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Förord
”Vad fungerar bra i vårt arbete och hur vet vi det? Hur
gynnar det barns och elevers lärande? Vad behöver vi förbättra och hur kan vi göra? Vilken kunskap kan vi grunda
våra beslut i?” Det här är frågor som alla som jobbar med
utbildning av barn och elever behöver ställa sig. Att vilja,
våga och ifrågasätta är grundläggande förutsättningar för
utveckling, och svaren på de här frågorna kan sökas i erfarenheter, kollegiala sammanhang och forskning genom
ett gemensamt och strukturerat arbete.
Att utgå från vad lärare och andra professionella kan
och gör, och hur det kan förädlas och vidareutvecklas,
är ett centralt perspektiv i allt utvecklingsarbete i förskola och skola. Men att systematisera sina erfarenheter
kräver ett gemensamt arbete, och för att lärare och andra
verksamma i förskola och skola ska kunna vidareutveckla
en gedigen kunskapsgrund behövs goda förutsättningar,
även om dessa kan variera över tid och vara olika för olika
grupper. Rektor är den som kan skapa förutsättningar på
den enskilda skolan, men det förutsätter i sin tur ett uttalat
stöd från huvudmannen.
I skollagen anges att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Innebörden
i den formuleringen har potential att stärka såväl kvaliteten i utbildningen som hela lärarprofessionen. Och
framför allt kan den förbättra förutsättningarna för barn
och elever genom att undervisningen och utbildningen
utvecklas i skolans alla miljöer.

I den här kunskapsöversikten lyfter vi fram aktuell kunskap som visar på detta. Vi förtydligar också Skolverkets
hållning till skollagskrivningen, för att på så sätt underlätta det fortsatta arbetet för verksamma i förskola och
skola. I och med förtydligandet finns en samsyn mellan
skolmyndigheterna vad gäller begreppens uttolkningar.
Kunskapsöversikten har tagits fram av en arbetsgrupp
på Skolverket bestående av Helena Bergmark, Thomas
Ernald, Tammi Gustafsson Nadel, Eva Lindqvist och
Lena M. Olsson. I arbetet har även många andra bidragit: referensgrupper med representanter från lärosäten
och övriga skolmyndigheter har bidragit med synpunkter. Kapitel 2 är huvudsakligen en sammanfattning av ett
arbetsmaterial som tagits fram av Sven Persson, professor
emeritus vid Malmö universitet medan kapitel 3 baseras
på ett arbetsmaterial av Lill Langelotz, universitetslektor
vid Högskolan i Borås. Därutöver har värdefulla synpunkter från lärare, förskollärare, rektorer och förvaltningsrepresentanter i Piteå, Timrå, Borlänge, Västervik och
Borgholm bidragit till arbetet med kunskapsöversikten.
Vi vill härmed tacka för alla värdefulla inspel.
Vår förhoppning är att kunskapsöversikten ska bidra
till att professionella i förskola och skola ställer frågor
och systematiskt och gemensamt söker svar!
Kjell Hedwall

Helena Bergmark

Avdelningschef

Undervisningsråd		
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Inledning: Att vilja,
våga och ta steg framåt
Den tid barn och unga tillbringar i olika skolformer – från
förskolan till gymnasieskolan eller vuxenutbildningen
– präglar på många sätt deras liv. Barnet och eleven är
självklara huvudpersoner i utbildningen, men alla som
arbetar inom förskola och skola bidrar till att skapa bästa
möjliga förutsättningar för lärande och utveckling. De
kunskaper, färdigheter och erfarenheter som man använder
sig av i det dagliga arbetet spelar en avgörande roll för
vilka förutsättningar barnen och eleverna får och för
utbildningen som helhet. Arbetet påverkas dock hela
tiden av att behov och villkor förändras; därför behöver det också vara i ständig utveckling. Att systematiskt
ifrågasätta nuläget för att kunna utvecklas är därför en
naturlig del i arbetet för alla som är verksamma i förskola och skola. Det skapar också möjlighet att vara med
och påverka utvecklingen, utveckla undervisningen och
i slutändan elevernas lärande och måluppfyllelse.
Utgångspunkten för den här kunskapsöversikten är
att lärare, rektorer eller andra personer i förskolan och
skolan är professionella aktörer som utifrån sina kunskaper och erfarenheter väljer genomtänkta strategier och
som med tiden blir allt skickligare på det hen gör. Vägen
framåt går över många både lyckade och misslyckade försök. I detta är det centralt att ställa kritiska frågor om sin
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egen verksamhet, inte minst utifrån frågorna ”Vad får det
här för betydelse för barnen och eleverna?” och ”Hur vet
vi det?” Men att kritiskt granska och reflektera över det
egna arbetet kräver mod. Det är en utmaning att få syn
på sådant som fungerar, och inte minst att våga titta på
sådant som inte fungerar så bra. En förutsättning för detta
är ett tillåtande klimat och ett gott samarbete. Inte minst
handlar det om att gemensamt och systematiskt se vad
som görs och ta reda på vad som kan utvecklas och hur,
men också om att förvalta sådant som fungerar.
En professionell yrkesutövare ska kunna presentera
skäl till varför vissa insatser görs, vad som görs och hur
det görs. Det är detta vi vill peka på i den här översikten
– både i teori och genom praktiska exempel.
Frågor att ställa sig i praktiken är: Hur kan vi i skola
och förskola arbeta systematiskt för att förbättra utbildningen och undervisningen? Vad kan vi stödja oss på i
våra val och beslut? Vad fungerar för oss och hur vet vi
det? Frågorna som den här kunskapsöversikten på olika
sätt berör handlar om hur alla som arbetar inom förskola
och skola praktiskt kan använda sina kunskaper och erfarenheter samt handla på ett sätt som förbättrar undervisning
och utbildning.
Översikten vänder sig till en bred målgrupp. Därför
har vi genomgående ofta valt att använda begreppet skol
utveckling som beteckning för allt det utvecklingsarbete
som görs från förskola och skola till vuxenutbildning
samt på huvudmannanivå. Skolutveckling får därmed
rymma olika delar av lärares och skolledares arbete, som
att skapa förutsättningar för kollegialt arbete, utveckla
undervisning, göra bedömningar och sätta betyg eller på
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andra sätt verka för att möta barns och elevers förutsättningar och behov på olika plan.
Arbetet i skolan och förskolan tar sedan länge avstamp
både i konkreta kunskaper från lärares och rektorers erfarenheter och i forskningsresultat. De svenska läroplanerna
är förankrade i en kunskapssyn där forskning och erfarenheter spelar stor roll. Lärarutbildningen blev en akademisk
yrkesutbildning 1977, då formuleringar om vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet infördes i högskolelagen.
Det är alltså ingenting nytt att skolan och förskolan arbetar utifrån väl underbyggd kunskap. Det nya som tillkom
2010 i och med en förändring i skollagen (2010:800) är att
detta formaliserades och betonades tydligare.
Utbildningen i svensk skola ska alltså enligt skollagen
vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det
är därför viktigt att veta hur man kan förhålla sig till olika
forskningsresultat för att söka kunskap som kan bidra till
det egna arbetet. Ett vetenskapligt förhållningssätt hos
alla som arbetar i förskola och skola är basen i en utbildning som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Goda förutsättningar och ett gemensamt arbete är den
grund som behövs för fortsatt arbete.
På vägen mot målet att all utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet finns en hel del
viktiga steg att ta. Den här kunskapsöversikten vill uppmana till att vilja, våga och ta steg framåt. Att sträva mot
att utbildningen och undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innebär en kontinuerlig process av att utveckla kunskaper och förmågor
såväl hos skolans professioner som hos eleverna och med
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stöd av både forskning och kunskaper som över tid växer
fram ur och i praktiken.

Syfte med kunskapsöversikten
Denna kunskapsöversikt syftar till att ge stöd och inspiration i det fortsatta arbetet för att vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet ska vara en grund för arbetet i
förskolan och skolan på alla nivåer.
Kunskapsöversikten vill tydliggöra vad skollagens
skrivning om en utbildning som vilar på vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet innebär, och den speglar
Skolverkets aktuella hållning till begreppen, vilken tar
stöd i forskning. Översikten gör dock inte anspråk på att
ge en heltäckande bild av all pågående forskning och alla
diskussioner i ämnet. I urvalet av underlag har fokus legat
dels på forskning som kan bidra till att utveckla det vardagliga arbetet, dels systematiskt framtagen kunskap och
exempel. Förhoppningen är att Skolverket utifrån detta
kunskapsunderlag ska kunna ge ett stöd i det gemensamma arbetet framåt genom att förtydliga vad myndigheten anser vara centralt.
Det är i det vardagliga arbetet med barn och elever som
utvecklingen måste ske för att kunna påverka deras möjligheter till lärande. Exempel i kunskapsöversikten visar
hur man på olika sätt och nivåer medvetet kan arbeta för
att verksamheten ska förbättras, genom att forskningsresultat och beprövad erfarenhet kan bidra till och
befrukta varandra. Utifrån detta är förhoppningen att
översikten ska ge en viss kunskapsbas men också att den
ska inspirera till att förskolan och skolan aktivt själva ska
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agera, genom att bygga vidare på den egna kunskapen och
söka efter aktuell forskning.
Kunskapsöversikten ska kunna användas i kollegiala
sammanhang på skolor och förskolor eller i planerings
arbetet på en förvaltning eller motsvarande. Det kollegiala sammanhanget är avgörande. Teorin ska omsättas i
praktik och det kan man bara göra tillsammans.

Målgrupper
Att ställa frågor och söka svar är relevant för verksamma
inom samtliga obligatoriska och frivilliga skolformer, eftersom alla har ett gemensamt ansvar att se till att utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Kunskapsöversikten riktar sig särskilt till personal
som dagligen möter barn och elever samt till rektorer, som
har ansvar för att på skolnivå skapa förutsättningar dels för
att utbildningen ska vila vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, dels för skolans måluppfyllelse. Skolchefer
och representanter för den politiska nivån är också viktiga
aktörer och därmed också målgrupp för det här materialet.
Arbetsformer och organisatoriska förutsättningar skiljer
sig åt mellan olika skolformer och mellan olika skolor och
förskolor. Förhoppningen är ändå att kunskapsöversikten
kan läsas och diskuteras med behållning även om den i
delar beskriver en annan åldersgrupp eller verksamhet
än den som är aktuell för läsaren. Alla aktörer i alla skolformer är delaktiga i att verka för att utbildning vilar på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, men för att
undvika upprepningar benämner vi dem oftast som lärare
och rektorer, om det inte finns särskilda skäl att benämna
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en särskild grupp. I begreppet lärare inbegriper vi också
förskollärare. Samtliga skolformer benämns som förskola
och skola, om inte en specifik skolform avses i texten.
Alla kapitel i översikten är relevanta för samtliga målgrupper, men vissa delar kan vara mer direkt applicerbara än andra. Fokus i de exempel som ges ligger i det
undervisningsnära, där det finns flest exempel och studier att tillgå. Men även annan personal i förskolan och
skolan berörs av den ovan nämnda förändringen i skollagen, exempelvis de som arbetar inom den samlade elevhälsan, och vår förhoppning är att de förhållningssätt och
förutsättningar som beskrivs i översikten känns relevanta
även för dessa personalgrupper.

Kunskapsöversiktens upplägg
Vi har valt att dela in kunskapsöversikten i två delar, för
att förtydliga att arbetet behöver dessa två ben för att stå
stadigt. De två delarna har delvis olika utgångspunkter
men syftar som helhet till att öka kunskapen om vetenskaplig grund och beprövad efterenhet – både de teoretiska utgångspunkterna och det praktiska arbetet.
Den första delen ger en generell inriktning om vad en
utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet innebär och varför det är centralt. Den andra
delen tar utgångspunkt i hur arbetet kan se ut i praktiken
och vilka förutsättningar som krävs, genom handfasta
konkretiseringar och exempel.
Båda delarna består i sin tur av tre kapitel.
I den första delen sammanfattar det första kapitlet vad
som är centralt i skollagens skrivning om att utbildningen
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ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Efter att vi har försökt reda ut skillnaderna mellan vetenskaplig grund och vetenskapligt förhållningssätt, presenteras begreppet beprövad erfarenhet. Skillnaderna och
likheterna mellan begreppen ger en tydlig utgångspunkt
för vidare resonemang.
Det andra kapitlet resonerar om vad det innebär att
utveckla forskningslitteracitet, det vill säga att kunna förstå, ta till sig, värdera och använda forskning, vilket är
grundläggande för arbetet med vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet.
Det tredje kapitlet tar upp kollegiala processer och
varför det är viktigt att samarbeta för att arbetet med
utbildning baserad på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet ska få fäste i vardagen.
Del två inleds med ett kapitel som visar vilka förutsättningar som behöver finnas på plats för att förskolor
och skolor ska kunna arbeta med vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet. Det är huvudman och rektor som
har ansvar för detta, och här presenteras några förutsättningar som har visat sig vara centrala. Här knyts också
arbetet ihop med det systematiska kvalitetsarbetet.
Det andra kapitlet konkretiserar viktiga ingredienser
för ett arbete som strävar mot att grundas i vetenskap och
beprövad erfarenhet. Här lyfter vi fram exempel på hur
det kan se ut i praktiken.
Det tredje och avslutande kapitlet i del två sammanfattar och blickar framåt. Kapitlet lyfter tankar om hur
utvecklingen kan fortsätta framåt och vilka samarbets
arenor – till exempel mellan skola och lärosäten – som
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bland annat lärare, professionella inom elevhälsa, rektorer, forskare och huvudmän kan använda.
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DEL 1

Vad och varför?
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För att ge barn och elever de bästa tänkbara
möjligheter att utvecklas så långt som möjligt
behöver utbildning och undervisning vila på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det
gäller hela förskolans och skolans verksamhet
och konkretiseras i hur undervisning på bästa
sätt ska utformas för att stötta alla barn och
unga i deras kunskapsutveckling, men även
i hur likvärdiga förutsättningar skapas, hur
skolans miljö utformas eller hur organiseringen
av verksamheten ser ut.
Innan man ger sig i kast med det handfasta
arbetet är det dock viktigt att ha de teoretiska
utgångspunkterna klart för sig. Det ger möjlighet
att använda den teoretiska kunskapen som
hävstång till det praktiska. I den här delen
presenteras därför centrala faktorer och begrepp
för en utbildning som vilar på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet.
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KAPITEL 1

Vad är vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet?
Det här kapitlet sammanfattar vad som är centralt i
skollagens skrivning om att utbildningen ska vila på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och
varför det är viktigt för barns och elevers lärande.
Vi tar upp innebörden i begreppen vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet samt vad det
innebär att ha ett vetenskapligt förhållningssätt.
Inledningsvis beskrivs begreppen var för sig, för
att det ska bli mer överskådligt. Kapitlet avslutas
med ett resonemang om hur de kompletterar och
förutsätter varandra.
Varför är vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet viktigt?
Alla som arbetar inom förskola och skola ställer sig frågor om hur man kan arbeta för att kontinuerligt utveckla
verksamheten. Men vad är det som kan ge oss svar på de
frågorna? Vilka kunskapskällor kan vi använda oss av och
hur ska vi ta oss an dem? Det är just det som skollagens
formulering om att utbildningen ska vila på vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet vill lyfta fram.
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Skollagens första kapitel säger att all utbildning ska ha
barnets bästa som utgångspunkt, och allt som står i skollagen ska utgå från detta. Tanken bakom tillägget om
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket infördes i skollagen 2010, är att utbildningen som helhet ska
vara av hög kvalitet och ge alla barn, elever och vuxna
bästa möjliga förutsättningar att lyckas så långt det är
möjligt i utbildningen. Forskningsresultat tillsammans
med de erfarenheter som lärare, rektorer och andra professionella i förskola och skola gör i sitt arbete ska bidra
till detta.
Skollagens bestämmelse om att utbildningen ska vila
på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har alltså
satt fokus på att kunskap från vetenskapliga studier, tillsammans med de professionellas erfarenheter och kunskap, spelar en viktig roll i allt arbete i förskola och skola.
Att skollagen lyfter fram beprövad erfarenhet innebär ett
erkännande av de professionellas egen kunskap. När den
egna kunskapen värderas får lärare och andra professionella i förskola och skola möjlighet att utvecklas och därigenom kan professionen stärkas. Det innebär också att en
möjlighet att vara med och påverka både skolans utveckling och vad som behöver beforskas.
Bestämmelsen i skollagen omfattar hela skolväsendet
– från förskola till vuxenutbildning – och gäller utbildningen i sin helhet. Detta innebär att när de professionella inom skolväsendet utformar sin verksamhet utifrån
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet förväntas
det bidra till en högre kvalitet och därigenom ett ökat
lärande för alla barn och elever.
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Skollagen – en ramlag
som möjliggör olika vägar
Skollagen är en så kallad ramlag, vilket innebär att den
ställer upp mål men samtidigt ger möjlighet för dem som
tillämpar lagen att finna olika vägar att nå dessa. Lagens
förarbeten ger dock ingen tydlig definition av innebörden
i att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet. Inte heller specificeras närmare
hur det är tänkt att huvudmän och skolor ska genomföra detta. I propositionen Den nya skollagen – för kun
skap, valfrihet och trygghet lyfter dock regeringen fram
att ”utbildningen, och de läroplaner och kursplaner som
styr den, vilar självklart på forskningsbaserad grund och
beprövad erfarenhet”. Här lyfts också lärarens autonomi
fram och att de nationella styrdokumenten i form av läroplaner samt kurs- och ämnesplaner ger lärare utrymme
att själva välja innehåll och metoder för att nå målen.
Samtidigt betonas att detta ställer krav på ett vetenskapligt förhållningssätt samt på kunskaper som grundar sig
på relevant forskning och beprövad erfarenhet. Det gäller
både undervisningens innehåll och dess form, det vill
säga vilken pedagogik som tillämpas.
Relevanta forskningsresultat ska, tillsammans med
beprövad erfarenhet, med andra ord vara en utgångspunkt
när lärare planerar, genomför och utvärderar undervisningen. De ska också ligga till grund för huvudmäns och
rektorers planering och organisering av utbildningen.
Vad det här innebär mer konkret och hur det kan se ut i
praktiken fördjupas längre fram i kunskapsöversikten.
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Skollagens utrymme för tolkningar när det gäller vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innebär att den
tillämpas på olika sätt i landets kommuner, det visar en
studie av kommuners styrdokument genomförd av Cecilia
Bjursell och Charlotte Sjödal (2018). Beroende på kommunernas olika förutsättningar görs olika prioriteringar
och val. Så behöver det vara, men om tolkningarna varierar stort mellan huvudmän och skolor kan det påverka
möjligheterna att skapa likvärdiga förutsättningar för alla
barn och elever.
Skolmyndigheterna gör uttolkningar
Det fyra skolmyndigheterna Skolverket, Skolinspektionen,
Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolforskningsinstitutet arbetar med att främja en likvärdig tillämpning
av de lagar och förordningar som reglerar skolväsendet.
Skolverket har därför sedan skollagen ändrades uttolkat
vad skollagsskrivningen om att utbildningen ska vila på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innebär och
hur den kan tillämpas, till exempel i den tidigare kunskapsöversikten Forskning för klassrummet, som nu alltså
utvecklas vidare i denna översikt. De senaste åren har
dessutom skollagsskrivningen om vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet uppmärksammats i flera statliga utredningar, forskningsprojekt och publikationer.
Även de andra ovan nämnda skolmyndigheterna har
lyft fram skollagsskrivningen. Skolinspektionen har
granskat vilka förutsättningar grundskolor har för att
arbeta utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket vi återkommer till i del två i översikten.
Skolforskningsinstitutets tolkning av vetenskaplig grund
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och vetenskapligt förhållningssätt finns att ta del av på
myndighetens webbplats. De uttolkningar av skollagsskrivningen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som görs i den här kunskapsöversikten delas av de ovan
nämnda myndigheterna. (För Skolforsningsinstitutets
del gäller det vetenskaplig grund, eftersom beprövad
erfarenhet inte ingår i det uppdrag myndigheten har.)

