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Projektbeskrivning i samverkan mellan parterna vid Institutionen för
estetiska ämnen i lärarutbildningen, Umeå universitet och Piteå
kommun.
Projektets titel
Lärare och skolledares professionalism i en skola på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet

Syfte och mål
Detta forsknings- och utvecklingsprojekts övergripande syfte är belysa och problematisera
forskningsbaserade utvecklingsprojekt i möten mellan policy och lärares och skolledares
praktik. Specifika mål är att belysa hur idéer om akademisering och professionalisering mottas
av lärare och skolledare genom att utifrån medverkande skolaktörers perspektiv problematisera
hinder och framgångsfaktorer i pågående FoU-projekt (Onnismaa et al. 2015; Gustavsson,
2002). Ytterligare ett specifikt mål är att belysa hur sådana FoU-projekt ligger i linje med
kommunens strävan att stärka den professionella styrningen. Syfte och mål är i samklang med
Piteå kommuns utvecklingsstrategi att rusta för en skola på vetenskaplig grund (akademisering)
och utveckling av lärares och skolledares professionalism (Barn- och utbildningsnämnden
2014; Utbildningsnämnden 2017).
Forskning- och utvecklingsprojektet (FoU) är en del av Piteå kommuns och Umeå universitets
ULF-avtal som går ut på att utveckla en FoU-miljö i samverkan mellan Piteå kommuns förskola
och skola, Umeå universitet och Luleå Tekniska universitet, LTU (Umeå universitet och Piteå
kommun 20190218)
ULF-avtalet bygger vidare på tidigare forsknings- och utvecklingsprojekt Kampen för
läraryrkets kunskap (2017-2020) som bedrivs i samverkan mellan forskare vid Umeå
Universitet och Piteå kommuns utbildningsförvaltning. Idag deltar lärare och forskare i olika
gemensamma forskningsbaserade aktiviteter, magisterutbildning, forskningscirklar,
föreläsningar, i praktiknära studier allt i nära samverkan med Piteå utbildningsvetenskapliga
råd. Forskningsbaserade utvecklingsprojekt medför nya utmaningar för såväl kommunal
huvudman, lärare, skolledare som för lärarutbildare och forskare.
Gemensamma frågeställningar:
1 Hur förhåller sig aktörerna till skolans akademisering i förhållande till lokala FoU-aktiviteter?
2 Vilka idéer, strategier eller handlingar styrs aktörerna av?
3 Hur kan skolhuvudman och lärosäte utveckla strukturer för att främja en professionsstyrd
skola byggd på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?
Frågorna preciseras utifrån preliminära empiriska resultat i samverkan mellan forskarna och
skolans aktörer. Vi utgår från en symmetrisk och komplementär ansats som innebär att
aktörernas perspektiv gällande såväl precisering av frågor som tolkning av resultat är en viktig
del av den metodiska ansatsen och viktigt kriterium för att bedöma kvalitet i samverkande
praktiknära forskning.
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Områdesöversikt
Vårt FoU-projekt om hur utbildningsreformer tolkas och görs i praktiken skär över fältet
policyforskning och praktiknära forskning (Ball et al. 2011; Bradbury 2012; Jarl & Rönnberg
2014; Erixon Arreman & Dovemark 2017). Utbildningsreformer om läraryrket över tid har i
tidigare forskning belysts ur olika perspektiv såsom klass, kön, makt, professionalisering och
yrkesidentitet (Andersson 2013; Erixon Arreman 2005; Florin 1987; Hjalmarsson 2009;
Jeansson 2017; Johansson 1992; Löfgren 2012; Skåréus 2007; Widén 2016). Nuvarande
strävanden för reformimplementering och akademisering av läraryrket, uttrycks i Skollagens
krav på forskningsbaserad kunskap och karriärreformer, som förstelärare. ”Akademisering”
tenderar samtidigt att utmana skolans organisation och pedagogiska ledarskap (Alvunger
2015; Hjalmarsson & Löfdahl Hultman 2016). En aktuell forskningsstudie genomförd som en
enkätstudie riktad till samtliga skolledare i gymnasieskolan, anslutna till svenska
Skolledarförbundet, visar att lärare får stort ansvar i reformimplementering (Lundström et al.,
2017). Tidigare forskning pekar dock på dilemman och en kluven position för lärare vad
gäller förväntningarna att genomföra reformer. Kritik riktas också mot sådan forskning där
lärare blir forskningsobjekt som skuldbeläggs för reformers misslyckanden (Ball et al., 2011;
Carlgren & Holmquist 1999; Hansson 2014). Studier inom ramen för tidigare FoU-projekt
och som bedrivits i kommunen visar att lärare kan uppfatta sitt deltagande i
kompetensutveckling som syftar till att ge förutsättningar för lärares deltagande i praktiknära
studier antingen som ett individuellt eller kollektivt projekt. En viktig förutsättning för menar
lärarna i studien att de har ett starkt stöd av rektor (Hansson & Erixon 2019).

