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Webb och digitalt nyhetsbrev

1. Inledning



Störst mediaexponering 2015

• När regeringen tillsatte Skolforskningsnämnden

• Vid beslut om vilka systematiska översikter vi startar med

• När direktören Lena Adamson tillträdde

1. Inledning



Twitter: @skolfi 773 följare 

1. Inledning

Främsta tweets 2016

2 117 visningar/mars

Vad betyder det att arbeta på 

vetenskaplig grund i undervisningen? 

#skolledarkongressen

952 visningar/maj

DN Debatt slutreplik. ”Låt 

utbildningsvetenskap bli eget 

vetenskapsområde” 

1 141 visningar/april

Hur kan @skolfi bidra till en skola på 

vetenskaplig grund Lena Adamson 

#forskningskonvent

Flest omnämnanden 92 engagemang

Premiär för @skolfi nyhetsbrev där du 

kan läsa om aktuell verksamhet. 

Prenumerera gärna! 



Om systematiska översikter 

• Syfte: Sammanställa den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen som finns i 
relation till en specifik fråga – stödja de verksammas beslut 

• Inleddes med behovsinventering – samtal med verksamma, främst lärare

• Arbetet kännetecknas av systematik och transparens

‒ Frågestyrd: studiens frågor bestäms i förväg

‒ Systematisk: arbetet följer en given arbetsmetod som dokumenteras i ett ”protokoll” 

‒ Transparent: alla arbetsmoment, resonemang och beslut redovisas 

• Resultat: det ”mest sannolika” eller djupaste/mest fullödiga svaret samt så 

balanserade slutsatser som möjligt

2. Om systematiska översikter



Översikt 1: Undervisning för att möta och ta tillvara 
elevers olikheter

Lärares röster:

- Metoder/kunskap om hur man hanterar och utnyttjar mångfald och olikhet i 
klassundervisningen?

- Hur kan undervisningen se ut för att gynna alla?

- Hur kan man jobba med individualisering? 

- Att planera och att undervisa inkluderande?

3. Pågående systematiska översikter: KLASSRUMSDIALOG I MATEMATIKUNDERVISNINGEN



Översiktens inriktning

Vad kännetecknar klassrumsdialog i matematikundervisningen som skapar 
förutsättningar för elevers deltagande och för elevers lärande?   

• Behov 

• Relevans

• Förutsättningar 

3. Pågående systematiska översikter: KLASSRUMSDIALOG I MATEMATIKUNDERVISNINGEN



Översikt 2: Språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt, med fokus på elever med annat 
modersmål än svenska 

Varför denna inriktning?

• En stor andel av eleverna i den svenska skolan har ett annat modersmål än 
svenska

• Lärare vittnar om ett stort behov av mer kunskap om hur man bäst arbetar med 
elever med otillräckliga kunskaper i svenska

• Andra skolmyndigheter påtalar vikten av språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt

3. Pågående systematiska översikter: SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLANDE ARBETSSÄTT, MED 

FOKUS PÅ ELEVER MED ANNAT MODERSMÅL ÄN SVENSKA



Preliminära frågeställningar

• Vilket vetenskapligt stöd finns det för olika språk- och kunskapsutvecklande 
metoder och arbetssätt?

• Utifrån den tillgängliga vetenskapliga kunskapen – hur upplevs dessa metoder 
och arbetssätt av elever och lärare? 

3. Pågående systematiska översikter: SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLANDE ARBETSSÄTT, MED FOKUS PÅ 

ELEVER MED ANNAT MODERSMÅL ÄN SVENSKA



Översikt 3: Formativ bedömning med fokus på 
feedback inom skrivutveckling 

I många sammanhang betonas att feedback kan ge positiva effekter för elevens 
lärande, se t ex Hattie ”Visible Learning”

Del av lärares praktiska arbete och professionella samtal via t ex

• Förordningar (IUP) och digitala plattformar (DEXTER, UNIKUM)

• Facebook, ”Bedömning för lärande”, har t ex omkring 20 000 medlemmar

Myndigheter

• Skolverket; rekommenderad metod (NP bör användas formativt; allmänna råd 
om bedömning)

3. Pågående systematiska översikter: FORMATIV BEDÖMNING MED FOKUS PÅ FEEDBACK INOM 

SKRIVUTVECKLING



3. Pågående systematiska översikter: FORMATIV BEDÖMNING MED FOKUS PÅ FEEDBACK INOM 

SKRIVUTVECKLING

Men…

- …heterogent fenomen (stadier, ämne, typ av formativ bedömning) 

- …effektmåtten diskuteras alltmer (Bennett, 2011)

Syfte

Vilket vetenskapligt stöd finns för olika feedbackmetoder inom 

området skrivutveckling, samt vilka förutsättningar/komponenter 

påverkar elevernas resultat?