Vad innebär vetenskaplig grund?
Forskning och vetenskap handlar om ett systematiskt
utforskande som öppnar för nya sätt att betrakta, förstå och förklara verkligheten. Inom skolans värld bidrar
forskning med olika teoretiska perspektiv och empiriska
resultat som kan ge en grund för skolans verksamma att
bättre förstå, tolka och få perspektiv på sin verksamhet. Forskningsresultat kan också ge lärare, rektorer
och huvudmän verktyg att kunna förändra verksamheten. Och omvänt: professionens frågor och sökande
efter förklaringar och kunskap lägger grunden för nya
forskningsfrågor.
Den vetenskapliga grunden bygger på resultat från
vetenskapliga studier som behöver tolkas för att kunna
användas ändamålsenligt i den egna kontexten. Skolverket
menar att utbildning på vetenskaplig grund innebär att
vetenskapligt grundad kunskap ska vara en utgångspunkt
när förskolan och skolan planerar, genomför och utvärderar sin verksamhet. Kunskap från relevanta forskningsresultat ska ligga till grund för arbetet, både när det gäller
innehållet i utbildningen och formen för utbildningen. En
utbildning på vetenskaplig grund betyder också att det
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man gör i verksamheten inte ska stå i strid med vetenskap.
Det här gäller samtliga skolformer och verksamheter som
omfattas av skollagen.
När man tar del av forskningsresultat är det viktigt
att ha en kritisk blick – dels kan forskningsresultat kan
vara mer eller mindre relevanta för de frågor man ställer
i verksamheten, dels kan det finnas annan forskning som
kanske delvis ger andra resultat. Det är också viktigt att
inse att ny kunskap hela tiden utvecklas, som både kan
bredda och fördjupa den vetenskapliga grunden ytterligare. För att kunna använda sig av forskningsresultat är
det alltså viktigt med en förståelse av forskning och hur
den kan tolkas, vilket vi fördjupar i kapitel två.
Exempel på vetenskapligt grundad kunskap
Skolans verksamma kan finna vetenskapligt grundad kunskap i olika former. Det kan handla om en enstaka forskningsstudie eller om sammanställningar av forskning
inom ett visst område. Forskningsöversikter och andra
sammanställningar inom ett avgränsat område kan synliggöra generella mönster. Forskningsresultat kan därtill vara vägledande när lärare och rektorer vill utveckla
sin verksamhet. Relevant forskning kan då bland annat
fördjupa förståelsen för varför vissa arbetssätt fungerar
och andra inte. Forskning kan också ge ökade kunskaper
om den egna yrkesutövningen och insikter om hur den
kan utvecklas.
Vissa översikter sammanfattar forskning inom breda
områden, till exempel de översikter som har tagits fram
av Jan Håkansson och Daniel Sundberg (2012, 2016 och
2018). Dessa kan ge ett stöd för inriktning på arbetet,
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men de behöver relateras till den egna verksamheten.
I Utmärkt undervisning har Håkansson och Sundberg
till exempel sammanställt svensk och internationell
forskning om vad som kännetecknar en skicklig lärare
och framgångsrik undervisning. De finner att lärares
ledarkompetens och relationskompetens har stor betydelse, kombinerat med ämneskunskaper och didaktisk
kompetens.
Utbildning sker genom mellanmänskliga relationer,
och i någon mening är varje situation unik och går inte
att upprepa på exakt samma sätt. I Daniel Alvungers och
Ninni Wahlströms antologi Den evidensbaserade skolan
framgår att en vanlig invändning mot utbildningsvetenskaplig forskning är att resultaten är svåra att generalisera och att det som fungerar väl i ett land, i en skola
eller ett klassrum inte behöver fungera lika bra överallt.
Forskningens resultat kan vara både lokalt och nationellt bundna, och en metod eller ett sätt att förhålla sig
till sina elever kan få olika utfall beroende på sammanhanget. Därför behöver man alltid ta hänsyn till de förutsättningar som finns i den egna verksamheten och den
egna barn- eller elevgruppen.
Men generaliserbarhet kan betraktas på olika sätt;
exempelvis påpekar Staffan Larsson i artikeln A pluralist
view of generalization in qualitative att lärare och andra
verksamma inom utbildning kan känna igen det som
beskrivs i forskning i form av teorier, skildringar av en
situation eller användningen av begrepp, och genom
forskningen börja betrakta det bekanta på nya sätt och
utifrån andra perspektiv än tidigare.
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Vetenskap och vetenskaplighet
Begreppet vetenskaplig grund handlar alltså om att skolans
och förskolans verksamma ska använda sig av kunskap
från vetenskapliga studier och forskningsresultat. Det
finns dock forskare som menar att man i detta begrepp
inte bara ska ta hänsyn till att ”vetenskap” ska ligga till
grund för arbetet, utan det handlar också om ”vetenskaplighet”. Till exempel menar Johannes Persson, som leder
ett forskningsprojekt om vetenskap och beprövad erfarenhet inom olika välfärdssektorer, att det inte är samma
sak. Han menar att ”vetenskaplig” handlar om processen eller inställningen medan ”vetenskap” mer handlar
om det samlade resultatet, och att ”vetenskaplig” därmed säger hur man ska använda kunskap från forskningsresultaten: genom att kritiskt granska och tänka in i den
kontext man själv verkar i.

Vetenskapligt förhållningssätt
– en grundläggande förutsättning
Ett vetenskapligt förhållningssätt är en förutsättning
för att kunna arbeta mot målet att utbildningen ska vila
på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I förarbetena till skollagen beskriver regeringen att arbetet
i förskola och skola ska ”präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt och kunskaper som grundar sig på relevant
forskning och beprövad erfarenhet”. Skolforskningsinstitutet menar att ett vetenskapligt förhållningssätt i praktiken betyder att man är beredd att ompröva
bedömningar och inarbetade arbetssätt när man planerar,
genomför och utvärderar sin verksamhet.
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För lärare handlar det om att kritiskt reflektera över
undervisningen utifrån forskning och egna och andras
erfarenheter. Genom att tillsammans med kollegor pröva
metoder och arbetssätt kan lärare också sätta ord på och
motivera hur och varför undervisningen stödjer och stimulerar barnens och elevernas lärande och utveckling.
Forskaren Åsa Hirsh använder i Formativ undervis
ning: utveckla klassrumspraktiker med lärandet i fokus en
liknelse där arbete med utbildning ses som ett stort pussel
där man ständigt söker efter bitar som passar. Pusslet blir
dock aldrig komplett, och det är så det måste vara eftersom man hela tiden utvärderar och ifrågasätter det man
gör; som professionell medarbetare i förskola och skola är
man ständigt på upptäcktsfärd och blir aldrig fullärd. Att
skolledare och lärare behöver arbeta med ständig prövning, uppföljning och utvärdering av metoder och arbetssätt beskrivs i de inledande kapitlen av såväl Lgr 11 och
Gy 11. Styrdokument och tolkande texter som styr arbetet
i förskola och skola betonar enligt Hirsh just ett sådant
här förhållningssätt och ett kontinuerligt utforskande av
den egna verksamheten.
Även Skolinspektionen lyfter, i en tematisk granskning
om en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet från 2019, hur viktigt det är att det vetenskapliga
förhållningssättet och forskningsanknytningen ständigt
är närvarande i skolornas arbete. Rapporten från granskningen indikerar att behovet av det vetenskapliga förhållningssättet förstärks när informationsflödet är stort. Det
kan vara svårt att avgöra riktigheten i och grunden för
information och även vilken forskning man ska använda
i relation till vilka frågor. Exempelvis kan kommersiella
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aktörer erbjuda skolor färdiga koncept och enkla lösningar på pedagogiskt komplexa frågor, i form av undervisningsmaterial som baseras på en viss inlärningsmetod.
Även Skolverkets allmänna råd för betyg och betygssättning varnar för att färdiggjorda bedömningsmatriser
riskerar att begränsa lärarens möjligheter att vara flexibel
och anpassa sin undervisning efter elevernas behov och
förutsättningar. Snarare än att leta färdiga utbildningskoncept behöver verksamma lärare och rektorer hitta former för att långsiktigt och systematiskt arbeta med att
bygga upp sin kunskap med utgångspunkt i vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet.

Vad innebär beprövad erfarenhet?
Lika värdefull och viktig för verksamheten som den
vetenskapligt grundade kunskapen är, är den beprövade
erfarenheten. Skolverket menar att beprövad erfarenhet
är professionens egen, gemensamma kunskap. Den växer
fram över tid ur praktiska erfarenheter som diskuteras,
delas, prövas, dokumenteras och kritiskt granskas. Rektorer, lärare och andra professionella inom utbildningsystemet utvecklar i sitt vardagliga arbete värdefull
kunskap om vad som fungerar, vad som leder till ökade
möjligheter för barn och elever och hur man bäst kan
hantera olika situationer.
Innebörden i beprövad erfarenhet
specificeras i statliga utredningar
Flera statliga utredningar berör beprövad erfarenhet
inom utbildning och ställer vissa krav på vad begreppet
ska innebära. I utredningen Med undervisningsskicklighet
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i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professio
nella ramverk uttrycks det så här:
Beprövad erfarenhet är inte vilken erfarenhet som helst.
Det handlar här om att erfarenheter ska bli föremål för
reflektion, det vill säga att med systematik prövas. Vad
vi talar om är alltså att lyfta upp analysen av vardagserfarenheter till ett mer skarpt betraktande i syfte att
morgondagens praktik ska bli bättre än dagens. Man skulle
kunna uttrycka det som att söka efter ”best practice” i syfte
att utveckla sin egen ”next practise”.
Utredningen beskriver vidare att beprövad erfarenhet
bygger på två olika komponenter - dels den faktiska erfarenheten, dels prövning. I utredningen beskrivs också att
det ingår någon form av dokumentation och reflektion i
prövningen, liksom att man relaterar sina egna erfarenheter till kollegors eller till forskningsrön för att få nya
perspektiv. Utredningen betonar att utveckling av beprövad erfarenhet kräver en systematik som inbegriper fler
än den enskilda läraren. Skolverket tolkar detta som att
man behöver vara flera för att utveckla beprövad erfarenhet, men att det inte är antalet som är det viktiga utan
systematiken och hur man går till väga.
Även utredningen Forska tillsammans specificerar
beprövad erfarenhet och menar att det ofta kopplas ihop
med lång erfarenhet i yrket men att det är mer än så.
Utredningen beskriver beprövad erfarenhet som de professionella erfarenheter som vid upprepade tillfällen har
”identifierats, observerats, verifierats och accepterats av
professionen”. Beprövad erfarenhet beskrivs främst vara
kontextuell men ofta också kollektiv inom en profession.
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Högskoleverket, som tidigare var ansvarig myndighet för
universitet och högskolor (idag UKÄ) har beskrivit beprövad erfarenhet inom högskolan. Detta citat sammanfattar även kärnan i beprövad erfarenhet inom utbildning:
Beprövad erfarenhet är något mer än erfarenhet, också om
den är lång. Den är prövad. För detta fordras att den ska vara
dokumenterad, i varje fall på något sätt kommunicerad så
att den kan delas med andra. Den ska också i ett kollegialt
sammanhang vara granskad utifrån kriterier som är
relevanta för erfarenhetens verksamhetsinnehåll.
(Högskoleverket 2008)

Praktisk kunskap är utgångspunkten
Eftersom skollagen ger utrymme för tolkningar har det
uppkommit olika sätt att se på innebörden i beprövad
erfarenhet, beroende på var man lägger tyngdpunkten.
En del forskare, till exempel Tomas Kroksmark, menar
att beprövad erfarenhet bäst kan beskrivas som praktisk
kunskap som är individuell och bunden till ett visst sammanhang. Flera forskare kopplar beprövad erfarenhet till
Aristoteles begrepp fronesis, vilket kan översättas med
just praktisk kunskap, klokhet eller förtrogenhet. Ruhi
Tyson beskriver att fronesis är kärnan i att vara bildad
och i att ha kapacitet att fatta kloka beslut och förmåga
att veta att, hur och när. Centralt är att praktisk kunskap
utvecklas i handling.
Anette Jahnke betonar i Utveckla utbildning - vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet, tyst kunskap att lärares
praktiska kunskap och klokhet är grunden för beprövad
erfarenhet. I linje med detta menar Skolverket att lärares,
rektorers och andra professionellas praktiska kunskap
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eller förtrogenhetskunskap är en viktig förutsättning för
att beprövad erfarenhet ska kunna utvecklas. Men den
kunskapen är inte samma sak som att den är beprövad.
All erfarenhet är inte beprövad erfarenhet.
Gemensamma nämnare i beskrivningar
av beprövad erfarenhet
Det finns ett antal gemensamma nämnare i olika beskrivningar av begreppet beprövad erfarenhet, vilket framgår
av förarbeten, utredningar och från forskning. Gemensamt är att praktisk kunskap, förtrogenhetskunskap
eller tyst kunskap är en utgångspunkt för att kunna ta
steg mot beprövad erfarenhet. Gemensamt är också att
beprövad erfarenhet uppnås genom att på ett strukturerat
sätt problematisera och pröva sin undervisning eller sin
verksamhet och att dokumentera vad som sker. För att
uppnå detta behöver det finnas ett utbyte och ett delande
av erfarenheter, eftersom det kollegiala arbetet utvecklar
mer kunskap än den individuella erfarenheten.
I utvecklandet av beprövad erfarenhet behövs också en
granskning av de gjorda erfarenheterna som involverar
fler än den enskilda läraren. Viktigt är också, som nämns
ovan, att det finns en systematik och en långsiktighet i det
man gör. Någon form av dokumentation är en förutsättning för att erfarenheter ska kunna spridas, diskuteras
och utvärderas i kollegiala sammanhang för att kunna
användas av fler.
Arbetsprocessen är viktig
Det är alltså centralt att arbetet med beprövad erfarenhet blir något mer än enskildas praktiska kunskap.
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Arbetet med beprövad erfarenhet innebär att synliggöra
den praktiska kunskapen men också att utmana den –
att ”störa” och ”stödja” kunskapen genom att utsätta
den för kollektiv prövning, vilket vi fördjupar i kapitel 2.
Erfarenheter och kunskaper kan utvecklas till beprövad
erfarenhet på olika sätt. Exempelvis kan de erfarenheter
som andra professionella har gjort bli vägledande i kända
svårigheter eller specifika situationer. Men precis som
forskningsresultat kan beprövad erfarenhet vara nationellt och lokalt bunden. Därför är det viktigt att pröva
och utvärdera andras erfarenheter utifrån den egna
kontexten.
Skolverket framhåller att processen, vägen framåt,
är viktig i arbetet med beprövad erfarenhet. Tanken att
kollegor kan hjälpas åt för att det gemensamma uppdraget ska utvecklas är en del i detta. Även när det gäller
användande av beprövad erfarenhet är det vetenskapliga
förhållningssättet centralt. Att lärare och rektorer vågar
ompröva och utmana sina arbetssätt, val av metoder och
hur undervisningen är organiserad är en central del i att
erfarenheter utvecklas mot att bli beprövade.
Genom att gemensamt undersöka de arbetsformer
och ställningstaganden som ibland kanske tas för givna,
kan nya perspektiv och nya sätt att arbeta bli tydliga. På
så sätt kan arbetssätt av hög kvalitet, som gynnar barns
och elevers lärande, lyftas fram och synliggöras. Viktiga
beståndsdelar i vägen framåt är kreativitet, uthållighet
och en kultur som uppmuntrar samarbete. Att det finns
utrymme och forum för att dela erfarenheter med kollegor, att diskutera och kritiskt granska arbetssätt och
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metoder gemensamt är viktiga delar i att utveckla beprövad erfarenhet. När detta blir en del av det ordinarie arbetet skapas förutsättningar för långsiktighet och kvalitet.
Exempel på beprövad erfarenhet
Beprövad erfarenhet kan ge kunskap om allt från undervisning i ett ämne eller ämnesövergripande metoder till
frågor som relaterar till skolans värdegrund och övergripande frågor på huvudmannanivå.
Ett exempel på beprövad erfarenhet kan vara ett sätt
att gå igenom ett grammatiskt moment i engelska som
visat sig fungera väl för olika grupper av elever och för
olika lärare. Det kan också vara en inskolningsmetod i
förskolan, där personalen vid upprepade tillfällen dokumenterat fördelarna med just denna metod i förhållande
till andra sätt man prövat. Beprövad erfarenhet kan också
vara dokumenterade kunskaper på organisationsnivå som
handlar om exempelvis att vuxennärvaro på raster visat
sig vara framgångsrikt för att förebygga elevers upplevelse av otrygghet.
I processen att komma fram till sådana kunskaper
behöver skolans och förskolans professionella använda
sig av annan kunskap, ofta från forskning inom områden
som berör det man arbetar med. Det leder över till frågan
hur vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet förutsätter och kompletterar varandra.
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Vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet förutsätter varandra
Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kompletterar varandra på flera sätt, och i det praktiska arbetet förutsätter de dessutom varandra. Den kunskap som forskning bidrar med är viktig för att utveckla utbildningen
och undervisningen, men eftersom forskningsresultat om
utbildning sällan är helt entydiga eller i form av handboksmässiga rekommendationer behöver lärare och rektorer även använda sitt professionella omdöme och sina
erfarenheter för att värdera den kunskap som forskningsresultat bidrar med. För att göra detta behöver man pröva,
diskutera och kanske pröva igen. Detta knyter an till arbetet med den beprövade erfarenheten. I arbetet med att
vidareutveckla sina kunskaper genom att systematiskt
pröva och reflektera över det man gör, behövs relevant
input att spegla erfarenheterna i. Här spelar forskningsresultat en viktig roll och den vetenskapliga grunden blir
därför viktig för den beprövade erfarenheten.
Det här leder till slutsatsen att vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet förutsätter och kompletterar varandra: För att utveckla verksamheten behöver forskningsbaserad kunskap kombineras med kunskap från det egna
sammanhanget. Att dessa båda kunskapskällor kompletterar varandra innebär också att beprövad erfarenhet kan
vägleda i de val man gör, när det inte finns forskning att
tillgå. Omvänt – om det inte finns något tydlig erfarenhetsbaserad kunskap kan resultat från olika forskningsstudier ge vägledning i det fortsatta arbetet.
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Ur skollagens förarbeten kan man uttolka att vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet ska vara komplementära
kunskapskällor för att utveckla utbildningen; de båda
baseras på kunskap med olika ursprung men i praktiken är de beroende av varandra. Lärare och andra professionella i förskola och skola använder vetenskaplig grund i utvecklingen av beprövad erfarenhet, och
omvänt används beprövad erfarenhet när man uttolkar
och använder sig av vetenskaplig grund. Det här sambandet kan illustreras med flöden som går in i varandra.

VETENSKAPLIG
GRUND

BEPRÖVAD
ERFARENHET

Figur 1. Figuren illustrerar hur vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet kompletterar, förutsätter och påverkar
varandra. Inspirerad av Bergmark & Hansson (2020).

