 
 

 

Modell 4 – STLS knutet till en befintligt 
skolhuvudmannafinansierad aktör som Ifous  
En möjlig modell är att STLS blir en nod i Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola 
och förskola14 – verksamhet vilket skulle innebära att det finns möjlighet att knyta 
                                                        
14 Ifous - är ett fristående, icke vinstutdelande forskningsinstitut som huvudsakligen är finansierat av 
medlemsintäkter. Idag är 176 medlemmar anslutna huvudsakligen skolhuvudmän (21 av 26 
kommuner i Stockholms län) men även intresseorganisationer inom utbildningsområdet. Ifous stödjer 
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verksamheten nära intresserade och drivande skolhuvudmän. Det skulle även innebära att det 
är möjligt att använda den infrastruktur som Ifous har byggt upp i form när det gäller 
finansieringsmodeller och administrativ organisation. Det möjliggör också ett samarbete 
med flera lärosäten – främst i form av uppdragsforskning – i länet och landet.  

 
Fördelar:  
STLS  

• stärker och formaliserar samverkan mellan skolhuvudmännen  
• kan utvecklas långsiktigt inom en redan befintlig struktur som för hela landet har 

samma intresse och vision om vad som ska uppnås  
• kan använda den organisatoriska och administrativa infrastrukturen för att anställa 

personal, administrera projekt och konferenser samt hantera gemensamma medel   
• verksamheten är inte avtalsmässigt kopplat till ett lärosäte eller ett par lärosäten utan 

samarbetet kan kopplas till enskilda forskare utifrån de behov enskilda projekt har 
av vetenskaplig ledning (rimligen främst i form av uppdragsforskning) 

• kan samverka med redan befintliga nätverk hos skolhuvudmännen och tillsammans 
kunna ta del av den kompetens som finns genom skolanställda lektorer 

• kan verka på en nationell arena och även bygga upp andra regionala plattformar i 
landet som ger möjlighet för samarbete nätverk, FoU-projekt och samarbete med 
forskare/lärosäten och utveckla en bredare kunskapsbas 

 
Utmaningar:  

• Att attrahera och skapa intresse hos lärosäten och forskare att bli långsiktiga 
samverkansparter  

• Att få fler skolhuvudmän att utöka sitt medlemskap till att bli delaktiga i STLS 
arbete  

• Att skapa en struktur för styrning där både skolhuvudmän och samverkande 
lärosäten finns representerade 

 
Svagheter: 

• Som en del av Ifous är STLS inte tillräckligt attraktivt utifrån ett akademiskt 
perspektiv bl.a. i relation till forskningsfriheten och ses som beställningsforskning 
med låg status. 

• Verksamma vid STLS kan inte söka externa forskningsmedel 
• Samverkan med lärosäten inte kan regleras i särskilda samverkansavtal med 

gemensam finansiering utan bara kan ske genom uppdragsforskning vilket kan göra 
det svårt att få verksamheten lönsam 

                                                                                                                                                             
praktiknära forskning och konkret utvecklingsarbete där lärare och skolledare tar aktiv del i 
kunskapsbyggandet. Särskilt fokus läggs på utvecklingsområden som har stor betydelse för lärandet. 
Vägledande för forsknings- och utvecklingsinsatser är att de ska bygga på medlemmarnas behov, 
genomföras tillsammans med lärare, skolledare och forskare samt stärka skolhuvudmännens förmåga 
att driva skolutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (http://www.ifous.se/about/ 
29.5 2016).  