Teori och metod
Forskningens övergripande teoretiska redskap innefattar perspektiv på policy och
akademisering; policy enactment hur policy görs (Ball et al. 2011; Braun et al. 2011) och policy
som process (Ozga, 2000). Genom kombination av academic drift, aktivitetsteori och
governmentality (Faulcault 1991) fokuseras samverkansprocesser i praktiken där policy görs.
Akademiseringen av läraryrket (academic drift) analyseras utifrån Kyviks (2007) taxonomi
(program, policy, institutional, staff drift). Professionalisering och näraliggande begrepp med
olika betydelser (Englund & Dyrdal Solbrekke 2015; Evetts 2009) belyses utifrån medverkande
aktörsperspektiv. Med aktivitetsteori analyseras aktörernas dilemman relaterat till ett större
system, ytterligare problematiserat utifrån teorier om expansivelearning (Engeström 2009; Roth
2011; Holzkamp 2013) Vidare anläggs governmentality, styrnings- och maktperspektiv på
aktörernas erfarenheter och identitetskonstruktioner (Connell 2008; SOU 2014:34). Ansatsen
innefattar ”stark reflexivitet” (Harding 1991) för fördjupad analys av empiri utifrån deltagares
reflektioner (Kilpatrick et al 2010).
I FOU-projektet följer och analyserar vi hur forskningsbaserade utvecklingsprojekt tolkas,
översätts och iscensätts av olika aktörer (lärare, skolledare) iscentätter forskningsbaserade
utvecklingsprojekt . Metodiskt har studien därför ett empiriskt etnografiskt och autoetnografiskt
upplägg, observationer, spontana samtal, reflexivt skrivande och fältanteckningar (Chang,
2008; Ellis 2004; Wilson & Chadda 2009). Därtill tillkommer dokumentstudier och analys
avutbildningspolicy på nationell och lokal nivå.

Projektets organisation
I alla delar signalerar projektet en tydligt en symmetrisk och komplemetär ansats, dels mellan
de två sammanlänkande aktiviteterna, forskning och utveckling, dels mellan de två
samverkande organisationerna, kommun och universitet samt mellan, forskare, lärare och
skolledare. Projektledning, består av bägge parter, Per-Olof Erixon, est och Kristina Hansson
PK. Projektets planering, presentation, förankring, utveckling av projektets syfte, frågor och
plan för genomförande utformas i samverkan och dialog mellan parterna. Respons på
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preliminära forskningsresultat sker kontinuerligt vid dialogmöten. På så sätt återförs
forskarnas analyser till praktiken för fördjupad analys utifrån deltagarnas reflektioner via
enkel och dubbel loop (Basset 2015).
Följande forskare ingår i FoU-projektet: Mats Danell, Per-Olof Erixon, Kristina Hansson,
Catarina Lundqvist, Åsa Jeansen, Stina Westerlund, Institutionen för estetiska ämnen i
lärarutbildning, Umeå universitet samt Inger Erixon Arreman, Institutionen för tillämpad
utbildningsvetenskap, Umeå universitet via FoU-projektet Kampen för läraryrkets kunskap.
Utöver kommunens lärare och skolledare och forskargruppen knyts till projektet andra aktörer
som verkar för att främja praktiknära forskning i Piteå kommuns FoU-miljö: docent Ulrika
Bergmark, Luleå Tekniska Universitet Flexitforskare,(finansierad delvis av Riksbankens
Jubileumsfond/Piteå kommuns fond för innovationsmedel) och samt I begränsad omfattning
deltar också magisterstuderande lärare .