Ulrika Bergmark och Kristina Hansson genomförde
enkätundersökningar i en studie med lärare och rektorer,
och det visade sig att uppfattningen om vad begreppen
innebär och hur de hänger ihop var otydlig för många.
I projektet ville forskarna förtydliga just detta samband.
Delar av det som är centralt i vetenskaplig grund är detsamma som kärnan i beprövad erfarenhet. Där hittar man
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dels behovet av systematik, vilket inbegriper fler än den
enskilda medarbetaren, dels vikten av att dokumentera
på olika sätt och av att arbeta gemensamt i kollegiala sammanhang. Flödena mellan de båda delarna kan se olika
ut, bland annat beroende på hur man lägger upp arbetet
och vilken fas i arbetet man befinner sig i.
Förutom de gemensamma nämnarna finns också delar
i vetenskaplig grund som befruktar beprövad erfarenhet,
och omvänt. Från vetenskaplig grund kommer till exempel ny input till utvecklandet av beprövad erfarenhet, och
från den beprövade erfarenheten kommer kunskapen om
den lokala kontexten som behöver användas för att tolka
vetenskapliga resultat. Hur det här konkret kan ta sig
uttryck ger vi exempel på i del två.
De professionella i förskolan och skolan behöver diskutera, pröva och använda forskningsresultat utifrån sina
erfarenheter och det sammanhang där man befinner sig.
Även i utredningen Forska tillsammans lyfts detta samband. Där påpekas att beprövad erfarenhet kan generera
ny kunskap genom att forskningsrön används för att
pröva och förbättra den lokalt baserade undervisningen
och utbildningen.
Lena M. Olsson menar i Från tyst kunskap till beprö
vad erfarenhet att beprövad erfarenhet kan fördjupa och
nyansera forskningens slutsatser och generera ny kunskap utifrån olika kontexter. En förutsättning för att
kunna använda sig av forskningsresultat på det sättet är
att man har en grundläggande förståelse av forskning och
hur man kan ta till sig resultaten.
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Se arbetet som en helhet
I det här kapitlet har vi tittat på de delar som utgör den
formulering som lades till i skollagens 1 kap. 5 §. Det är
dock viktigt att se formuleringen som en helhet, alltså att
”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Även formuleringen som helhet kan
tolkas på olika sätt, men det centrala är att förstå syftet
och uppdraget: att alla barn och elever ska få en likvärdig
utbildning av god kvalitet. I resterande kapitel fördjupas
de olika delar som är viktiga att ta hänsyn till för att uppfylla det syftet.
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KAPITEL 2

Forskningslitteracitet
– ett verktyg för
vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet
Forskning och forskningsresultat behövs för
att utveckla utbildningen i förskola och skola.
En förutsättning för att kunna använda sig av
forskningsresultat är dock att man har en grundläggande förståelse av forskning och hur man kan
ta till sig resultaten.
I det här kapitlet tar vi upp vad som menas med
forskningslitteracitet och varför det är ett viktigt
verktyg för att kunna utveckla en utbildning på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Olika typer av forskningsstudier och vilket slags
kunskap de kan ge presenteras kortfattat. Kapitlet
tar också upp hur man kan se på lärares och andra
professionellas kunskapsbas och hur den används
i det dagliga arbetet.

40

SKOLVERKET

Forskningslitteracitet
– ett verktyg i det dagliga arbetet
Ofta kan man läsa eller höra att ”forskning har visat att
skolan …”. Det kan leda läsaren till att tro att det finns en
enhetlig kunskap om skolan och förskolan som alla är
överens om. Forskare är emellertid sällan så säkra eller
så överens att de uttalar sig på det sättet. Forskarnas uppgift att i stället att ständigt ifrågasätta och kritiskt granska existerande forskning för att utveckla ny kunskap,
vilket innebär att det finns vissa resultat som forskare är
ense om och andra resultat som leder till kontroverser.
Resultat från forskningsstudier behöver dessutom tolkas
utifrån de olika metoder och teoretiska antaganden som
forskare använder sig av.
Ett mål med att utveckla en utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är att forskning
ska kunna användas så att barns och elevers lärande
gynnas. En förutsättning för att kunna använda sig
av forskningsresultat på det sättet är att man har en
grundläggande förståelse av forskning och hur ny kunskap tas fram. Lärare, rektorer och andra som arbetar
inom skola och förskola behöver kunna ta ställning
till vilken forskning som är relevant för det pedagogiska arbetet samt hur och i vilka situationer den kan
användas. För detta behöver man utveckla så kallad
forskningslitteracitet.
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Inte bara forskningsresultat
utan även forskningen i sig
När man pratar om att använda forskning åsyftas ofta
forskningsresultat, men i det här sammanhanget används
forskning som ett vidare begrepp. Det handlar om resultat,
men också om en studies syften och forskningsfrågor,
metoder och teoretiska utgångspunkter samt dess bidrag
till de professionellas kunskaper. I det här kapitlet exemplifieras den professionella aktören med en lärare, men det
som sägs gäller alla professionella inom skola och förskola.
De nordamerikanska forskarna Gary Shank och Launcelot Brown använder begreppet forskningslitteracitet
för att poängtera att lärare inte ska vara passiva konsumenter av forskning. De menar att lärare behöver ha
grundläggande kunskaper och kännedom om forskning.
Det, tillsammans med deras unika erfarenheter, blir ett
stöd i utvecklingen av professionella kompetenser och
färdigheter. Forskningsanvändning innebär utifrån detta
resonemang den process när lärare hittar, väljer ut, tolkar
och använder forskning utifrån vilken betydelse den kan
ha för deras undervisning. Sista steget i den processen
är att dela och kommunicera denna kunskap med andra,
vilket också lyfts fram av Patrick van Shaike med flera. En
del i detta är att anpassa och omsätta forskningsresultat
till den egna kontexten när man sedan prövar sina erfarenheter i undervisningen. Betydelsen av att dela kunskaper och gemensamt utveckla tas upp i nästa kapitel.
Sven Persson tydliggör begreppet och lägger då fokus
på att förstå, värdera och använda forskning. Forskningslitteracitet innebär enligt detta resonemang, förmågan att
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ș förstå forskningens grundläggande principer
ș värdera forskningens bidrag till den egna kunskapen
ș använda forskning för att kommunicera och för-

bättra undervisning och utbildning.

Olika typer av studier
ger olika kunskapsbidrag
Forskning har potential att utveckla och förbättra undervisning på den enskilda förskolan eller skolan och att förbättra utbildningen för varje elev. Detta gäller speciellt
om forskningen används i ett kollegialt sammanhang, till
exempel för att utveckla beprövad erfarenhet.
Vad är det då som är viktigt att veta om forskning för
att den ska bidra till detta? Shank och Brown poängterar
att det krävs kunskaper om de principiella och mest
grundläggande karaktäristiska dragen för olika slags studier: kvantitativa studier med statistiska data och kvalitativa studier med tolkning av innebörder och kontext. För
att på ett tydligare sätt lyfta fram vilka kunskapsbidrag
som olika studier kan ge används här termerna variabel
studier och kontextuella fallstudier.
Amanda Cooper med flera identifierar i artikeln The
growing (but still limited) importance of evidence in educa
tion, policy and practice tre viktiga aspekter för att forskning ska kunna länkas till vardagligt arbete och användas i
skola och förskola: för det första är det en fråga om vilken
typ av forskning som kan användas, för det andra vilka
som ska använda forskningen och för det tredje hur kopplingen mellan forskare och lärare ser ut. Nedan diskuteras
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de två förstnämnda; vi återkommer till den sista punkten
i slutet av detta kapitel.
Olika yrkesgrupper i skolan har intresse av forskning
med olika fokus, beroende på i vilken skolform de arbetar,
vilka roller de har samt i vilka ämnen och på vilket stadium
de undervisar i. Dessutom kan lärares, skolkuratorers,
specialpedagogers, rektorers och huvudmäns forskningsintressen se olika ut. Någon kanske vill få mer kunskap
om ett särskilt prioriterat område som är kopplat till det
specifika uppdraget; någon annan kan vara intresserad av
forskning om det egna undervisningsämnet eller för att
man upplever att det finns särskilda problem som behöver åtgärdas.
Forskning kan även bidra med kunskap om särskilda
undervisningsmetoder som lärare är intresserade av
att utveckla eller ledarskapsforskning som rektorer
behöver använda för att utveckla sitt ledarskap. Det
finns även kunskap som är relevant oavsett skolform,
ämne eller roll i skolsystemet, som exempelvis handlar
om likvärdighet, specialpedagogik, inkludering eller att
skapa motivation och delaktighet.
Vanliga forskningsansatser
För att kunna använda och värdera forskningens
bidrag till de egna kunskaperna och erfarenheterna
är det viktigt att förstå olika forskningsansatser, det
vill säga olika sätt att bedriva forskning, som forskare
använder. Här introduceras kortfattat fyra vanliga
forskningsansatser som på olika sätt kan bidra med
vetenskaplig kunskap. De fyra forskningsansatserna
(variabelstudier, kontextuella fallstudier, forsknings- och
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kunskapsöversikter och dokumentstudier) kan kombineras på olika sätt. Exemplen är valda för att visa olikheter mellan ansatserna och hur lärare kan använda
resultaten.
Variabelstudier (ofta kallade kvantitativa studier)
För att förklara samband mellan olika faktorer eller
effekter av vissa åtgärder, oftast på gruppnivå, används
vanligen variabelstudier. Till exempel undersöks sambandet mellan variabler (alltså sådant som kan variera),
exempelvis sambandet mellan föräldrars utbildnings
bakgrund och elevers resultat på PISA-tester. Vanliga
metoder är enkäter, experiment, tester med mera. För
variabelstudier krävs noggranna redovisningar av statistiskt
material för att visa att resultat och slutsatser är rimliga.
Syftet med variabelstudier är ofta att ta fram statistisk
generaliserbar kunskap. Lärare kan till exempel använda
dessa studier för att förklara att det finns särskilt viktiga
faktorer i skolans miljö som påverkar deras möjlighet att
undervisa på ett effektivt sätt.
EXEMPEL

I en variabelstudie av Einar Skaalvik och Sidsel S
 kaalvik
undersöktes sambandet mellan den lokala miljön på skolan och lärares känsla av tillhörighet, emotionell stress,
tillfredsställelse med arbetet och motivation. Ett av resultaten var att man fann ett samband mellan disciplin
problem i klassen och emotionell utmattning hos lärare.
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Kontextuella fallstudier
(ofta kallade kvalitativa studier)
För att få fördjupad förståelse av sammanhang (kontext)
och agerande kan kontextuella fallstudier användas. Här
undersöks ett fenomen, till exempel hur interaktion och
dialog utspelar sig mellan förskolepersonal och barn. Det
är vanligt att man använder sig av studier av kulturella
och sociala fenomen och sammanhang, för att komma
tillräckligt nära det som ska studeras.
I kontextuella fallstudier tolkar forskare innebörder och
betydelser av olika personers handlingar, till exempel vad
som händer i en undervisningssituation. Kontextuella fallstudier är teoretiskt grundade, vilket gör att de förutsättningar som gäller för ett fall analyseras på djupet och producerar kunskap om sådant som är viktigt för lärares arbete.
Resultaten från sådana studier kan lärare använda
genom att man ser likheter mellan studiens kontext,
sammanhang, mönster, situation och den egna undervisningen och situationen på skolan. En viktig poäng med
studier av den här typen är att de ofta väcker nya frågor
eller nya sätt att se på saken.
EXEMPEL

I en kontextuell fallstudie av Camilla Björklund undersöktes hur svenska förskollärare organiserar den målinriktade matematikundervisningen och hur olika aktiviteter kan hjälpa barnen att förstå matematiska fenomen.
Studiens slutsats är att nyckeln till en god undervisning
på förskolan är att barnen ser målet med aktiviteten som
meningsfullt. Lekbaserade undervisningsmetoder är därför viktiga i förskolan.
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Forsknings- och kunskapsöversikter
Forsknings- och kunskapsöversikter kartlägger, sammanfattar, drar slutsatser och ger övergripande kunskap
inom ett begränsat område genom att forskare sammanställer en mängd studier. Forskningsöversikter inkluderar
endast forskning, ibland endast studier som är publicerade med peer-review-granskning, vilket innebär att de
har granskats av andra forskare, oberoende av varandra,
för att säkerställa att studierna uppfyller vissa vetenskapliga krav innan de publicerats. Kunskapsöversikter
kan däremot även inkludera olika slags rapporter och
utvärderingar.
Genom att sammanfatta resultat och dra slutsatser av
forskning inom ett område kan man få en säkrare kunskap
samt en bredare och djupare förståelse än vad enskilda
studier ger. Lärare kan få kunskap om det aktuella kunskapsläget inom ett område, vad forskarna är överens om
och vilka som är de vetenskapliga tvistefrågorna.
EXEMPEL

Skolforskningsinstitutet har som en av sina huvuduppgifter att sammanställa forskningsöversikter. Resultaten
i en forskningsöversikt om lässtrategier från 2019 visar
att en bred uppsättning lässtrategier behandlas i forskningslitteraturen och att olika strategier hjälper eleverna
på olika sätt. Att undervisa elever om hur olika typer
av strategier fungerar för olika syften är därför en viktig pedagogisk uppgift för lärare. Översikten kan fungera som underlag för lärare när de vill utveckla elevers
lässtrategier.
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Skolverket sammanställer kunskapsöversikter som består
av forskningsresultat och annan systematiskt framtagen
kunskap inom olika områden. Hälsa för lärande – lärande
för hälsa sammanfattar exempelvis kunskap om hur hela
skolan kan arbeta utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.
Dokumentstudier
När man använder dokument och annat skriftligt material som underlag ägnar man sig åt dokumentstudier. Det
kan vara styrdokument, historiska dokument, pedagogisk
dokumentation med mera. I dessa studier får man främst
kunskap om innehåll i det som dokumenteras och i vilket
syfte det dokumenteras. Ofta används dokumentanalyser
i olika typer av policystudier. Dokumentstudier ger möjlighet att skapa kunskap om till exempel utbildnings
policy på generell nivå.
EXEMPEL

I en studie av Helena Ackesjö och Sven Persson analyseras
hur framställningen av det sexåriga barnet har förändrats
genom historien, beroende på hur samhället har hanterat
frågor om skolplikt, sexåringens skolmognad och skolstart. Policydokument från 1940-talet fram till 2017 har
analyserats.
Ett vetenskapligt förhållningssätt är viktigt
Sven Persson skriver att man i läsning av forskning behöver
få klart för sig vad som undersöks, hur studien är genomförd, vilka referenser som finns, om resultaten är trovärdiga
och om slutsatserna rimliga. Det gäller alltså att även här
använda sig av ett vetenskapligt förhållningssätt.
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När det gäller forskningens användbarhet är det viktigt
att komma ihåg att all forskning inte är utförd med syfte
att resultaten ska överföras till praktisk verksamhet; forskare kan ha andra kunskapsintressen eller andra syften
och ställa andra frågor än vad personal i förskola och
skola själva gör. Lärare å sin sida kan uppfatta forskning
om skola och utbildning som irrelevant eller svår att överföra till den egna situationen. Låt oss därför gå djupare in
på vilka möjligheter och hinder som finns för att forskning ska komma till användning i förskola och skola samt
leda till förändring i undervisningen.

Hur kan forskning användas och ge stöd?
En rapport från Vetenskapsrådet från 2015 ifrågasätter
uppfattningen att relevant och tillförlitlig forskning
blir implementerad och använd i skolan i syfte att förbättra elevernas resultat. Rapporten visar att det inte
är så enkelt; bilden är betydligt mer komplex än denna
föreställning om en linjär koppling mellan forskning och
praktisk pedagogisk verksamhet.
Det här poängteras också av Linda Darling-Hammond
och Nikole Richardson som sammanfattar i punktform
vad som krävs för att forskning ska stödja professionell utveckling – och i förlängningen barns och elevers
lärande. Av deras sammanfattande punkter framgår också
möjligheterna att utveckla en förskola och skola på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet. De poängterar att forskning ger stöd åt läraren om den
ș fördjupar lärarens kunskap om ämnesinnehåll och

hur de ska undervisa i ämnet
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ș hjälper läraren att förstå hur elever lär sig ett specifikt

innehåll
ș ger läraren möjlighet till att vara aktiv och pröva

olika metoder i undervisningen
ș ger läraren ny kunskap som hen kan använda i sitt

arbete och reflektera över tillsammans med kollegor
ș är en del av skolreformer som länkar till läroplan och

bedömning av elevers kunskaper till professionellt
lärande
ș är kollaborativ och kollegial
ș är intensiv
ș varar över tid.

En grundläggande förutsättning för att forskning ska ge
ett stöd är lärarens uppfattning om forskningens betydelse. Internationella studier av bland andra Tim Cain
pekar på att lärare och rektorer ser det som positivt att
forskning kan provocera tänkandet, eftersom det kan
innebära att forskning ger upphov till nya kreativa idéer.
Även svenska studier, till exempel artikeln Lärares plane
ring och efterarbete av undervisningen av Kenneth Nordgren med flera, visar att lärare är positiva och nyfikna på
forskning och ser dess potential men att det saknas vissa
grundläggande förutsättningar, framför allt tid.
Det finns också en rad förutsättningar på organisationsnivå som är viktiga för att forskning ska kunna
komma till användning i skolan och för att utbildningen
ska kunna vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det tittar vi närmare på i kapitel fyra.
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Forskaren Glenn Hultman har studerat vilka möjligheter lärare har att använda forskning. I rapporten
Transformation, interaktion eller kunskapskonkurrens.
Forskningsanvändning i praktiken från 2015 skriver han
om hur lärare får tillgång till forskning och på vilket sätt
forskning omsätts och används av lärare i deras arbete.
Han menar att det händer något när forskningsresultat
överförs till den egna arbetssituationen. Hultman pekar
på att det är mycket som påverkar hur forskningens
resultat tolkas, till exempel lärarnas utbildning, undervisningsform, lokal kontext och inte minst lärarnas personliga teorier om undervisning och utbildning. Detta
betyder enligt Hultman att man måste fråga sig om det
som når skolans praktik är forskning eller om det är tekniker och metoder som kan associeras med forskning. Han
exemplifierar detta med forskning om formativ bedömning, som i viss mån har förenklats till att handla om en
rad metoder och tekniker i klassrummet.
Hultman menar att forskningsanvändning i praktiken inte handlar om en direkt process, utan att forskning blandar sig med annan kunskap och erfarenheter.
Nedan kommer vi att fördjupa Hultmans slutsats genom
att diskutera hur forskning bidrar till de professionellas
kunskapsbas.

Kunskapsbasens olika delar
Lärares samlade kunskaper baseras till stor del på insikter och erfarenheter som de utvecklat genom sitt eget och
andras arbete, inklusive forskning. Detta utgör lärares
kunskapsbas. Kunskaperna har betydelse för vad man
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gör i undervisningen och därigenom för hur barns och
elevers lärande påverkas. Utgångspunkten är att lärares
kunskaper syns i handling i undervisningen. Det föregående kapitlet visade att just den här handlingsbaserade,
praktiska kunskapen också är en utgångspunkt för att
bygga beprövad erfarenhet.
Eftersom de erfarenheter som lärare eller andra professionella i skola och förskola har varierar ser också
kunskapsbasen olika ut hos olika personer. Man arbetar
under olika förutsättningar, i olika miljöer och med barn
och elever i olika åldrar. Exempelvis har kollegor, möjligheter till planering och utvärdering, fortbildningsinsatser och elevunderlag betydelse för hur kunskapsbasen
utvecklas.
Den norske forskaren Harald Grimen betonar att en
ytterligare anledning till att kunskapsbasen varierar är
att lärare använder sig av kunskap från många discipliner. Det kan vara pedagogik och didaktik men också t.ex.
psykologi, kognitionsvetenskap, medicin och sociologi.
Och inte minst har lärare specifika kunskaper i de ämnen
de undervisar i.
De egna erfarenheterna i kunskapsbasen påverkar hur
man tolkar forskning och de får också betydelse för vilken
forskning som uppfattas som relevant och hur den kan
användas. Forskningens möjlighet att användas och vara
ett kunskapstillskott handlar om hur den kan integreras
och sammanflätas med allt det som lärare, elevhälsopersonal, studie- och yrkesvägledare, rektorer och
huvudmän vet och kan om undervisning och utbildning,
inte minst utifrån lokala förutsättningar och individuella
erfarenheter.
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Individuellt, kollektivt, innehållsligt
och teoretiskt bildar en helhet
En persons kunskapsbas kan delas upp i olika delar men
i verkligheten är dessa delar sammanflätade i varandra.
I sammanställningen nedan har de olika delarna skiljts
från varandra för att de ska bli synliggjorda och för att
visa hur de relaterar till varandra. Att vara medveten om
de olika delarna är viktigt för att förstå hur kunskaps
basen påverkar våra val. Exempelvis får det betydelse för
hur vi använder vår forskningslitteracitet.
Forskning kan påverka olika delar av kunskapsbasen
på olika sätt; i vissa delar kan forskningens funktion vara
att störa, i andra att stödja. Medvetenhet om de olika
delarna i kunskapsbasen bidrar också i det gemensamma
arbetet med att utveckla beprövad erfarenhet.