Status just nu

- Avslutat projektmöte med forskare från Göteborg och Jönköping

- Litteratursökning

- Arbete med granskning av litteratur påbörjas i höst



Översikt 4: It som pedagogiskt verktyg i 
matematikundervisningen

• Lärare och skolledare har många frågor om it och datorer

• Centrala aktörer ser det som en stor utmaning att hantera 
strömningarna inom fältet

• Tidigare stort fokus på tillgång till utrustning och kompetens

• It-verktyg och internet som störfaktorer har lett till het debatt

• Numera större fokus på hur it kan och bör användas i 
undervisning

• Användningen av digitala resurser i matematik är allmänt låg, 
men varierar stort över landet

• Resultat-tappet i matematik tycks vara stort och pågående

3. Pågående systematiska översikter: IT SOM PEDAGOGISKT VERKTYG I MATEMATIKUNDERVISNINGEN



Inklusions- och exklusionskriterier

• Deltagare

‒ Barn i förskola och elever i grund- och gymnasieskola

• Arbetssätt

‒ Alla typer av digitala resurser kan ingå

• Resultat

‒ Forskning som kan ingå ska ha studerat någon aspekt på barns och/eller elevers 
matematiska kunnande

• Sammanhang

‒ Forskning som inkluderas ska ha studerat metoder och arbetssätt inom ramen för 
skolans eller förskolans verksamheter

• Exklusionskriterier

‒ T.ex. forskning som i huvudsak har studerat tillhandahållande av it-utrustning och 
forskning om arbetssätt med digitala resurser inom ramen för mer varaktig 
distansundervisning.

3. Pågående systematiska översikter: IT SOM PEDAGOGISKT VERKTYG I MATEMATIKUNDERVISNINGEN



Översikt 5: Undervisning om lässtrategier som ett 
arbetssätt för att främja elevers läsförståelse

Varför behövs en systematisk översikt som fokuserar på läsförståelse och 
undervisning om lässtrategier?

• Såväl lärare som andra skolaktörer har lyfts fram att man saknar kunskap om 
hur man kan undervisa om läsförståelse 

• Läsförståelse är ett område med fallande resultat i internationella 
kunskapsmätningar (PIRLS och PISA)

• Tidigare forskning har visar på vikten av läsförståelse, samt på vikten av explicit 
undervisning kring läsförståelse (t.ex. genom undervisning om lässtrategier). 

3. Pågående systematiska översikter: UNDERVISNING OM LÄSSTRATEGIER SOM ETT ARBETSSÄTT 

FÖR ATT FRÄMJA ELEVERS LÄSFÖRSTÅELSE



Vad ska undersökas?  

• Ett fokus på vad det är i detta arbetssätt (undervisning kring lässtrategier) som 
kan anses främja elevernas läsförståelse 

• Eftersom lärare behöver få en bredare förståelse för de aktuella processerna 
kring läsförståelse och hur dessa processer kan aktiveras utifrån det aktuella 
arbetssättet (undervisning kring lässtrategier)

3. Pågående systematiska översikter: UNDERVISNING OM LÄSSTRATEGIER SOM ETT ARBETSSÄTT FÖR ATT 

FRÄMJA ELEVERS LÄSFÖRSTÅELSE



Delning av kunskap

• Den kunskap som ska delas
‒ Verksammas behov

• Användarna – individuella egenskaper av betydelse för förändring
‒ Utbildning

‒ Attityder

• Effektivitet i mottagandet
‒ Praktisk träning

‒ Samarbete inom kollegiet eller med handledare

• Sammanhanget – organisationens kapacitet för förändring
‒ Specialisering

‒ Utvecklingsfrämjande kultur

4. Kunskapsdelning



Skolforskningsinstitutets försöksverksamhet
-utvärdering av arbetssätt och metoder

• En grupp lärare ska på ett systematiskt sätt pröva och utvärdera utvalda arbetssätt och 
metoder från genomförda systematiska översikter

• Lärare har nominerats av skolchefer från SKLs nätverk för skolchefer och av 
Friskolornas riksförbund
− 9 lärare i matematik eller svenska som jobbar i grundskola eller gymnasium 

− 3 lärare jobbar i friskolor

− Lerum, Kungsbacka, Habo, Lidköping och Stockholm

• I projektet ingår en utbildningsdel och en genomförandedel
− Utbildning på avancerad nivå (15 hp) ”Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens” 

på Göteborgs Universitet

− Grupperna genomför varsitt (sv / ma) utvärderingsprojekt som läggs upp i samråd med institutet. 
Lärarna får handledning under projektets gång.