Betydelse för verksamhetsutveckling och forskning
Med synen på FoU-projektet som ”gemensam kunskapsbildning” mellan forskare och lärare
(Kroksmark & Wennergren 2014) är undervisningspraktikens kunskapsbidrag därför i fokus
för Piteå kommuns policydokument (Utbildningsförvaltningen 2017).. Genom vårt redan
etablerade och ömsesidiga intresse för praktiknära forskning, som sker kontinuerligt och över
en längre tid i samverkan mellan lärare, skolledare och forskare, är avsikten att synliggöra detta
i skolans verksamhet och Piteå kommuns utvecklingsarbete. Detta betyder att forskargruppen
och kommunens aktörer betraktar skolans miljö som kunskapsmässigt produktiv, som ger
vetenskapligt underbyggda bidrag till skolans verksamhet.
Resultatet i varje delstudie kan både ses som en fråga om ”nytta” för tillämpning av
forskningsresultat i verksamhetsutveckling i Piteå kommun och en framåtsyftande väg för
kommunens och lärares akademiska och professionella utveckling, för delaktighet i forskning
och som forskningsproducenter. I forskning är det angeläget att undersöka och belysa huruvida
forskningsbaserad verksamhetsutveckling kan bidra till att stärka lärare som professionella i en
skola som alltmer styrs av statliga byråkratiska logiker med betoning på mätbar kunskap,
samtidigt som den professionella autonomin tenderar att försvagas (Brante 2014; Biesta 2009;
Rönnberg 2014). Verksamhetsutveckling baserad på forskning är relevant då kunskap i sig är
ett styrmedel (Jarl & Rönnberg 2015; Carlgren 2015). Svara även mot akademins och
lärarutbildningen behov av att utveckla samverkandes strukturer tillsammans med huvudman
för praktiknära forskning

Riskanalys
Post Piteåprojekt II bedömer vi förestående generationsskifte av tjänstemän på ledningsnivå
inom Piteå kommuns förvaltning och forskare vid Umeå universitet som en risk för
långsiktighet och fortsättning på samverkan som dessa två projekt har byggt upp. De redan
pågående magisterkurserna och därmed även vårt projekt vilar i stort tungt på starka
”gatekeepers”: Kristina Hansson, vetenskaplig ledare, och Malin Westling, förvaltningschef.
För att förebygga ev. glapp som kan försvåra projektets genomförande och långsiktiga
ambitioner, har projektledningen lyft frågan i dialogmöten med berörda aktörer;
förvaltningsledning, utbildningsnämndens politiker, skolledare och lärargrupper. Tanken är
att vi forskare/ samverkare blir synliga i kommunen, att vi introduceras och presenteras så att
vi kan knyta viktiga kontakter initialt. Flexitforskarens roll blir också av betydelse för
projektet då hon kommer arbeta bl.a. mot rektorsgruppen.
Då projektet berör många olika aktörer på olika nivåer är brist på information ytterligare en
risk. För att undvika detta skapas en infrastruktur på webben som möjliggör information och
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kommunikation inåt och utåt. Vi behöver också inom projektet klargöra på vilka nivåer vi
forskare medverkar.
Forskaren och kursansvarig för magisterkursen Stina Westerlund framhåller i likhet med
annan forskning, hur viktigt det är med rektorers uppmuntran, intresse för magisterstudierna
och att skolledare ger arbetsvillkor som möjliggör studier. I första magisterstudentgruppen har
skett en del avhopp pga. svårigheter att balansera arbete och studier. Den grupp som antagits
nu i höst 2017 är mindre än förväntat, kanske till följd av att lärarna på fältet uppfattat
signaler om magisterstudier som krävande.
Samverkan akademi/kommun och ”möte i ögonhöjd” kring skolans utveckling är också en
utmaning i sig. Att samverkansavtalet befästs mellan institutionerna UMU och Piteå
kommunen är därför viktigt. Ett öppet och tillåtande dialogklimat kring praktiknära forskning
som inbegriper dialog kring forskningsetik ser vi också som grundläggande och nödvändigt.
Ytterligare en risk att hantera är tidsförskjutningar gällande progression i utbildningen bland
magisterstuderande samt avhopp, dvs. olika indikationer på hinder att balansera arbete,
högskolestudier och privatliv. Ev. tidsförskjutningar för magisterstudenter bör kunna hanteras
inom ramen för ordinarie och regelbundet återkommande magisterprogram som ges på distans
och vid Campus Umeå universitet. Förutsättningarna för att genomföra magisterstudier för
skolans yrkesverksamma lärare bör och kan i sig problematiseras för återkoppling till
beslutsfattare och policy-makers på nationell nivå. Utmaningarna och riskerna vad gäller att
rekrytera olika lärare/olika lärargrupper att delta i projektet ämnar vi bemöta genom att i
samverkan med ledningsgruppen vid utbildningsförvaltningen kommunicera på en gemensam
webbplattform.
Ytterligare är att ta med i beräkningen att slutförandet av forskningspublikationer och antologi
sannolikt kommer att pågå efter projekttidens slut.

Tidsplan 2019-2021
Tidsplan har tagits fram av parterna vid Umeå universitet och Piteå kommun
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