Teoretisk
kunskap

Förtrogenhetskunskap

UTVECKLINGSBEHOV

Innehållslig
kunskap

Kollektiv
kunskap

Figur 2. De olika delarna i kunskapsbasen hänger samman
och bildar en helhet som används för att utveckla något i
undervisningen eller något konkret i det praktiska arbetet.
Efter Persson (2020).
ATT STÄLLA FRÅGOR OCH SÖKA SVAR

53

Förtrogenhetskunskap
Den individuellt erfarenhetsbaserade förtrogenhetskunskapen är den mest grundläggande för läraren, liksom för alla professionella. Den utgörs av det jag har
utvecklat utifrån mina vardagliga erfarenheter och insikter genom att handla utefter vad situationen kräver och
reflektera över situationen, menar Grimen (2008) och
Patrick van Schaik med flera (2018).
Förtrogenhet är den kunskap som den individuella
läraren använder sig av för att snabbt kunna orientera
sig och möta barn och elever. Den svarar på frågan om
hur jag som lärare ska göra i en viss situation eller i mötet
med en elev. Förtrogenheten bidrar till det professionella
omdöme som hjälper läraren att ta riktiga beslut, menar
Clemens Wieser (2016). Den kan vara en ”tyst” kunskap
men den är framför allt kroppslig och bygger på handlingar och reflektion över handlingar. Förtrogenhetens
starka koppling till lärares erfarenhet, handlingar och
etiska kompass gör att den är starkt integrerad i lärarens
person och därmed svår att förändra. En stark förtrogenhet kan också leda till att en lärare agerar på rutin och att
får svårt att tänka och handla på ett nytt sätt.
På en förskola eller skola möts, samverkar och utvecklas lärare tillsammans. Den individuella förtrogenheten
bidrar därmed också till en lokal gemensam kunskap.
Sven Persson (2020) beskriver det som lärares kollektiva kunskap.
Kollektiv kunskap
Den kollektiva kunskapen utgör ett gemensamt vi på en
förskola, en skola eller i ett arbetslag.
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Den är uppbyggd av individuella erfarenheter och den
förtrogenhet som lärare för med sig till lärarkollektivet.
Kollektiv kunskap är mer än summan av de individuella
erfarenheterna, eftersom den bygger på och utvecklas i
samspel, samverkan och dialog, genom informella och
formella samtal och genom gemensamma handlingar.
Kollegiala samtal, samarbeten och gemensamma handlingar skapar tillsammans en form av kollektiv kunskap,
vilken kan bli till beprövad erfarenhet om den bygger på
dokumentation, gemensam granskning samt prövning av
perspektiv och slutsatser.
Kollektiv kunskap behöver emellertid inte vara
beprövad erfarenhet, utan den kan också bygga på
gemensamma värderingar och normer som utvecklats
under lång tid i lärargruppen, till exempel i förskolans
eller skolans organisering av undervisningen. Den kollektiva kunskapen kan också befästa det som kollektivet tar
för givet och kan därmed göra det svårt att ifrågasätta vissa
gemensamt uppbyggda tankemönster och organisationsstrukturer. En stark institutionell kultur – ”Så här gör vi
på vår skola” – kan göra det svårt för lärare att tänka nytt
och bryta invanda rutiner.
Innehållslig kunskap
Såväl individuell förtrogenhet som kollektiv kunskap
har ett innehåll – den handlar alltid om något man har
erfarenhet av och kunskap om. Innehållslig kunskap kan
vara ämneskunskaper och erfarenheter av hur innehållet
behandlas i undervisningen. I skolans sammanhang skapas den när lärare till exempel upplever något i undervisningen, tar del av ett innehåll i böcker eller tar till sig
innehåll i fortbildning och forskningsresultat.
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Det är emellertid lätt att de erfarenheter och kunskaper som används i klassrummet används för att
bekräfta det man redan tycker och tänker. Vi människor har en tendens att uppmärksamma sådant som
bekräftar våra åsikter och föreställningar och undvika
information som inte stämmer överens med dessa, så
kallad ”bekräftelsebias.” Åsa Wikfors (2019) menar att
bekräftelsebias drabbar alla, och att det bästa sättet
att komma över sin bias är att prata med andra som
tycker annorlunda.
Teoretisk kunskap
Teoretisk kunskap gör det möjligt att se sammanhang och
helhet. Den kan till exempel vara en vetenskaplig teori
om lärande som används i undervisning, men det kan
också vara en subjektiv undervisningsteori som lärare
har utvecklat baserat på förtrogenhet av att undervisa.
Claes Nilholm skriver i Teori i examensarbetet att alla har
teorier och att det är viktigt att inte tro att det finns en
neutral utgångspunkt i det man gör. En teori används för
att förstå eller förklara något på ett så fullständigt sätt
som möjligt: ”Något händer därför att …” Med teoretisk
kunskap skapar lärare en syntes av de andra delarna i
kunskapsbasen.
Forskning bekräftar och problematiserar
Sammanställningen ovan är inte heltäckande; den säger
inte allt om de kunskaper som lärare utvecklar i sin profession. I artikeln Att utveckla undervisning – en fråga om
evidens eller professionellt omdöme beskriver Eva Forsberg och Daniel Sundberg hur utbildningsvetenskaplig
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forskning lyfter fram olika sätt på vilka lärares kunskapsbas kan utvecklas genom forskning. De menar att läraren
å ena sidan kan ses som tillämpare, det vill säga främst
använder forskning som stöd för sin praktik. Å andra
sidan kan läraren ses som en praktiker, när hen främst
använder sig av sin förtrogenhetskunskap eller beprövad
erfarenhet. Avslutningsvis lyfter de fram läraren som en
professionell expert som använder alla de delar av kunskapsbasen som vi presenterar här.
Bilden som ges av kunskapsbasen indikerar också att
lärares förtrogenhet och kollektiva kunskap kan vara
dubbelbottnad; den kan verka för utveckling och förbättring men också verka konserverande och bygga på rutin.
Sven Persson (2020) lyfter att det är viktigt att påpeka
att användandet av forskning och forskningsresultat kan
bekräfta och ge stöd till vad lärare redan gör men också att
forskning kan ifrågasätta och problematisera den undervisning och utbildning som bedrivs. Forskning kan både
stödja och störa, och i just detta ligger dess potential att
göra skillnad, enligt Persson.
I den här sammanställningen har vi alltså sett att forskning behöver vara del av de professionellas kunskapsbas
och en integrerad naturlig del av det vardagliga arbetet i
förskola och skola. För att kunna göra något, till exempel
förändra sin undervisning, måste lärare dessutom kommunicera med andra.
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Att kunna argumentera
för undervisningsutveckling
Att använda sig av olika delar i kunskapsbasen i kombination med forskning är grundläggande för att utveckla
undervisningen och för det gemensamma arbetet med att
utveckla beprövad erfarenhet. Detsamma gäller för när
rektorer eller skolchefer ska utveckla sitt ledarskap eller
sin organisation. Åsa Hirsh skriver i Formativ undervisning
om hur undervisning formas på basis av lärarens professionskunskaper, vilka består av olika delar. En viktig del
i detta är att både undervisningen och eleven är i fokus.
Eftersom utvecklingen är just gemensam och behöver
ske i ett kollegialt sammanhang, som vi ska se i nästa
kapitel, är det också centralt att kunna motivera för
andra vad man gör, hur man gör och varför man gör det.
Lärare bör alltså kunna argumentera för hur undervisningen och andra delar av utbildningen ska bedrivas och
utvecklas, enligt Thomas Brante (2014). Det är också
viktigt att kunna undersöka orsaker till problem, analysera och argumentera för aktuella utvecklingsområden.
Genom att använda de olika delarna i sin kunskapsbas
och integrera med forskning kan man som lärare argumentera tydligt för vad som behöver göras. När även
forskning används som en del av argumentationen skapas en professionell legitimitet. För att göra detta behövs
forskningslitteracitet.
Persson (2020) lyfter fram ett exempel där en lärare,
Emma, vill införa en förändring och använder olika delar
av sin kunskapsbas för att argumentera för detta, vilket
markeras inom parantes:
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Jag har alltid haft mycket högläsning i mina klasser
(förtrogenhet) och jag har märkt att eleverna lär sig läsa
fortare och bättre om de får vara med om högläsning
(innehållslig kunskap och förtrogenhet). Vi har diskuterat
högläsning i arbetslaget och menar att högläsning och
berättelser ger barnen i klassen ett bättre ordförråd (kollektiv kunskap). Därför menar vi att högläsning ska införas
i alla klasser på lågstadiet. Forskning har också visat att
högläsning är bra för barns språkutveckling (innehållslig
kunskap).
Det vi kan utläsa från denna situation är att läraren använder flera delar av sin kunskapsbas i argumentationen. Det
finns en tydlig individuell förtrogenhet ( jag) och en kollektiv kunskap (vi) som Emma i exemplet använder för att
motivera sitt förslag till förändring. Däremot tar hon inte
upp någon teori som stödjer hennes argumentation, och
även om hon använder forskning för att motivera sitt förslag, så konkretiserar hon inte vilken forskning hon menar.
Om utveckling av skolan och den konkreta undervisningen ska bygga på en vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet är det viktigt att argumentationen också har
stöd i specifik forskning och bygger på flera delar av lärares kunskapsbas. Hur läraren kan komma vidare i det lyfts
fram i kapitel fem.

Lärares forskningslitteracitet
och forskares praktiklitteracitet
Den forskningslitteratur som presenteras i den här kunskapsöversikten visar en rad möjligheter och hinder för
att forskning ska vara en kunskapskälla för undervisning
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och utbildning. Man kan få intrycket att det enbart är
lärarnas, rektorernas och huvudmännens uppdrag och
ansvar för att utveckla en förskola och skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men detta är
både lärarnas och forskarnas gemensamma ansvar och
utmaning. Sven Persson uttrycker det som att forskare
behöver utveckla praktiklitteracitet, precis som att lärare
behöver utveckla forskningslitteracitet. Forskares praktiklitteracitet kan sägas innebära att forskningen behöver
ha en lyhördhet och förståelse av lärares praktik, kunskapsbas och villkor, menar Persson. Att detta är viktigt
lyfts även i Per-Olof Wickmans forskning, bland annat
kommer det till uttryck i artikeln Who Owns the Content
and Who Runs the Risk? Dynamics of Teacher Change in
Teacher-Researcher Collaboration.
Något förenklat, och med olika grad av involvering från
lärarnas sida, kan man tala om forskning om lärare och
skola, forskning av lärare och forskning tillsammans med
lärare. Dessa indelningar säger egentligen inget om nyttan
av forskning eller forskningens användbarhet; samtliga
dessa riktningar kan vara forskning för lärare och skola.
Men de anger i vilken grad lärare är delaktiga i att formulera frågor och i forskningsprocessen som helhet. Det
säger också något om vilken position som forskaren intar
i förhållande till den praktik som studeras och hur nära
forskare är praktiken. I den statliga utredningen Forska
tillsammans föreslogs termen praktikutvecklande forskning för att poängtera att målet med forskningen är att
utveckla förskola och skola på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet.
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En rapport av Patrick van Schaik med flera visar att strukturell samverkan mellan till exempel universitet och skolor är en gångbar strategi för att utveckla lärares användning av forskning. Man behöver bygga broar mellan
forskare och lärare, och för att få till ett ömsesidigt samarbete pekar forskning av bland andra Randi A. Engle på
några förutsättningar i kommunikationen mellan forskare och lärare:
ș att man undersöker problemen tillsammans och

respekterar varandras kunskaper
ș att alla kan bidra och man tar ansvar tillsammans
ș att man delar normer, värden, resultat och ägarskap
ș att parterna investerar tillräckligt med tid och

resurser för att göra samarbetet möjligt.
Just tillräckligt med tid och kontinuitet är nödvändiga
förutsättningar för att bygga tillit och förtroende mellan
forskare och lärare.
För att lärare ska utveckla sin forskningslitteracitet och
forskare utveckla sin praktiklitteracitet behövs mötesplatser för lärare och forskare. I den andra delen av kunskapsöversikten lyfter vi fram olika regionala och nationella möjligheter till arenor där samverkan kan utvecklas.
Det är ett gemensamt uppdrag med potential att utveckla
förskolan och skolan på vetenskaplig grund och utifrån
beprövad erfarenhet, om de rätta förutsättningarna ges.
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KAPITEL 3

Kollegialt lärande
– att utveckla(s) tillsammans
Tanken att kollegor hjälps åt är central i uppdraget
att utveckla en utbildning som vilar på vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet. I det här kapitlet
tar vi upp hur kollegialt samarbete kan bidra till
professionellt lärande och hur det hänger samman
med barns och elevers lärande och med skolutveckling. Kapitlet visar att kollegiala processer,
att arbeta tillsammans, utvecklar kunskaper och
erfarenheter på ett systematiskt sätt och underlättar att få fram beprövad erfarenhet. Inledningsvis
ges en bakgrund till samlingsbegreppet kollegialt
lärande.
Samarbete för att utveckla undervisningen
Alla yrkesgrupper i skola och förskola har ett gemensamt ansvar för, och är viktiga i arbetet med, att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet. Forskning om kollegialt lärande som lyfts i
denna kunskapsöversikt berör dock främst lärare och
ibland även rektorer. Fokus i det här kapitlet ligger
därför på framför allt lärares kollegiala samarbete och
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professionsutveckling, men självklart kan även andra
yrkesgrupper ha nytta av den forskning som presenteras
och diskussionen som förs nedan.
Lärares kunskaper behöver fördjupas om de ska organisera undervisning som leder till lärande hos barn och
elever. I rapporten How the World´s Best-Performing
School Systems Come Out on Top drar författarna Michael
Barber och Mona Mourshed slutsatsen att de skolsystem
i världen som presterar bäst har insett att det bara går att
förbättra barns och elevers resultat genom att förbättra
undervisningen. Vidare konstaterar författarna att i de
bästa systemen kan lärare utveckla kunskap genom att
planera tillsammans, observera, ifrågasätta och hjälpa
varandra att bli bättre.
De mest framgångsrika skolorna i världen kännetecknas
också av en kollegial praxis där lärare samarbetar för att
utveckla undervisningen. Detta finns till exempel beskrivet i den stora metastudien Teacher Professional Learning
and Development: Best Evidence Synthesis Iteration,
sammanställd av den nyzeeländska forskaren Helen
Timperley och hennes kollegor. Även Andy Hargreaves
och Michael Fullan, som har studerat lärares kunskapsutveckling och samarbete sedan tidigt 1990-tal, framhåller värdet av kollektiva processer för att utveckla
undervisningen. I Professionellt kapital presenterar de
resultat från empiriska studier från hela världen, vilka
alla poängterar vikten av samarbete mellan lärare för en
större yrkesmässig kompetens. De betonar hur viktigt det
är att lärare systematiskt planerar, utvecklar och också
gärna genomför undervisningen tillsammans. Lärare med
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olika erfarenhet kan arbeta tillsammans för att utveckla
kunskapsbasen och förståelsen av vad man gör och varför.
För att förändra undervisningen behövs alltså kommunikation med andra. Det innebär också att lärares professionella utveckling och kontinuerliga lärande blir central för
elevernas utveckling, menar bland andra Linda DarlingHammond i artikeln The Quiet Revolution: Rethinking
Teacher Development. Slutsatsen är att det för barns och
ungas lärande är väldigt viktigt att lärare våga ställa frågor till sig själva och till varandra.
Det kollegiala lärandet kan ses som formell kompetensutveckling när lärare avsätter särskilt tid och kanske
en specifik modell för att strukturera sina samtal. Lärare
anser själva att det är betydelsefullt med tid och möjlighet att samarbeta för att utveckla undervisningen tillsammans, vilket framgår bland annat av forskningsrapporten
Lärares arbetsvillkor i kontexten av marknadisering, pri
vatisering, val och konkurrens av Karolina Parding med
kollegor. Samma lärare upplever dock att möjligheterna
att göra detta är allt för små. En annan stor enkätstudie av Kenneth Nordgren med kollegor, som redovisas i
rapporten Lärares planering och efterarbete av lektioner:
Infrastrukturer för kollegialt samarbete och forsknings
samverkan, drar en liknande slutsats: Viljan att utveckla
verksamheten finns men det saknas organisatoriska förutsättningar för lärares samarbete och kollegiala lärande.
Möjligheten till samarbete är också grundläggande i
strävan efter att basera arbetet på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet. Det återkommer vi till i kapitel 4.
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Ökad betoning av det kollegiala
Under senare år har alltså vikten av en gemensam och
kollegial utveckling betonats allt mer i nationell och
internationell forskning och även i skoldebatten, främst
kopplat till lärarprofessionens utveckling. Betonandet av
samarbete är dock ingenting nytt. Så tidigt som 1975 konstaterade Dan Lortie, i boken Schoolteacher: a sociologi
cal study, att läraryrket är ensamt och att det kan leda till
minskad kreativitet och försämrad undervisning om inte
lärare ges möjlighet till samarbete.
Lill Langelotz visar i Kollegialt lärande i praktiken:
Kompetensutveckling eller kollektiv korrigering hur tidigare läroplaner sedan 1980 betonat vikten av lärares
samarbete och samverkan. Langelotz (2020) skriver att
internationell forskning myntade begrepp som commu
nity of inquiry genom Chris Argyris på 1980-talet, och på
1990-talet introducerade Jean Lave och Etienne Wenger
community of practice. Dessa benämningar har sedan försvenskats och landade för drygt tio år sedan i begreppet
kollegialt lärande. När Skolverket 2012 utifrån ett regeringsuppdrag tog fram kompetensutvecklingssatsningen
Matematiklyftet, som kom att bli ett av flera så kallade lyft
utifrån en specifik modell, framhölls att modellen utgick
från kollegialt lärande. Det bidrog till att begreppet frekvent började användas.
För att landa i varför det är betydelsefullt med just kollegialt lärande behöver begreppet ramas in: Vad menas
egentligen med kollegialt lärande? Det kan finnas olika
svar på den frågan. Langelotz (2017) skriver att det kollegiala lärandet tar sig skilda uttryck och bidrar till olika
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kunskap på olika sätt. Men det blir problematiskt när de
som berörs kanske inte är överens om vad som menas, och
det ökar risken att innebörden av begreppet urvattnas,
menar Langelotz. Om begreppet kollegialt lärande överanvänds kan det tills slut bli betydelselöst eller få klä skott
för misslyckanden, vilket skolforskaren Andy Hargreaves
konstaterar i en artikel i Pedagogiska Magasinet. Men
Hargreaves framhåller också hur betydelsefullt kollegialt lärande är och menar att det innebär att ”lärare ges
möjlighet att samarbeta för att utveckla undervisningen”.
Man bör också skilja på kollegialt samarbete och ett
kollegialt lärande – även om båda delar är värdefulla. Ett
samarbete kan beroende på innehåll ta väldigt olika former och kan, som Pär Larsson beskriver i Att leda sko
lor med stöd av forskning, ibland bestå av ett berättande,
där man utbyter erfarenheter på generell nivå eller ger
stöd till kollegor och delar med sig av idéer, metoder
eller material. Men det räcker inte med att den individuella kunskapen hos dem som arbetar med utbildning
utvecklas för att man ska kunna tala om ett kollegialt
lärande, även om den individuella erfarenheten givetvis
kan utgöra en mycket viktig del även i den gemensamma
kunskapsutvecklingen.
Lärare och andra professionella i skola och förskola
ska tillsammans och systematiskt utveckla sin egen och
kollektivets kunskap, vilket i förlängningen innebär att
undervisningen utvecklas. Larsson lyfter också upp
att när det kollektiva lärandet bidrar till gemensamma
handlingsmönster leder det även till en hållbar förändring av hela verksamheten, inte endast av undervisningen. På så vis också bidrar det kollegiala lärande till
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verksamhetsutveckling, eftersom det kan stärka samstämmigheten inom förskolans eller skolans alla områden
genom gemensamma perspektiv, arbetssätt och processer.
För att ett kollegialt lärande ska ske, och bli någonting utöver samarbete, behövs olika faktorer, exempelvis
att utvecklingen ska utgå från professionens egen kunskap, erfarenhet och frågeställningar. Även studier som
har gjorts av det brittiska centret Evidence for Policy
and Practice Information (EPPI) ger stöd för att kollegial kompetensutveckling ger mer effekt än individuell.
Centret är världsledande på systematiska översikter för
utbildningsområdet. EPPI lyfter fram att det är viktigt att
lärare får identifiera sina egna fortbildningsbehov och att
dessa i sin tur utgår från barnens och elevernas behov. Det
behövs dessutom strukturer och arbetssätt i organisationen som stöttar det kollegiala arbetet och möjliggör för
lärare att pröva nya lärdomar i undervisningen. Professionen bidrar då till utveckling samtidigt som lärarkåren
får inflytande och utvecklar verksamheten, menar EPPI.