2016-05-26SKOLFORSKNINGSINSTITUTETS FÖRSÖKSVERKSAMHET



Vad är praktiknära forskning? 

• Behovsdriven – ’förbättringsforskning’ – jmfr klinisk forskning

‒ Forskningsfrågorna utgår från professionens frågor och behov

‒ Genomförs i samverkan med professionen

‒ Resultaten bör ligga nära en möjlig prövning eller omsättning i praktiken 

(Jämför med kunskapsdelning)

5. Utlysning och fördelning av forskningsmedel



Årets inriktning beslutad av Skolforskningsnämnden

”Metoder och arbetssätt som bidrar till att de verksamma inom skolväsendet ges 
goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisning som kan 
bidra till barns och elevers utveckling och lärande samt till förbättrade 
kunskapsresultat.”

På sikt kommer vi utveckla metoder för att identifiera kunskapsluckor – resultat 
från systematiska översikter är en väg

5. Utlysning och fördelning av forskningsmedel



Processen och inkomna ansökningar

• Utlysningen 15 april – 22 maj 

• Beredning juni – sep 

• Beslut okt/nov

• Antal ansökningar: ca 125

• Beredning enligt gängse modell

5. Utlysning och fördelning av forskningsmedel



Bedömningsområden steg  1 (sker vid institutet)

Grundläggande relevanskriterier (ska-krav):

1. Projektet bedrivs i skolmiljö med inriktning mot lärande och 
undervisning

1. Samverkan med den/de skolor som är involverad(e)

2. Forskningsfrågorna ska formuleras i dialog med skolans verksamma

5. Utlysning och fördelning av forskningsmedel



Bedömningsområden steg 2 (beredningsgruppen)

1. Forskningsfrågornas angelägenhet
och användbarhet för utveckling och 
förbättring av förskolans/skolans 
undervisning

‒ Här bör även ekonomiska aspekter 
beaktas; ett verksamt arbetssätt eller 
metod kan bli omöjlig att användas på 
grund av dess höga kostnader i form av 
arbetstid etc.

2. Forskningsprojektets vetenskapliga 
kvalitet

3. Projektets genomförbarhet 

4. Planer för spridning, kunskapsdelning
och en eventuell implementering av
projektresultat

5. Projektets nytänkande och originalitet 

‒ (tex nya planerade sätt att dela, sprida 
och implementera resultaten)

6. Genus och mångfaldsperspektiv

7. Etiska övervägande 

5. Utlysning och fördelning av forskningsmedel



Samverkan – om vad och med vilka

Om vad?

• Behovsinventering

• Kunskapsdelning

• Metodutveckling

• Utvärdering av vårt arbete

• Opinionsbildning

Med vilka?

• Förskollärare, lärare och andra verksamma

• Skolmyndigheterna 

• Andra myndigheter (VR, SBU, IFAU, etc)

• Lärar- och skolledarorganisationer

• Andra organisationer (RUC m.fl.)

• Akademin, inkl. lärarutbildningen

• Representanter för huvudmännen 

• Internationella organisationer

6. Samverkan



Ett exempel på samverkan

• http://www.dn.se/debatt/lararutbildningen-behover-ges-en-vetenskaplig-grund/

• http://www.dn.se/debatt/repliker/lat-utbildningsvetenskap-bli-eget-vetenskapsomrade/

• Skolforskningsinstitutet, SKL, Lärarförbundet, Lärarförbundets vetenskapliga 
råd, Skolledarförbundet

6. Samverkan

http://www.dn.se/debatt/lararutbildningen-behover-ges-en-vetenskaplig-grund/
http://www.dn.se/debatt/repliker/lat-utbildningsvetenskap-bli-eget-vetenskapsomrade/


Några belysande siffror*

• S’s samlade kostnader 2015 för 

‒ Utbildning ca sju procent av BNP

‒ Hälso- och sjukvård ca åtta procent av BNP

• VRs anslag 2015 för

‒ Forskning inom medicin och hälsa ca 871 000 mkr

‒ Utbildningsvetenskap ca 157 000 mkr

• Forskning finansierad via lärosätenas basanslag 2013

‒ Medicin och hälsa ca 10,5 miljarder kr

‒ Utbildningsvetenskap ingen vet!

• Totala kostnader (SOU 2008:7) för medicinsk 

klinisk forskning ca 4.5 miljarder kr

• + ALF avtal 2014 klinisk forskning 1,7 miljarder kr

• Skolforskningsinstitutet praktiknära forskning 18 mkr

* vissa brasklappar för den precisa korrektheten i siffrorna!

8. Avslutning