Kollegialt lärande
– strukturerat samarbete för förändring
Sedan 2010 har vi alltså en skollag som föreskriver att
skolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet. Gemensamma reflektioner och kontinuerlig utveckling av undervisningen är en del i detta.
Åsa Hirsh lyfter i Formativ undervisning fram att detta
innebär att kollegialt lärande ska vara en del i lärares
arbete. Blossing och Wennergren (2019) definierar kollegialt lärande på följande vis:
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Kollegialt lärande står för olika former av gemensamt
arbete, där kollegor tillsammans undersöker sambanden
mellan undervisning och elevers lärande. Samarbetet
genomsyras av systematik, dokumentation, analys och
kritisk granskning där man utvecklar gemensam kunskap
genom att både lära av varandras erfarenheter och ta
tillvara befintlig kunskap inom området. Den vetenskapliga
grunden är en förutsättning, liksom att bidra till beprövad
erfarenhet.
Det som skiljer Blossings och Wennergrens definition
från tidigare definitioner är betoningen på den vetenskapliga grunden och också på att det kollegiala lärandet ska bidra till beprövad erfarenhet. Kollegialt lärande
innebär att lärare, rektorer och övriga professioner i förskola och skola själva formulerar frågeställningar och systematiskt undersöker och utvecklar sin verksamhet med
stöd i egna och andras erfarenheter och utifrån aktuell
forskning. Beprövad erfarenhet byggs inte av enskilda
personer utan av kollektivet. I del två lyfter vi hur detta
kan gå till i praktiken.

Kompetensutveckling och lärande
Lärares utveckling av ny kunskap och lärares professionella utveckling är som vi sett ovan centrala i utvecklingen av förskola och skola, eftersom de ska leda till
bättre resultat för eleverna. Undervisning är dessutom ett
intellektuellt arbete som kräver kontinuerlig analys och
gemensamt lärande, menar Hargreaves & Fullan (2012).
Logiken, som mycket av den forskning som framhåller
betydelsen av lärares kontinuerliga kompetensutveckling
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utgår ifrån, menar att kompetensutveckling bidrar till att
utvidga lärares kunskapsbas. Detta bidrar i sin tur till förändring i undervisningen och därmed också till barns och
elevers lärande, vilket nedanstående figur illustrerar.
Behov av
ny kunskap

Förändrad
förståelse

Kompetensutveckling

Utvidgad
kunskapsbas

Nya metoder och
förhållningssätt Förändrad
undervisning

Högre
måluppfyllelse

BARNS
OCH ELEVERS
LÄRANDE
STÄRKS

Figur 3. Kompetensutvecklingens logik startar i behovet
av ny kunskap. Kompetensutveckling bidrar till att utvidga
lärares kunskapsbas, vilket i sin tur bidrar till förändring i
undervisningen och därmed också till barns och elevers
lärande. Efter Langelotz 2020.
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Figuren och logiken bakom resonemanget är så klart
en förenkling av något mycket mer komplext. En risk
med att lyfta sambandet mellan lärares kompetensutveckling och elevers måluppfyllelse för mycket, vilket
flera forskare poängterat, är att lärares kompetensutveckling riskerar att ses som ett allenarådande svar på
de problem som den svenska skolan har och står inför
vad gäller till exempel likvärdighet. I boken Professionsutveckling & kollegialt lärande framhåller Steven Katz och
Lisa Ain Dack, liksom många andra forskare, att det inte
är säkert att det sker ett lärande som påverkar det man
konkret gör i undervisningen bara för att man deltar i
kompetensutveckling.
Lill Langelotz och Elisabeth Persson beskriver i en
rapport hur sju olika kommuner i Sverige arbetar med
inkluderande lärmiljöer. De menar att det kan finnas
skilda förväntningar på och idéer om varför lärare deltar
i kompetensutveckling. Det kan också vara så att kompetensutvecklingsinsatsen kommer vid fel tidpunkt.
Rektors och ledningens främsta uppdrag när det gäller
lärares kollegiala lärande är att ordna stödjande strukturer i form av tid och utrymme för kollegialt samarbete.
Rektors och ledningens engagemang är också viktigt.
Dessutom är rektors eget kollegiala lärande och ledningens kollektiva processer viktiga för skolutvecklingen.

Professionsutveckling
Allt skolutvecklande arbete måste i grunden handla om
barns och elevers lärande, skriver Helen Timperley i Det
professionella lärandets inneboende kraft. Hon menar att
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det innebär att lärares professionella lärande måste utgöras
av sådant som gör skillnad för eleverna, till exempel
genom cykliskt undersökande och kunskapsbyggande
kollegialt arbete, tillsammans med undervisningsnära
forskning som bidrar till lärarnas kunskapsutveckling.
Timperley menar också att lärarna själva behöver ta kontroll över sin kunskapsbas.
Att lärares profession stärks ger alltså ökad möjlighet att utveckla det som är viktigt för barns och elevers
lärande. Men vad innebär det att ett yrke är en profession? Mycket kortfattat kan en profession beskrivas
som de yrken som baseras på en gemensam, vetenskapligt grundad kunskapsbas. Ett annat kännetecken är att
de yrkesverksamma har inflytande över den professionella kunskapsutvecklingen. Med det menas till exempel att lärare själva är med och bidrar med sina erfarenheter och kunskaper från yrket för att vidareutveckla de
specifika yrkeskunskaperna. Ett tredje kriterium för en
profession är att yrket är relativt autonomt, det vill säga
att de yrkesverksamma har ett självbestämmande i sitt
yrkesutövande.
Ingrid Carlgren pekar i artikeln Lärarna i kunskaps
samhället på att det har växlat över tid i vilken mån lärare
haft inflytande över bland annat kunskapsutvecklingen.
Historiskt har läraryrket betraktats som en semiprofession, vilket blir en konsekvens när lärare inte själva kan
föreslå åtgärder för att förbättra undervisningen eller lösa
svåra problem och det i stället finns en förväntan på att
andra professioner ska lösa problemen. Det beskrivs av
Carola Aili i en artikel i Pedagogiska magasinet (1999).
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Professionell utveckling handlar om individers yrkesmässiga utveckling, men den kan också innebära professionsutveckling om den rör en hel yrkeskårs, till exempel lärarkollektivets, utveckling. Nationella kompetensutvecklingsinsatser i form av olika så kallade lyft, till
exempel Läslyftet, är exempel på statliga satsningar på
professionsutveckling. Lyften har sitt ursprung i regeringsuppdrag, och de fungerar som en storskalig kompetensutveckling för lärare vilken Skolverket erbjuder
i syfte att öka kompetensen både hos enskilda lärare och
hela lärarprofessionen.
I anslutning till skollagsskrivningarna om att de professionellas kunskaper ska ligga till grund för utveckling av undervisning och utbildning aktualiseras professionsdiskussionen ytterligare. Beprövad erfarenhet ska
alltså optimalt bidra till att lärarprofessionen, och därmed undervisningen, utvecklas. I och med det ökar även
förutsättningarna för vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet som bas för utbildning och undervisning.

Skolutveckling genom kollegialt lärande
Ett vidare syfte med det kollegiala lärandet är att hela
verksamheten ska utvecklas, att skolutveckling ska ske.
Pär Larsson pekar i antologin Att leda skolor med stöd i
forskning: exempel, analyser och utmaningar på vikten av
att det kollektiva lärandet bidrar till gemensamma handlingsmönster som kan ge en hållbar förändring av hela
verksamheten. Han menar att det kollegiala lärandet bör
ses som ”ett specifikt medel för framgångsrik skolutveckling” och lyfter vikten av att utveckla gemensamma och
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detaljerade föreställningar om hur man på den egna förskolan eller skolan ska arbeta för nå goda resultat.
Skolutveckling definieras av Skolverket i Så gör vi
skillnad – strategi för nationell skolutveckling utifrån
utgångpunkten att alla barn och elever ska ges möjlighet
att utvecklas så långt som möjligt och att detta är ett ständigt pågående arbete där lärare har en aktiv roll. Vidare
säger Skolverket att skolutveckling kan beskrivas som
”en förändring där det uppdrag som verksamheterna har,
genomförs på ett effektivare sätt och där resultaten visar
att de nationella målen nås i högre grad. Skolutveckling
kan avse såväl övergripande nationella insatser som det
lokala arbetet på den enskilda förskole- eller skolenheten.”
Genom ett systematiskt kollegialt lärande tar insatser
för skolutveckling och kompetensutveckling vägen via
barngruppen och klassrummet. Kollegiala, iterativa processer, det vill säga processer där exempelvis ett undervisningsupplägg gemensamt justeras och utvecklas för
att sedan upprepas, ger också möjlighet för kunskaper
på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet
att ligga till grund för utvecklingsarbetet, eftersom man i
de sammanhangen gemensamt ifrågasätter, delar, prövar
och dokumenterar.
Utvecklingsarbete illustreras ofta av en cirkel med
återkommande faser. Det kan handla om processer i stort
och smått – från varje enskild lektion till hela organisationens utveckling. För att elevernas lärande ska hamna
i fokus är det viktigt att ta utgångspunkt i just detta, och
det kan ske på olika vis. Timperleys cirkel tar utgångspunkt i insamling av data om elevernas styrkor och behov:
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Fördjupa de
professionella
kunskaperna
och förmågorna

Vilka förmågor behöver
vi utveckla för
att tillgodose
barns/elevers
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BARNS OCH
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Låta eleverna
uppleva lärande
på ett nytt sätt
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ELEVERS
BEHOV

Utvärdera och
analysera utifrån
elevernas
lärande

Figur 4. Bilden visar en utvecklingscirkel med återkommande
faser som utgår från bans och elevers behov och driver
arbetet framåt. Från Timperley (2007; 2014).

Barn och elever kan själva bidra med tankar och idéer
om hur och vad som behöver utvecklas i undervisningen.
Blossing och Wennergren (2019), precis som Timperley,
poängterar att det är en självklarhet att eleverna måste
ha inflytande och delta i utvecklingsarbete. De ger tydliga
exempel på hur det kan gå till, hur lärandet blir ett gemensamt projekt och hur kollektiva redskap och ömsesidigt
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engagemang från både lärare och elever är beroende av
varandra för att en förändring i undervisningen ska ske.
Det finns goda och vetenskapligt belagda exempel på hur
data från eleverna kan bidra till ett kollegialt lärande som
får direkt betydelse för elevernas kunskapsutveckling. Ett
exempel är learning study, som ofta använder sig av ett
för- och ett eftertest i syfte att undersöka om den aktuella undervisningen i form av till exempel en forskningslektion har lett till någon förändring i elevernas lärande.
Mer om detta finns att läsa i kapitel 5.

Kollegialt lärande bidrar till arbete med
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Som vi sett ovan är betydelsen av lärares kollegiala samverkan och möjlighet till gemensam diskussion och
reflektion något som återkommer inom forskning. Som vi
lyft i diskussionen om lärares kunskapsbas i kapitel två,
kan kollegiala samtal, samarbeten och gemensamma
handlingar skapa en form av kollektiv kunskap. Denna
kan i sin tur utvecklas till beprövad erfarenhet om den
diskuteras, prövas, dokumenteras och kritiskt granskas.
Professionens egen erfarenhet betonas också ofta i olika
modeller för kollegialt lärande. Det kollegiala anspelar
med andra ord på utvecklandet av beprövad erfarenhet,
där man utgår från den lokala kunskapen och erfarenheten hos deltagarna.
Men många modeller betonar dessutom att deltagarna
ska läsa och diskutera forskning för att utveckla undervisningen. Detta underlättas genom att man gemensamt utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt, vilket
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behövs dels för att navigera i forskning, dels för att relatera resultat från forskning och erfarenhetsbaserad kunskap till den egna verksamheten. I arbetet med att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har med andra ord det kollegiala samarbetet och
lärandet en viktig funktion.
Sedan många år tillbaka har både den internationella
forskningen, exempelvis Hargreaves och O´Connors i
Professionell kollegialitet: om att utveckla lärares samarbete,
och den nationella forskningen visat att om kompetensutveckling ska bidra till en bestående utveckling och förändring av undervisningen bör den
1. utgå från professionens frågor, dilemman och

problem

2. pågå under längre tid
3. engagera flera lärare eller kollegor från samma skola.

För att undervisningsutveckling ska nå alla barn och
elever behöver man alltså vara många som arbetar mot
samma uttalade mål, och arbetet behöver anpassas till
den egna verksamheten med dess unika behov och förutsättningar. Som Timperley med kollegor påpekar i
A framework for transforming learning in schools så drivs
de mest effektiva sätten att utveckla undervisning utifrån lärares nyfikenhet på vad som händer med barnens
och elevernas kunskaper samt deras gemensamma försök
att undersöka orsaker till läget här och nu, innan man
tar beslut om vad som behöver förändras. Utifrån denna
lokala kännedom kan man sedan utveckla det som fungerar väl och förändra det som inte fungerar lika bra. Denna
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process är dock inte en enskild lärares jobb utan det fordrar ett kollegium, betonar Timperley.
När lärare, rektorer och övriga professioner i förskola
och skola själva formulerar frågeställningar som exempelvis ”Hur kan lärare och elevhälsans personal samverka för att utveckla det förebyggande arbetet för psykisk ohälsa bland eleverna?” eller ”Hur kan vi få eleverna
mer delaktiga i skolbibliotekets verksamhet?” och systematiskt undersöker och utvecklar det man gör med stöd
i egna och andras erfarenheter och utifrån aktuell forskning bidrar det till att utveckla barns och elevers lärande.
Ett vetenskapligt förhållningssätt, kollegialt lärande,
forskningslitteracitet och en skolutveckling som börjar
och slutar i barngruppen, klassrummet och i allt arbete
med barn och elever är grundpelare i detta.
Teorierna som vi lyft upp i del ett av den här kunskapsöversikten manar till handling. I del två ska vi se exempel
på hur detta kan se ut i praktiken.
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DEL 2

Hur gör vi?
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Utifrån den teoretiska bakgrund som presenteras i första delen kan vi konstatera att en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet innehåller några centrala
komponenter som behöver finnas på plats på alla
nivåer i systemet: ett vetenskapligt förhållningssätt och ett kontinuerligt utforskande av praktiken,
ett systematiskt samarbete, ett medvetet användande av forskning genom utvecklad forskningslitteracitet, en utveckling av professionens
kunnande och en skolutveckling som börjar
och slutar i arbetet med barn och elever. I del ett
har det också påpekats att goda förutsättningar
behöver finnas på plats för detta.
Hur ska man då göra för att allt detta ska leda
till att barn och elever får ökade möjligheter att
lära? Teorierna som vi lyft upp i del ett manar till
handling. I del två ska vi se exempel på hur det kan
se ut i praktiken. Vi lyfter upp vilka förutsättningar
som krävs och exempel på konkreta arbetsformer.
Det finns inte ett svar på frågan om hur utbildning
och undervisning kan utvecklas med beprövad
erfarenhet och på vetenskaplig grund, men
utifrån kunskap om den egna praktiken och dess
förutsättningar kan exempel och modeller från
kollegor och forskning bidra till utveckling.
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KAPITEL 4

Att skapa förutsättningar
För att utveckla en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet krävs att
det skapas goda förutsättningar. Det här kapitlet
tar upp vad huvudmannen och ledningsnivån
inom förskola och skola behöver göra för att
skapa dessa förutsättningar: Vad är det som
behöver finnas på plats och varför? Samma förutsättningar är också till stora delar grunden för
det systematiska kvalitetsarbetet. Kapitlet lyfter
därför hur det systematiska kvalitetsarbetet hänger
samman med arbetet med vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet i hela utbildningen. Det
gemensamma syftet är i slutändan att skapa så
gynnsamma förutsättningar som möjligt för barns
och elevers lärande.
Ett tudelat ansvar för skolans ledning
Verksamma inom skolväsendet har ett ansvar för att
verksamheten ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men det är huvudmannen och rektorn
som har mandat och befogenheter att fatta beslut om
hur verksamheten organiseras och bedrivs. Därmed bär
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huvudmannen och rektor det formella ansvaret. Skolledare förväntas basera styrning, ledning, organisering
och ledarskap på kunskap som utgår från forskning och
beprövad erfarenhet. Niclas Rönnström och Olof Johansson
skriver i Att leda skolor med stöd i forskning om ökade
krav på ledarskap med hjälp av vetenskapligt förankrade
begrepp, analyser, modeller och strategier.
Förutom detta ansvar ska ledningsnivån också skapa
förutsättningar för övriga medarbetare att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är alltså ett
tudelat ansvar för ledningsnivån, där huvudman och rektor behöver skapa förutsättningar för att verksamheten
som helhet vilar på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet.
Vad är det då som krävs för att genomföra detta? Hur
kan huvudmän och rektorer utveckla kunskaper och förmågor för att basera sitt arbete på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet? Och hur kan förutsättningar skapas
för alla medarbetare att göra detsamma?

Organisation är grundläggande
I den tematiska granskningen Vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet – förutsättningar och arbetsformer i
grundskolan undersökte Skolinspektionen i vilken utsträckning huvudmannen och rektorn skapar förutsättningar
och arbetar för att utbildningen på skolenheten vilar på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ett centralt
resultat i granskningen var hur viktigt det är med en tydlig
organisation. Framgångsfaktorer för en organisation som
möjliggör en utbildning som vilar på vetenskaplig grund
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och beprövad erfarenhet är enligt granskningen tid och
forum för kollegial samverkan, tillgång till och användning av forskning, möjligheter att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt, forskarsamverkan, dokumentation
och spridning. Granskningens resultat ligger i linje med
vad många studier visar på som framgångsfaktorer, till
exempel Hargreaves och O´Connor (2019) samt Ståhle,
Waermö och Lindberg (2019).
I rapporten Hur kan ny kunskap komma till bättre
användning i skolan? från riksdagens utbildningsutskott
poängteras att en kunskapsorganisation kännetecknas av
att det finns en ”kunskapsfrämjande kultur”. Ledarskapet
är avgörande för detta. I såväl internationell som nationell forskning framhålls dessutom att ledningen behöver
skapa en kultur där diskussion och reflektion prioriteras
genom organisatoriska förutsättningar, stöttande klimat
och samverkan från ledningen.
Lärares arbete är beroende av organisationen och de
villkor som övriga aktörer bidrar med. Tydliga visioner
och ett ledarskap som uppmuntrar till att söka efter nya
lösningar gynnar med andra ord att vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet blir en del i det vardagliga arbetet
och kan nå in i klassrummet. Även politiker och tjänstemän på olika nivåer inom skolsystemet är viktiga kulturskapare. Men det räcker inte att sända signaler att en
utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är högt prioriterat, det behövs också ett konkret
arbete med hur det ska gå till i den lokala verksamheten
i vardagen.
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Maj-Lis Hörnqvist skriver i Skolledarskap: vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet att skolledaren initialt
behöver undersöka i vilken utsträckning den nuvarande
organisationen baseras på forskning, ett vetenskapligt
förhållningssätt och att erfarenheter kan bli beprövade
erfarenheter, för att på så sätt bygga upp en organisation som är ett stöd i utvecklingsarbetet. Det kan innebära en omformning av nuvarande organisation. Det kan
också betyda att skolledarens och lärarnas enskilda och
gemensamma tidsanvändning ses över. Andra prioriteringar eller omfördelningar av uppgifter kan också bli
nödvändiga.
Vilken betydelse skolans organisation har för elevernas resultatutveckling, har Maria Jarl, Ulf Blossing och
Klas Andersson beskrivit i Att organisera för skolfram
gång: Strategier för en likvärdig skola. I åtta fallstudier
jämför de framgångsrika och icke framgångsrika skolor.
De finner att lärare och rektorer behöver bedriva ett kontinuerligt arbete för att utveckla sin verksamhet. Detta
underlättas om det finns strukturer där professionen kan
utveckla sin egen verksamhet utifrån de lokala förutsättningarna. Även Jan Håkansson och Daniel Sundberg har i
Utmärkt skolutveckling och Utmärkt ledarskap sammanfattat forskning som visar vad som är framgångsfaktorer
i skolutveckling och att ledarskapet spelar en avgörande
roll för möjligheter till utveckling.
Viktigt med strukturerade sammanhang
Möjligheten till strukturerade sammanhang är alltså en
förutsättning för att kunna utveckla undervisningen och
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andra delar av utbildningen som är viktiga för barns och
elevers lärande. Samarbete ger lärande; detta gäller både
för lärare och för rektorer. Ett konkret exempel på hur
strukturerade sammanhang kan se ut är så kallade pro
fessional learning communities (PLC), som är ett paraplybegrepp för kvalitetsdrivande samarbeten baserade på
ett gemensamt undersökande. Detta beskrivs i generella
termer i nästa kapitel, där även andra exempel på kollegiala samverkansmodeller lyfts. En PLC kan, förutom frågor om undervisningsutveckling, även fokusera på olika
rektors- eller huvudmannafrågor. I flera av landets skolor
arbetar man med PLC för rektorer och chefer på förvaltningsnivå. I många kommuner träffas rektorerna för att
gemensamt ta sig an utmanande frågor i syfte att hitta
sätt att handla för att skapa förbättringar i verksamheterna. Detta är ett sätt att på huvudmannanivå leva som
man lär och att ta sig an det tudelade ansvaret – att skapa
arenor inte bara för lärarna utan också för ledningsnivån
att arbeta för en utbildning baserad på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet.

Hänsyn till olika lokala skolmiljöer
Olika förskolor, skolor och huvudmän har vitt skilda
omständigheter att ta hänsyn till i sitt vardagliga arbete.
Det innebär också att utgångsläget för att arbeta för en
utbildning baserad på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet ser olika ut. Faktorer som storlek på kommun,
eller enskild huvudman, geografisk placering och elevsammansättning påverkar hur arbetet utformas. Medarbetares utbildnings- och kompetensnivå, som spelar stor
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roll, varierar därtill stort – allt från lektorer till obehöriga
lärare med lång respektive kort erfarenhet. Ytterligare
förutsättningar som skiljer är närhet till lärosäten och
möjlighet till samverkan med andra aktörer.
På organisationsnivå kan förutsättningarna i elevunderlag, barnens sociala förhållanden, fysisk miljö med mera
skilja sig väldigt mycket åt mellan olika skolor. Hur arbetet
är organiserat – och därmed förutsättningarna för lärare
och övrig personal – skiljer sig åt, inte minst mellan olika
skolformer. Bland annat varierar möjligheter till och tid
för planering, utvärdering och kollegialt lärande.
De kollegor man arbetar tillsammans med, och även
vilka fortbildningsinsatser som genomförs, har betydelse
för de kunskaper som lärare utvecklar. I vissa skolformer,
skolor och ämnen, eller för vissa funktioner, kan det vara
så att man är ensam om sin roll. Det gäller exempelvis
vuxenutbildningen, mindre skolor i glesbygd och studieoch yrkesvägledare på många håll. Det får betydelse för
det kollegiala samtalet, och därmed för möjligheten till
utveckling. Då blir det extra viktigt att fundera över hur
förutsättningar kan skapas för kollegialt utbyte, exempelvis via digitala plattformar eller strukturerade samarbeten
via huvudmannen.

Tydligt kommunicerade uppdrag,
roller och förväntningar
Hur verksamheten organiseras spelar alltså stor roll för
att kunskapen ska kunna stärkas samt för personalen och
eleverna. Ett sätt att skapa en stödjande organisation är
att tillsätta funktioner med olika ansvarsområden. Utöver
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rektorns ansvar för den inre organisationen är det en
fördel om det finns en tydlig struktur, där medarbetare
har särskilda ansvarsområden. och ska bidra till att
utbildningen utvecklas utifrån forskning och beprövad
erfarenhet. För det krävs också att de har ett tydligt uppdrag och mandat och utrymme att utföra uppdraget.
I välfungerade verksamheter är just sådana förutsättningar på plats, vilket framkom bland annat i Skolinspektionens granskning.
Enskilda medarbetare eller arbetslag kan ges ett särskilt ansvar för utvecklingsarbete, till exempel som förstelärare med specifika uppdrag. En roll som har stor
potential att göra skillnad i arbetet är lektorn. Genom att
forskarutbildade lärares kompetens tas till vara och kommer till nytta i skolverksamheten kan utformningen av en
skola som vilar på vetenskaplig grund gynnas.
Forskning av Darling-Hammond och Ann Lieberman
visar att det är viktigt att bygga en infrastruktur för att nå
större spridning av förändringar i praktiken, så att alla i
personalen blir delaktiga. Därför bör det finnas en tydlig
struktur för arbetslag samt former för samarbete mellan
lärarna, vilket Jarl, Blossing och Andersson lyfter i Att
organisera för skolframgång: Strategier för en likvärdig
skola. Förutom tydliga roller, mandat och ansvar bör rektorn också skapa förutsättningar för mötesstrukturer som
är tydligt inriktade mot att lärarna kan söka efter, dela
och värdera forskning och beprövad erfarenhet utifrån
ett kritiskt förhållningssätt.
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Exempel: utvecklingsarbete med bred förankring
En kommun i norra Sverige deltog i den statliga satsningen Hälsofrämjande skolutveckling, som 2016–2018
syftade till att öka elevers välbefinnande och måluppfyllelse. Kommunen menar att den främsta framgångsfaktorn i satsningen var det stora engagemanget i organisationens olika nivåer, såsom ledningsgrupp, elevhälsa,
projekt-ledare, pedagoger, förstelärare, bibliotekspersonal, vaktmästare och inte minst eleverna. De medverkande framhåller hur viktiga de första stegen var, där man
gjorde en inledande analys och skapade delaktighet för
alla projektets medverkande. En fördel visade sig vara
att man hade ett tydligt processtöd i form av en utvecklingsledare som kopplade det hälsofrämjande arbetet till
forskning både vad gäller innehåll och metoder.
Hållbarhet och långsiktighet var viktiga ledord i processen. Även samverkan med forskare lyfts fram som
en framgångsfaktor. Den projektplan som låg till grund
för det hälsofrämjande arbetet följdes upp löpande och
dokumenterades tillsammans med de lärdomar och
erfarenheter som det systematiska arbetet resulterat i.
Huvudmannen omformulerade sedan ett av sina prioriterade utvecklingsområden för att det skulle ligga i linje
med projektets intentioner och resultat, och använde på
så sätt styrkedjan som möjliggörare för hälsofrämjande
skolutveckling.
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Systematiskt kvalitetsarbete, vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet
Rapporten från Skolinspektionens granskning lyfter att
skolor regelmässigt behöver ta in och integrera ny kunskap men att det inledande steget är att analysera vilka
behov som finns. Detta bör ske i anslutning till det systematiska kvalitetsarbetet, det vill säga att såväl huvudmannanivå som skol- eller förskolenivå systematiskt och kontinuerligt planerar, följer upp och utvecklar utbildningen.
Det grundläggande syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att öka måluppfyllelsen och förbättra
kvaliteten i utbildningen och öka likvärdigheten för alla
barn och elever. För att göra det behöver man arbeta med
att förändra arbetssätt för att förbättra verksamheten.
Huvudmannen ska identifiera utvecklingsområden och
besluta vad som ska prioriteras, medan rektor på förskola
och skola ansvarar för att kvalitetsarbetet genomförs. Det
är ett ständigt pågående cykliskt arbete med regelbundna
avstämningar och återkommande faser.
Ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete förutsätter att man använder sig av kunskaper från vetenskapliga studier och de professionellas erfarenheter. I Skolverkets allmänna råd Systematiskt kvalitetsarbete för skol
väsendet står följande: ”En analys som utgår från verksamhetens systematiska uppföljning och från forskning,
kan bidra till mer kvalificerade förklaringar till varför
måluppfyllelsen ser ut som den gör. På så sätt kan det
praktiska utvecklingsarbetet få en starkare grund att stå
på.” Det innebär dock inte att en huvudman eller rektor
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genom att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete kan
känna att man automatiskt uppfyller skollagens krav
på att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet.
Det som det systematiska kvalitetsarbetet visat att man
behöver arbeta med ska vara basen också i det mer undersökande arbetet för att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom det systematiska kvalitetsarbetet identifieras förbättringsbehov i
verksamheten. Inom vissa av dessa förbättringsområden
kan det behövas ny kunskap. Då behöver skolans professionella formulera undersökningsfrågor och ta fram en
arbetsform för att undersöka och testa dessa frågor. Det
kan göras i samverkan genom kollegialt arbete eller tillsammans med forskare.
En del i arbetet är att analysera och granska resultatet,
vilket sedan kan spridas exempelvis på skolan eller i kommunen för att användas och eventuellt prövas ytterligare.
I kapitel fem beskrivs former för att ta fram kunskap på
det här sättet. Detta kan sedan följas upp och utvärderas
inom det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet kan liknas med kugghjul som tillsammans driver arbetet framåt.
Figuren nedan beskriver hur det systematiska kvalitetsarbetet hänger ihop med strävan att utbildningen vilar på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
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ghjulets kant skulle vi vilja ha så här:
Figur 5. Alla delar i ett systematiskt kvalitetsarbete vilar på
unskap vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det kompletteförmågor ras av fördjupat förbättringsarbete utifrån en återkommande
med att bygga vidare på vetenskaplig grund och
handlingarprocess
beprövad erfarenhet. Ny kunskap från processerna driver
utvecklingen i skola och förskola framåt.

pilar mellan dem runt i kugghjulet

Följa upp inom
99
det
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Att det kan upplevas som svårt att skilja systematiskt
kvalitetsarbete från utvecklingsarbete som syftar till
utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet framkommer i Cecilia Bjursell och Charlotte
Sjödahls studie Vetenskaplig grund och beprövad erfa
renhet i kommunens styrdokument. Det kan hänga samman med att man inte har en tydlig bild av vad de båda
företeelserna – systematiskt kvalitetsarbete respektive
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – innebär
och syftar till. Därför är det viktigt att poängtera att systematiskt kvalitetsarbete och en utbildning som vilar på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet hänger ihop
och integreras med varandra samt att båda företeelserna,
snarare än att de ligger vid sidan av det vanliga arbetet
handlar just om det vanliga, det vill säga om att utveckla
undervisning och utbildning för att de nationella målen
ska uppfyllas.
Bygger på systematik
Bim Riddersporre och Magnus Erlandsson beskriver i
boken Beprövad erfarenhet i förskolan: en metodbok likheter
mellan systematiskt kvalitetsarbete – SKA – och beprövad
erfarenhet. De menar att båda har en systematisk process
med syfte att undersöka vad som görs, hur det görs och
om det leder till önskvärda effekter. Skillnader är att SKA
är ständigt pågående och en process som oftast är styrd
utifrån redan fastställda mål. Arbetet med en utbildning
på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet regleras
precis som SKA av skollagen. Men, menar Riddersporre
och Erlandsson, när till exempel lärare forskar eller
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utvecklar beprövad erfarenhet handlar det om att testa
en idé, modell eller metod utan vara målstyrd i samma
utsträckning. Det handlar mer om att vara kreativ, öppen
och utforskande för att kunna skapa ny kunskap.
Riddersporre och Erlandsson beskriver hur man med
hjälp av att planera, dokumentera, följa upp och analysera
sin verksamhet kan skapa kunskaper om vad som leder
till ett ökat lärande för barn och elever och vad som inte
verkar göra det. Därefter kan man försöka förstärka det
som fungerar och förändra det som inte fungerar samt
sprida denna kunskap till andra verksamheter.

Avsatt tid för samarbete
Organisation och tid är två grundläggande resurser som
påverkar lärares möjlighet till planering och efterarbete
av lektioner, vilket i sin tur inverkar på kvaliteten på
undervisningen och på elevernas möjligheter. Detta lyfter
Kenneth Nordgren med flera i en rapport från en enkätstudie 2019 med 2 200 grundskole- och gymnasielärare.
Det ligger också i linje med resultaten i Skolinspektionens
granskning av vilka förutsättningar som gynnar en utbildning på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet. De förändringar man gör behöver grundas i etiska
ställningstaganden om vilka konsekvenser det kan leda
till för olika barn och elever. Detta kräver möjlighet till
samarbete.
Emellertid visar Nordgren med fleras undersökning
att en majoritet av lärarna inte har tillgång till ett organiserat samarbete om undervisning med sina kollegor,
samtidigt som det är tydligt att ju mer tid för samarbete
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som finns, desto mer nöjda är lärarna – både med det stöd
man upplever sig få från förstelärare och rektorer och
med kvaliteten i undervisningen. Resultaten visar också
att majoriteten av de deltagande lärarna sällan eller aldrig
arbetar med modeller och kartläggning för att utveckla
och följa upp undervisningen. Ännu färre har möjlighet
att regelbundet delta i ett formativt efterarbete med att
kartlägga elevresultat. Nordgren med flera konstaterarar
att tillsammans utvärdera och analysera vad man gör och
hur det kan utvecklas för att ge eleverna bättre förutsättningar är centralt i arbetet med beprövad erfarenhet och
vetenskaplig grund. Dessa resultat kan vara användbara
för rektorer i planeringen av skolans inre organisation.

Vikten av uppföljning
En annan framgångsfaktor för en utbildning som vilar på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är uppföljning. Även här finns tydliga beröringspunkter med det
systematiska kvalitetsarbetet. Rektorn och huvudmannen har viktiga roller i att dels skapa system för detta,
dels reflektera över hur uppföljning ska gå till för att bli
givande.
I boken Nya utvärderingsmonstret skriver Lena Lindgren att det är viktig för alla inblandade att förstå vad
syftet med uppföljning är och vilka frågor som ska besvaras. Enligt Lindgren är det viktigt att fråga sig vad man
behöver följa upp och utvärdera, vad man har för nytta
av resultatet och om det är lämpligt och tillförlitligt som
underlag för styrning och ledning. Hon menar också att
det är viktigt att fråga sig om det är det bättre att lägga
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mer resurser på kvalificerad planering av arbetet på förhand och då även planera för hur utvärderingen ska gå
till, så att det inte blir något som läggs till efteråt.

Tillgång till och användande av forskning
I del ett av denna kunskapsöversikt tar vi upp att forskningslitteracitet är en grundläggande förutsättning för
en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Såväl svenska som internationella studier
pekar på att det är viktigt att lärare, förutom att de har
tillräckliga kunskaper för att kunna söka forskning, får
tid för att ta del av ny forskning och stöd av rektorer för
att göra detta.
Genom att ge lärare och andra medarbetare tillgång
till vetenskaplig litteratur skapas förutsättningar att läsa
och diskutera forskning. Huvudmannen kan exempelvis
stödja genom att se till att det finns informationskanaler
i form av digitala plattformar eller att funktioner eller
grupper på huvudmannanivå underlättar för lärarna att
finna forskning och sålla i informationsflödet. Forskare
menar också att den lokala skolkulturen är viktig för lärares möjlighet att använda forskning. Det behövs en kultur
på skolan som betonar ett undersökande arbetssätt och en
tillåtande atmosfär som tillåter att man prövar nya idéer.
Många forskningspublikationer ligger på databaser
som är låsta för allmänheten och i dagsläget kan det
vara svårt för huvudmän att få till avtal för att få tillgång till forskningslitteratur; det är i stort sett enbart
högskolor och universitet som har tillgång till dessa.
Men mycket forskning finns också öppen i så kallad
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open access, det vill säga att författare publicerar sina
forskningsresultat öppet för alla att läsa utan kostnad.
Till exempel finns avhandlingar och rapporter att ladda
ner i databasen Diva.

Spridning och utbyte av kunskaper
Eftersom skollagen anger att utbildningen ska vila på
beprövad erfarenhet behöver det finnas möjlighet på förskolor och skolor och hos huvudmän att generera beprövad erfarenhet. En del i det är att kunna utbyta kunskaper
och sprida erfarenheter.
Hos de huvudmän som Skolinspektionen granskade
2019 fanns det ofta strukturer för samverkan mellan
skolor och med skolor hos andra huvudmän, men dessa
användes sällan i syfte att pröva erfarenheter systematiskt genom gemensam reflektion och dokumentation.
En samverkan mellan lärare utan systematisk dokumentation kan förvisso leda till att lärare får inspiration till
utveckling av utbildningen, men den leder däremot inte
till att lärares erfarenheter och kunskaper tas tillvara på
ett omsorgsfullt sätt, så att de mer systematiskt kan leda
till bättre lärande för eleverna.
Huvudmannen kan stödja skolors arbete utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom att bygga
upp stödfunktioner som skapar möjlighet till samverkan
mellan lärare från olika skolor, för att lärarna systematiskt ska kunna dela och pröva erfarenheter i ett bredare
sammanhang. Det är också en del i det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Där det systematiska
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kvalitetsarbetet fungerar finns det ofta möjlighet att få
strukturer på plats för ett sådant arbete.
Här finns det exempel från flera olika huvudmän som har
gjort organisatoriska förändringar för att stödja en kunskapsfrämjande kultur som vilar på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet, inom ramen för deras ansvar i
det systematiska kvalitetsarbetet.
I en kommun i Stockholmsområdet har man byggt in
frågor, analyshjälp och fler avstämningar i processen med
det systematiska kvalitetsarbetet, för att stödja medvetenhet om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Under året ger rektorer återkoppling på andra rektorers
arbetsplaner och kvalitetsredovisningar vid två specifika
tillfällen. Frågorna i återkopplingen handlar om vad som
kan förbättras i processen och vad som kan förtydligas i
de skrivna dokumenten. Det finns stödjande anvisningar
med frågor som till exempel: ”Hur vet ni det? Vilken
stödjande data finns? Hur har data bearbetats? På vilken
vetenskaplig grund? Vilket eller vilka underlag vilar det
på? Hur följs arbetet upp?” Tanken är alltså att stödja
både medarbetares medvetenhet och deras process.
I en Norrlandskommun har utbildningsförvaltningen
inrättat ett utbildningsvetenskapligt råd, som arbetar för
samverkan mellan lärare i kommunen och lärare med
forskarutbildning inom lärarutbildning. Syftet är att
främja vetenskaplig verksamhet och bildande av vetenskapliga strukturer för att utveckla skola, utbildning och
en lärarprofession som arbetar på vetenskaplig grund.
Rådets primära uppgift är att bedriva skolnära forskning
med utgångspunkt i lärares frågor.
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Ett exempel på fungerande struktur
En av de skolor som deltog i Skolinspektionens tematiska
kvalitetsgranskning ligger i en kommun i Västsverige.
I beslutet efter granskningen beskrivs att samtliga granskade områden fungerade väl. Det framgår att det fanns
en tydlig ansvarsfördelning och strukturer för att utveckla
utbildningen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. På en av dessa skolor har rektorn har valt att
utveckla kollegialt lärande genom mötesstrukturer som
tar sin utgångspunkt i aktuell forskning. Där fanns också
en uttalad vision som var förankrad och blev tydlig genom
att det refererades till vetenskapliga texter, forskningssammanställningar, forskningsanknutna metoder och
beprövad erfarenhet. På skolan drev förstelärare, specialpedagoger och arbetslagsledare utvecklingsarbeten och
de kommunicerade även forskning kopplat till dessa.
Uppföljning skedde bland annat genom att arbetslagen
dokumenterade digitalt i skolenhetens arbetsverktyg för
det systematiska kvalitetsarbetet.
Det fanns en systematik och en röd tråd i rektorns
arbete med att kartlägga skolenhetens och utbildningens
behov och prioritera utvecklingsinsatser. Rektorn möjliggjorde för lärare att dela sina erfarenheter så att dessa
erfarenheter på sikt skulle kunna bli beprövade. Lärare
förväntades reflektera över sina erfarenheter i undervisningen och de delade med sig till andra lärare på skolenheten, så att andra fick möjlighet att pröva och utvärdera dessa erfarenheter. Arbetet på enheten togs vidare
genom att huvudmannen säkerställde att det fanns strukturer för att ta till vara och sprida lärares arbetssätt, för
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att erfarenheter som gjordes i kommunen på så sätt skulle
kunna utvecklas till beprövad erfarenhet.
Även huvudmannens arbete fungerade väl enligt Skolinspektionens rapport. Det fanns strukturer och roller
på huvudmannanivå för att stödja att arbetet vilade på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ledningsfunktioner hos huvudmannen arbetade tillsammans
med rektorerna på de olika enheterna och fångade upp
utvecklingsbehov. Representanter för huvudmannen
besökte regelbundet skolenheterna, sökte efter och presenterade aktuell forskning samt utvecklade samarbeten
med högskolor och universitet. Huvudmannen såg också
till att det fanns strukturer för att möjliggöra att erfarenheter som skulle kunna utvecklas till beprövad erfarenhet
kunde utbytas. Det fanns alltså samverkan för att systematiskt pröva, dokumentera och utveckla erfarenheter
så att de kan bli beprövade.

Hållbarhet och långsiktighet
Två aspekter som är centrala i arbetet för att utbildningen
ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
är långsiktighet och hållbarhet i organisationen. Dessa
aspekter är också centrala i det systematiska kvalitetsarbetet. De frågor man arbetar med inom ramen för det
kollegiala lärandet kan variera men det är viktigt att veta
att strukturerna finns där och att de är hållbara.
En skola som kom väl ut i Skolinspektionens granskning tillhör en friskoleorganisation i Västsverige med ett
aktivt arbete på huvudmannanivå. I intervjuer vid ett
besök av Skolverket efter granskningen framkommer
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att organisering av arbetet tar sin utgångspunkt i att allt
arbete börjar i klassrummet. Det lärarna lyfter fram, förutom skriftlig dokumentation, är hur viktigt det är att alla
har gemensam teoribakgrund och kan hitta ett gemensamt språk att bygga på. Lärarna framhåller vikten av
att det blir ”deras arbete” och att det finns tydlig kontinuitet och långsiktighet. De säger vidare att rektorerna
har ansvar men att lärarna tar med sig idéer och kunskap och driver arbetet vidare. Det som verkar vara viktiga drivkrafter är att lärarna vet att de ingår i ett större
sammanhang och att erfarenheterna förs vidare. Det är
ett system där kunskaps- och kompetensutvecklingen tar
vägen via klassrummet. Även vid de tidigare nämnda skolorna uttrycker lärarna att det som har gjort skillnad är
just uthålligheten och långsiktigheten: Man har vetat vad
som gäller. Stegvis har man sedan tagit större eget ansvar
och egna initiativ i hur man använder sig av forskning
och hur erfarenheterna värderas och delas. Det handlar
mycket om tillit och trygghet, poängterar representanter
ur personalen.
Ett exempel på behovet av kontinuitet
I ett kapitel i antologin Att utveckla forskningsbaserad
undervisning beskriver Ann Öhman Sandberg ett forskningsprojekt som genomförts i samarbete mellan forskare
och representanter från två grundskolor som deltog i Läslyftet. Syftet var att studera hur ett utvecklingsarbete av
det slag som Läslyftet innebär kan styras och organiseras så att det leder till hållbar undervisningsutveckling.
Lärarna i projektet uppger i intervjuer att de upplever
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att undervisningen utvecklats, att arbetslagen blivit mer
samordnade och att man sett förbättringar i elevernas
arbetssätt och läsförmåga, men att det behövdes tid för
att se mätbara effekter.
Öhman Sandberg beskriver svårigheter med att skapa
långsiktighet och kontinuitet i satsningar på kompetensutveckling. I utvärderingar av Läslyftet framkommer att
deltagarna i stor utsträckning varit nöjda men att effekterna avtar efter ett och ett halvt år; därefter fortsätter
de troligtvis att minska, för att sedan gradvis försvinna.
Några förklaringar till detta kan vara att projekt och
utvecklingsarbete drivs vid sidan av det ordinarie arbetet
och att det saknas planer och strategier för att ta arbetet
vidare. Att det saknas ett aktivt ägarskap är en annan förklaring, vilket innebär att roller med mandat inte skapar
förutsättningar för att ta resultaten vidare.
Det här kan relateras till de förutsättningar för att
arbeta för en utbildning som ska vila på vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet som vi tar upp i den här
kunskapsöversikten: om tid för samarbete, tydliga roller
och mandat, strukturer för fortsatt arbete och utbyte av
erfarenheter finns på plats underlättas arbetet.
En stor andel lärare i projektet uttryckte enligt Öhman
Sandberg att de behövde dels längre tid för att prova de
nya arbetssätten, dels mer tid för att reflektera, utvärdera och dokumentera tillsammans. De menade att ett
sätt att göra kompetensutvecklingssatsningar hållbara
är en mer långsiktig strategi för hur resultat och effekter av utvecklingsarbete tas till vara i verksamheten.
I forskningsprojektet presenterades en modell för hur
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man skulle kunna få fram beprövad erfarenhet inom
ramen för Läslyftet, men forskarna menar att Läslyftets
nuvarande utformning inte ger tillräckligt med tid för att
utveckla beprövad erfarenhet. En slutsats var att detta
dock skulle det vara möjligt med några enkla tillägg.
Utvecklingstrappa mot varaktig förändring
En omfattande nordamerikansk studie under ledning av
Anthony Bryk sammanfattar ett antal faktorer som är
grundläggande för en fungerande långsiktig skolutveckling. Han lyfter vikten av att ta hänsyn till de professionellas kunskaper och erfarenheter och tecknar en bild av
en utvecklingstrappa som leder till varaktig förändring.
I denna trappa innebär det första steget ett lokalt förändringsarbete på en skola, i nästa trappsteg testas de
nya idéerna på fler skolor för att sedan i steg tre och fyra
testas under varierande förhållanden och slutligen leda
till en generell förändring och förbättring. För att iscensätta en sådan trappa krävs dock en infrastruktur som
stöds av chefer och ledare genom hela styrkedjan. Det här
kan också användas som bild för hur beprövad erfarenhet
kan utvecklas från ett enskilt tillfälle till kunskaper och
erfarenheter som sprids vidare i andra sammanhang.
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Idéerna sprids vidare och leder
till ökad och generell förbättring

Idéerna sprids vidare, förfinas, testas och
granskas under varierande förhållanden

Nya ideér sprids från lokalt förändringsarbete
och testas och granskas på fler skolor

Lokalt förändringsarbete som bygger på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Figur 6. Utvecklingstrappa där det första steget innebär ett
lokalt förändringsarbete på en skola, i nästa trappsteg testas
de nya idéerna på fler skolor, för att sedan i steg tre och fyra
testas under varierande förhållanden som slutligen leder till
en generell förändring och förbättring. Efter Bryk (2018).

Kompetensutveckling
för att möta elevernas behov
Att kompetensutveckling är ett mycket viktigt instrument
för huvudmannens, rektorns och lärarnas utveckling av
kvaliteten i undervisningen och utbildningen beskrivs i
den statliga utredningen Med undervisningsskicklighet i
centrum. Vidare lyfter utredningen att den som definierar vilken kompetensutveckling som behövs har ett stort
inflytande över lärares utveckling. Därför är det väldigt
viktigt att göra informerade val av kompetensutvecklingseller fortbildningsinsatser.
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Kompetensutveckling är i dag en stor marknad där
mycket som erbjuds inte vilar på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet. När rektorer och lärare fattar
beslut om vilken kompetensutveckling som ska genomföras behöver de därför kunna avgöra om och på vilket
sätt som insatsen är grundad i vetenskap och beprövad
erfarenhet: Vad väljs och vad väljs bort? Vilka alternativ har beaktats? De val och prioriteringar som görs ska
naturligtvis också grundas i de behov man ser att eleverna har och det som har identifierats i det systematiska
kvalitetsarbetet.
Forskarutbildade rektorer och lärare kan vara behjälpliga i att fatta välgrundade beslut. Vissa huvudmän har
även forskningsenheter som kan hjälpa till att värdera
forskning, metoder och etiska spörsmål. Om man inte har
tillgång till detta i sin organisation bör man som huvudman fundera över hur det kan utvecklas eller samarbeta
med organisationer som har det på plats. Många huvudmän och skolor har kontakt med något lärosäte genom
samarbeten av olika slag, där det också finns möjligheter
till samverkan för att fatta välgrundade beslut.
Som det här kapitlet har visat är det avgörande att vara
medveten om vissa grundläggande förutsättningar för att
kunna arbeta för en utbildning som ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Organisatoriska
faktorer och ledarskap är centrala i arbetet, och all organisering och skapande av förutsättningar är till för barns
och elevers lärande. I nästa kapitel tittar vi närmare på
hur arbetet med en utbildning som vilar på vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet kan nå in i klassrummet
och till alla delar av verksamheten.
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KAPITEL 5

Vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet
i det vardagliga arbetet
Som vi sett i tidigare kapitel finns det några centrala
innebörder i en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt ett
antal förutsättningar som är centrala. Hur kan man
då göra för att arbeta för det här i praktiken? Det
här kapitlet lyfter fram några viktiga beståndsdelar
i ett sådant arbete och ger exempel på hur det kan
se ut i förskolans och skolans verksamhet: Vad ska
prövas och varför? Hur kan man genomföra det
kollegiala arbetet? Vad innebär dokumentation av
det utforskande arbetet? Hur kan man få systematik
i det man gör och dela det med fler?
Kapitlet utgår från tanken att gjorda erfarenheter
behöver prövas mot forskning, att forskningens
relevans även behöver prövas mot praktiken och
att fokus bör ligga på frågan om arbetet leder till
utveckling av ny kunskap och ett ökat lärande för
barn och elever.
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Pröva och ompröva i praktiken
För att lära behöver vi vara beredda att omvärdera det vi
vet, tänker och tror på. Kapitel två handlade om vikten
av att pröva och granska det som görs i undervisningen.
Första delen av kunskapsöversikten har också visat relationen mellan teori och praktik. För att elevernas resultat
ska förbättras behöver lärares teoretiska förståelse integreras med kunskap om vad som är god undervisning i
relation till vad eleverna vet, kan och vilka behov de har.
Skolor och förskolor ser olika ut, och barn och elever
skiljer sig åt sinsemellan – och det gör även olika organisationer och den personal som arbetar där, vilket kapitel
fyra tar upp mer om. Eftersom kontexten ser så olika ut
varierar även behoven i en organisation, och därför finns
det inte heller några universallösningar som kan överföras
direkt från ett sammanhang till ett annat. Det finns dock
gemensamma drag som är viktiga för lärare och annan
personal i skola och förskola: Alla behöver kunna ställa
sig frågor om vad man gör och hur det leder till lärande
för barn och elever, och alla delar ansvaret att ge barn och
elever det de behöver inom utbildningen. Detta är också
en förutsättning för den nödvändiga kontinuerliga utvecklingen och ett arbete som behöver vara del en ständig och
systematisk process utifrån ett gemensamt förhållningssätt.
Tidigare i den här kunskapsöversikten har vi lyft fram
att vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kan bidra
till att stödja respektive störa det som görs i verksamheten. Men glappet mellan att veta någonting och att göra
någonting är stort, menar Katz och Ain Dack (2017), vilket innebär att det inte alltid är så enkelt att omsätta
ny kunskap i praktiken. I detta kapitel finns förslag på
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arbetssätt för att på ett systematiskt sätt utveckla arbetet
på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det finns
inga färdiga koncept som fungerar för alla men några centrala hållpunkter kan vara till hjälp. Exemplen i det här
kapitlet är till övervägande del tagna från undervisning
och det arbete lärare utför, men arbetssättet är applicerbart på alla delar i verksamheten.

Starta ett strukturerat arbete
utifrån erfarenheter
Att arbeta fram beprövad erfarenhet med stöd av vetenskaplig grund är en process som av naturliga skäl behöver göras steg för steg. Hur kan denna process se ut i det
vardagliga pedagogiska arbetet i förskola och skola? Med
utgångspunkt i förskolans undervisning ger Bim Riddersporre i artikeln Bepröva er erfarenhet som en del av den
pedagogiska vardagen, exempel på hur arbetet med att
gå från erfarenhet till beprövad erfarenhet kan se ut. Det
hela kan sammanfattas på följande sätt:
Ibland känns allt rätt i undervisningen och det som
planerats får ett lyckat utfall. Men vad var det som gjorde
att barnen blev så intresserade av ett specifikt område
och verkade lära sig det som var tänkt? Var det instruktionerna, materialet, arbetssättet eller relationerna som
var det bidragande? För att få reda på mer om det lyckade
undervisningsupplägget delar den undervisande läraren
med sig till sina kollegor, och de kommer överens om att
pröva ett liknande upplägg igen, denna gång tillsammans.
Därefter diskuterar alla hur det gick, och kanske det visade
sig att upplägget fungerade bra även för kollegorna. Det är
då dags, menar Riddersporre, att jämföra genomförandet,
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barnens reaktioner eller någonting annat relevant, och det
är nu det gemensamma undersökandet börjar: Varför det
var så lyckat? Vad är förklaringen?
I dessa diskussioner finns det hjälp att hämta genom
artiklar, böcker och teorier om undervisning, och här
kommer vetenskaplig grund in i arbetet. Genom att få
nya uppslag och idéer kan man justera och finslipa aktiviteten i undervisningen och pröva den ytterligare. Så småningom kanske man inte kommer längre på egen hand.
I det läget bör man enligt Riddersporre gå vidare: ”En
viktig fråga kan ju vara om ett prövat arbetssätt verkligen
fungerar utanför den förskola där det uppstått. Kan det
fungera i olika miljöer? Har kolleger på andra förskolor
redan prövat liknande?”
När erfarenhet ska prövas tillsammans med andra förskolor eller skolor blir dokumentationen väldigt viktig,
eftersom den behöver vara både genomskinlig, planerad
och systematisk, betonar Riddersporre. Vi återkommer
till det senare i detta kapitel.
Arbetet med att förbättra eller förändra någonting kan
alltså innebära att man dokumenterar och systematiserar
de kunskaper och goda erfarenheter man anser sig ha eller
att man utgår från någonting nytt – en fråga som man vill
utveckla och ett behov av att utveckla kunskap om någonting som man inte vet så mycket om ännu. I denna process
är det viktigt att ha en nyfiken och öppen inställning och ett
utforskande sätt, där det är okej att pröva sig fram.

Steg i en återkommande process
För att komma igång med ett undersökande arbete ger
Bim Riddersporre och Magnus Erlandsson i boken Beprövad
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erfarenhet i förskolan förslag på frågor och infallsvinklar
att utgå från som stöd. Även Maj-Lis Hörnqvist lyfter i
Skolledarskap: vetenskaplig grund och beprövad erfaren
het aspekter som kan fungera som stöd i arbetet. Nedanstående tabell är inspirerad av Riddersporre och Erlandsson samt Hörnqvist och är tänkt att ge en överblick över
de olika steg som kan ingå i processen mot beprövad erfarenhet med stöd av vetenskaplig grund.

Att arbeta med beprövad erfarenhet
och vetenskaplig grund
Vad och varför

Definiera vilken del av ert uppdrag som berörs, till
exempel ett undervisningsmoment eller organisering av arbetet.
Vilken kunskap saknas om vad? Eller vilka goda
exempel vill ni pröva ytterligare? Varför vill ni pröva
det ni vill pröva?
Var befinner sig barnen/eleverna kunskaps-mässigt
i relation till det ni vill undersöka och vad är just nu
utmanande för dem? Vad behöver undervisande
lärare fokusera på, utveckla kunskap om och förändra för att stötta elevernas lärande ytterligare?

Hur

Formulera det ni ska göra: Vad innebär det och hur
ska det gå till? Beskriv så konkret och nog-grant
som möjligt. Formulera mål och kriterier för det
ni vill pröva. Se till att ni innan dess har arbetat er
fram till en gemensam förståelse.

Kollegialt arbete

Med vem eller vilka ska arbetet prövas?
Formulera hur samarbetet ska ske, vem som ska
göra vad och vem som ska ansvara för vilka delar
under arbetets gång.
Formulera vilka resurser ni har att använda er av
under arbetet, exempelvis tid, litteratur,
kollegialt samarbete, filmkameror och annat.

Vetenskaplig
grund

Vad främjar enligt tillgänglig forskning barnens
utveckling eller elevernas lärande i det ni vill pröva?
Hur kan ni använda er av, förstå och värdera forskning i er lokala kontext?
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Systematik

När och hur ska alla deltagare få tillräckligt med
information under arbetets gång? Hur ska ni ta till
vara allas synpunkter och kompetenser?
Ska ni använda er av exempelvis någon
samtalsmodell i diskussionerna? Bestäm hur länge
arbetet ska pågå samt hur ofta och i vilka sammanhang prövningen ska ske.

Dokumentation

Bestäm hur arbetet ska dokumenteras.
Fundera på vad det är ni behöver dokumentera för
att få syn på det ni vill veta mer om.
Upprätta till exempel en gemensam digital mapp
eller portfolio där ni samlar material som texter,
filmer och bilder.

Analys

Titta på ert underlag, det vill säga det ni har dokumenterat: Vad ser ni? Finns det några mönster?
Vad innebär det ni ser i dokumenta-tionen? Hur
hänger förändringarna ihop med era förändrade
handlingar? Vad säger eleverna? Hur påverkar det
här undervisningen i praktiken?

Spridning

Hur kan ni kommunicera ert arbete med omgivningen? Berätta om ert arbete så att alla som är
involverade kan beskriva det med några enkla ord.
Detta kan inkludera föräldrar, barn och elever, huvudman eller politiker. Kan ni samverka med någon
annan förskola eller skola? Vill och har ni möjlighet
att sprida ert arbete muntligt eller skriftligt – hur
i så fall?

Figur 7. Tabell med steg i en återkommande process för att
arbeta med beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.
Fritt efter Hörnqvist (2019); Riddersporre & Erlandsson (2018).

Det som kortfattat beskrivs i tabellen ovan kan beskrivas
som delar i en återkommande process med stöd i internationell forskning, exempelvis i Anthony S. Bryk med
fleras Att förbättra skolan för alla och i Helen Timperleys
Det professionella lärandets inneboende kraft. Arbetsprocessen kan ses som en spiral där man gemensamt prövar
och reflekterar, delar dokumentation samt för dialog med
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externa parter och/eller forskare, som en del av det vardagliga arbetet i förskola och skola.
Många gånger används just varianter av en spiral
metafor för att beskriva faserna eller de olika stegen i
förskolans och skolans kollegiala utvecklingsarbete.
Denna metafor går tillbaka till Kurt Lewins arbete
med forskning om förändring av organisationer och
människors agerande på 1940-talet, skriver Langelotz
(2020). Lewin brukar också omtalas som en av förgrundsgestalterna inom aktionsforskning, vilket är en form av
kollegialt lärande som presenteras längre fram i detta
kapitel.
Spiraltanken och följande frågor kan fungera som
utgångspunkt för ett systematiskt arbete med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet: Hur går det för våra
barn/elever? Vad är det som ska undersökas? Hur gjorde
vi? Vad hände i undervisningen? Vad blev utfallet för barnens eller elevernas lärande?
Genom att i arbetet ständigt återkomma till frågor
om barnens och elevernas utveckling och lärande bibehålls fokus på just detta. Det gör också barnen och eleverna
till aktiva deltagare i processen. Helen Timperley, Linda
Kaser och Judy Halbert betonar i A framework for transforming learning in schools: Innovation and the spiral of
inquiry hur viktiga dessa frågor är, eftersom det inte går
att komma fram till mer effektiva eller bättre sätt att göra
saker innan man har en tydlig bild av vad som pågår här
och nu och varför det ser ut som det gör. I spiralen nedan
illustreras exempelvis relationen mellan det planerade
och det oförutsedda i undervisning.
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Vilken
kunskap
finns det? Vad
behöver vi ta
reda på?

Förändring/
Prövning

Vad och
varför?
Hur?

HUR GÅR
DET FÖR
VÅRA ELEVER?
HUR VET
VI DET?

Vad hände
i undervisningen?

HUR GÅR
DET FÖR
VÅRA ELEVER?
HUR VET
VI DET?

Analys

Dokumentation

Figur 8. Spiralen visar hur forsknings- och utvecklingsarbete
är en ständigt pågående process som bidrar till synliggörandet av nya utvecklings- och forskningsområden. När
man håller på med ett arbete upptäcker man ibland att
någon del behöver utvecklas vidare, vilket då bildar en egen
utvecklingsspiral.

Maria André beskriver i antologin Att utveckla forsknings
baserad undervisning: analyser, utmaningar och exempel
hur både lärare och forskare kan utveckla undervisning
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genom att även uppmärksamma händelser som inte varit
planerade och använda denna kunskap som stöd i fortsatt
undervisningsutveckling. I bilden ovan skulle det kunna
vara nya spiraler som bildas längs vägen. André utgår i
sitt exempel från en dokumenterad lektion om kraft och
mekanik på en lekplats med elever i årskurs tre. Hon
visar hur eleverna, genom interaktion, själva tar initiativ
till ett eget utforskande och lärande utanför det egentliga syftet med lektionsaktiviteten – något som lätt kunnat förbises i det vardagliga arbetet i skolan. Genom ett
utforskande förhållningssätt utvecklas därmed undervisningen, eller den del av verksamheten man arbetar med,
ständigt genom att man prövar, omprövar och ifrågasätter det redan bekanta.

Vad – definiera vad
som ska prövas och varför
Initialt i arbetet är det viktigt att lägga tid på att analysera
vad som behöver förändras och varför. Det är som nämnts
tidigare viktigt att kollegiet äger frågan om vad man vill
utveckla och på vilka grunder, vilket betonas av bland
andra Ingrid Carlgren i Att utveckla forskningsbaserad
undervisning: analyser, utmaningar och exempel. För att få
fäste måste det här gemensamma arbetet ta sin utgångspunkt i professionens egna frågor och vara långsiktigt.
Ett kollegialt undersökande tar alltså avstamp i att man
först identifierar ett problem i praktiken och sedan systematiskt undersöker det, snarare än att snabbt försöka
hitta en lösning på det. Först när man tillsammans vänt
och vridit på problemet kan man gemensamt införa positiva förändringar.
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Viviane Robinson understryker i Förbättring i en föränd
ringstrött skola: ett undersökande tillvägagångssätt att
kollegiet behöver ha en enad bild av problemet som ska
lösas: Vilket är problemet, utmaningen eller frågan? Varför behöver vi utveckla det vi redan gör? Risken är annars
att arbetet inte känns särskilt engagerande.
Elevernas lärande som utgångspunkt och mål
Lärarprofessionens arbete betraktas utifrån spiralmetaforen som en kontinuerlig lärandeprocess, där man fortlöpande förändrar och utvecklar sitt sätt att undervisa.
Detta görs genom att läraren utgår från det som händer
i barngruppen eller klassrummet och använder det för
att stärka utvecklingen i undervisningen och sitt eget
lärande, genom samverkan med kollegor. Det här lyfts av
bland andra Hjort och Furenhed (2016), Håkansson och
Sundberg (2012) samt Timperley (2019). Det här fordrar
en förståelse för sambandet mellan specifika undervisningsaktiviteter, hur olika barn- eller elevgrupper svarar
på aktiviteterna och vad de faktiskt lär sig. För att detta
ska vara görbart behövs en organisation som är utformad
för att ge utrymme för denna typ av kontinuerliga reflektioner, vilket går att läsa mer om i kapitel fyra.
I boken Professionell kollegialitet. Om att utveckla lärares
samarbete av Hargreaves och Connor ges exempel på kollegial samverkan på vetenskaplig grund. Där beskrivs hur
lärarna i sitt arbete använder sig av den bästa tillgängliga
kunskap de har om det identifierade problemet utifrån
egna och andras erfarenheter och med stöd i relevant
litteratur. Lärarna sammanfattar tillsammans vad de
kommer fram till för att få en gemensam bild, och utifrån denna beskrivning gör de upp planer och genomför
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dem tillsammans. Sedan börjar de om från början i en ny
cykel där man tittar på problemet igen samt reflekterar
över hur det gick i utprövandet och hur de skulle kunna
finjustera arbetet ytterligare. Som Hargreaves och Connor
betonar kan detta närmast beskrivas som ett förhållnings
sätt som är inbäddat i själva undervisningen.

Hur – undersöka vad arbetet
innebär och hur ska det gå till
Karin Rönnerman (2016) menar att när man har ringat in
ett område som man vill utveckla, till exempel samlingen
på förskolan, så behöver man beskriva området och
lyfta en frågeställning, till exempel ”Hur kan vi i större
utsträckning låta barnen delta i planering och genomför
ande av samlingen?”
RÖRIGT

GENUS

SAMLING

LÄRARLETT

PRATIGT

Figur 9. Bilden visar hur ett arbetslag har brainstormat
fram vad som karaktäriserar deras utvecklingsområde
(samlingen), och därefter valt ett område att jobba vidare
med. Ur Nylund, Rönneman m.fl. Aktionsforskning i förskolan
– trots att schemat är fullt (s. 27).
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När kollegiet tillsammans har formulerat målet för det
som ska göras behöver även gemensamma kriterier sättas
upp, exempelvis vilka tecken på lärande eller ökad förståelse barnen eller eleverna är tänkta att visa i relation
till målet. Dessa kriterier behövs för att kunna bedöma
resultatet av det som prövas. De behöver vara konkreta
och relevanta men de kan, som Hörnqvist (2019) påpekar, variera beroende av innehållet i det som ska prövas.
Innehållet kan till exempel ha formen av en undervisningsaktivitet, en lektionsuppgift, en instruktion, en
lektionsplanering eller ett planeringsdokument.
Viveca Lindberg betonar i antologin Uppdrag under
visning: kunskap och lärande vikten av att planera undervisning med fokus på vad uppgifterna ska ”åstadkomma
snarare än på vad eleverna (eller lärarna) ska göra”. Jan
Håkansson höjer i Systematiskt kvalitetsarbete i förskola,
skola och fritidshem: strategier och metoder ett varnande
finger för att förväxla aktiviteten med målet. Ett viktigt
skäl till att inte blanda samman mål och aktiviteter, menar
han, är att aktiviteter inte går att utvärdera; det enda man
kan säga är huruvida de har utförts eller inte. Att elever
har deltagit i ett gruppsamtal är ett exempel på en aktivitet, inte ett mål. För att fastställa kriterier utifrån de mål
man har satt upp kan det vara fruktbart att formulera
frågor utifrån målen, som exempelvis: Vad är det barnen
kan, när de har förståelse för hur deras handlingar kan
påverka miljön? Hur kan eleverna på fritidshemmet visa
att de förstår vad som kan påverka hälsa och välbefinnande? Vad innebär en förmåga att värdera källors relevans i årskurs 7? Hur vet vi att eleverna har förstått innebörden av likhetstecknet?
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Inger Eriksson sammanfattar i Uppdrag undervisning:
kunskap och lärande processen att formulera relationen
mellan innehåll, mål och kriterier utifrån följande punkter:
ș Vilket kunskapsinnehåll ska väljas ut och behandlas?
ș Hur ska det gå till?
ș Vad består kunnande av det utvalda kunskapsinne-

hållet i, det vill säga vad kan man när man kan något
inom ett ämnes- eller kunskapsområde?
ș Vad behöver göras i undervisningen för att stötta

barnen eller eleverna i deras kunskapsutveckling
mot målet? Hur ska arbetet gå till?

Kollegialt arbete
– hur kan man göra konkret?
I del ett av kunskapsöversikten redogörs för innebörder
i samlingsbegreppet kollegialt lärande och varför det
är centralt i utvecklandet av en utbildning som vilar på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Kollegialt
lärande är ett samlingsbegrepp för flera olika modeller
som kan stödja både systematisk undervisningsutveckling och verksamhetsutveckling. Kollegialt arbete för
att utveckla verksamheten kan se ut på många olika sätt
beroende på vad man vill uppnå med samarbetet, vilka
frågor som ska besvaras, vilken skolform det gäller och
hur den lokala kontexten ser ut.
En gemensam analys av verksamheten eller den
egna undervisningen bör vara grunden i det kollegiala
lärandet. Det är viktigt att vara någorlunda överens om
utgångsläget eftersom det ibland kan finnas ett glapp
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mellan olika yrkesgruppers beskrivningar av verksamheten, vilket framgår av rapporten Inkluderande lärmil
jöer. Kompetens för likvärdig utbildning i ett demokratiskt
samhälle av Langelotz och Persson, från sju kommuner i
Sverige. Detta glapp kan medföra skilda förväntningar på
och idéer om varför man vill utveckla något. Därmed blir
det svårt att veta om något, och i så fall vad, som uppnåtts.
Hargreaves och O’Connor menar i Professionell
kollegialitet: om att utveckla lärares samarbete att gemensamt arbete kan ta många former, men i slutändan innebär det att:
… man gör något av värde samtidigt som man också
reflekterar över det tillsammans. Gemensamt arbete
består i att undervisa som lärarlag, planera tillsammans,
genomföra gemensam aktionsforskning, ge strukturerad
återkoppling, göra kollegial granskning, bedöma elevarbeten och så vidare. Det gemensamma arbetet innefattar
handlingar och produkter eller företeelser (till exempel
en lektion, en kursplan eller en återkopplingsrapport)
och underlättas ofta av särskilda strukturer, verktyg och
protokoll.
Oavsett form behöver det kollegiala arbetet vara konkret
med en uttalad och dokumenterad plan för vilken omfattning arbetet ska ha och i vilka sammanhang det ska ske,
hur arbetet ska fördelas och hur länge det ska pågå samt
när avstämningar ska göras. Deltagarna kan gärna tydligt
formulera vilka resurser man har att använda sig av under
arbetet, exempelvis litteratur, samtalsträffar, filmkameror
och skriftligt underlag.
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Det behöver vara tydligt vem som ansvarar för vad och på
vilket sätt. Det behövs även någon som leder processen
och arbetsgruppen behöver klargöra vilka mandat denna
person har. Samtalsledare är en viktig del i kollegiala
diskussioner, eftersom det behövs någon som hjälper
gruppen att hålla fokus på målet för arbetet under diskussionerna och som ställer fördjupande frågor så att diskussionerna går framåt. Det visar Veronica Sülaus avhandling Vad händer i lärares kollegiala samtalspraktik? Det
finns en uppsjö av samtalsmodeller som med fördel kan
provas under dessa samtal och som kan vara till hjälp för
att ta till vara allas synpunkter och olika kompetenser.
En del modeller för kollegialt arbete, dock inte alla,
har vetenskapliga belägg för att de kan bidra till både
professionellt lärande och utveckling av undervisningen
och verksamheten, skriver Langelotz (2020). Det finns
dock inte en modell som fungerar för alla överallt. Vilken
modell man väljer beror bland annat på förutsättningar
och på vad som passar bäst i sammanhanget, till exempel
vad man vill uppnå med samarbetet, vilka frågor som ska
besvaras, vilken skolform det gäller och hur den lokala
kontexten ser ut.
En fördel med det kollegiala arbetet är också att
med flera personers blick och perspektiv på arbetet blir
granskningsprocessen för det man vill undersöka mer
tillförlitlig. Detta kan jämföras med funktionen av peer
review vid publicering av vetenskapliga artiklar. Genom
gemensam granskning minskar risken för exempelvis
bekräftelsebias, alltså att leta efter bekräftelse på det man
redan tycker och tror samt att man undviker information
som inte stämmer överens med detta.
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Det är dock inte alla yrkesroller som på ett självklart sätt
ingår i ett arbetslag eller nätverk; det gäller exempelvis
studie- och yrkesvägledare, personal inom elevhälsan eller
lärare inom komvux. Man kan då, som Jenni Donohoo
föreslår i Kollektiv lärareffektivitet: förhållningssätt, för
utsättningar och genomförande, fundera på att bjuda in
tre eller fyra yrkeskollegor att delta i ett undersökande
arbete och tillsammans komma fram till en modell för
det kollegiala arbetet som känns hanterbar för gruppen.
Att arbeta på egen hand men inom samma ämne, och där
vara till stöd för varandra, kan också vara ett bra sätt att
påbörja en undersökande process.
Håkansson och Sundberg (2016) betonar att kollegialt arbete inte är ett mål i sig utan ett medel att stärka
barnens och elevernas utveckling och lärande. I Kolle
gialt lärande genom pedagogisk handledning och lärande
samtal menar Elisabeth Åsén Nordström att det centrala
i det kollegiala arbetet är att det syftar till en bestående
förändring i att tänka och göra. Centralt är också att de
frågor som undersöks kommer från lärarna själva eller
andra som är verksamma inom utbildning, vilket framhålls av många forskare.
Det ligger alltså en stor styrka i det kollegiala lärandet,
och att följa någon modell, till exempel någon av dem
som beskrivs nedan, kan ge utvecklingsarbetet en skjuts
framåt. Men det finns också andra vägar. Åsa Hirsh lyfter
i Formativ undervisning fram att man kan vinna mycket
genom att någon gång arbeta på ett mer fördjupat sätt.
Förutom att följa en modell systematisk finns det också
grundläggande tankar och terminologi i dessa modeller
som lärare kan ta till sig och införliva i sitt kontinuerliga
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arbete. Viktigt att komma ihåg är att det inte behöver vara
allt eller ingenting; utvecklingsarbete kan se ut på många
olika sätt, ta sig olika uttryck och vara av olika storlek. Det
centrala är det undersökande arbetet och processen mot
att ta reda på mer om relationen mellan undervisning och
elevernas lärande. Här är det frågan i sig som är utgångspunkt – inte modellen. Med detta fokus blir inte heller
antalet gånger någonting dokumenteras eller det exakta
sättet erfarenhet sprids på det mest väsentliga.
Exempel på modeller för kollegialt lärande
Under samlingsbegreppet kollegialt lärande finns som vi
ser en mängd olika modeller. I Alla i mål: skolutveckling
på evidensbaserad grund: en handbok gör Per Kornhall en
genomgång av forskningsbaserade modeller för kollegialt
lärande som prövats både nationellt och internationellt.
Här nedan presenteras några modeller.
Kollegial grupphandledning beskrivs av Cristina Robertson i Skapa optimala förutsättningar för lärande: om
undervisningens dynamik. Det är ett arbetssätt där en
lärare återkommande leder samtal med samma grupp
av kollegor, till exempel arbetslaget, i syfte att reflektera
över undervisning eller det vardagliga arbetet och tillsammans utveckla arbetet. Den gemensamma reflektionen gör att man kan få syn på de egna teorierna om undervisning och sitt arbete.
Lärande samtal är ett närliggande arbetssätt, som
beskrivs av Elisabeth Åsén Nordström. Precis som i grupphandledning behövs det i ett lärande samtal någon som
leder diskussionen framåt, ser till att alla kommer till tals
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och att innehållet i samtalet fokuserar på tankar om och
handlingar i arbetet. I ett lärande samtal ingår alltid två
steg: ett första samtal där en specifik fråga behandlas och
ett andra samtal om samtalet i sig utifrån ett metaperspektiv, där frågor kan lyftas som huruvida alla kom till
tals eller om olika perspektiv lyftes.
En forskningscirkel kan ha formen av en studiecirkel
med samtalsledarträffar där forskande lärare stödjer
arbetet. Forskningscirkeln blir ett sätt att föra samman
erfarenheter från det praktiska arbetet med forskarens
teoretiska kunskaper. Utgångspunkten för en forskningscirkel är att frågeställningarna kommer från de medverkande lärarna och är kopplade till deras arbete. En fördel
med att ha en forskare eller forskarutbildad lärare som
leder arbetet är att denna kan hjälpa till med att formulera undersökningsbara frågeställningar och metoder för
undersökning, ge förslag på litteratur som hjälper gruppen att på nya sätt förstå det man vill undersöka samt
bistå i analys och sammanställning, vilket beskrivs av i
antologin Skolnära forskningsmetoder av Elsie Anderberg.
Professional Learning Communities, PLC, är ett
paraplybegrepp för kvalitetsdrivande samarbeten baserade på ett gemensamt undersökande. Mary Kennedy
visar i artikeln How does professional development improve
teaching? att de mest framgångsrika exemplen på PLC har
några gemensamma avgörande drag – dels att de deltagande lärarna får ta del av forskningsresultat att fundera
över, dels att den kollegiala gruppen har en samtalsledare
som ställer frågor och ser till att diskussionen håller sitt
fokus. Förutom undervisning kan PLC även fokusera på
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andra typer av utvecklingsområden inom skolans område,
till exempel olika rektors- eller huvudmannafrågor.
I kapitel fyra lyfts sådana exempel upp.
Lesson study och learing study är i sin mest generella
mening kollegiala, systematiska och cykliska processer
där en grupp lärare gemensamt, ofta tillsammans med
en extern handledare, reflekterar över relationen mellan
undervisning och elevers lärande. Båda modellerna innebär ett tydligt gemensamt ansvar där lärarna utforskar
sin praktik.
I en Lesson study innebär att en grupp tillsammans arbetar
med att utveckla en lektion. Genom att lärarna tillsammans planerar, genomför och observerar och därefter
analyserar en lektion kan själva genomförandet förfinas
och lärarna får ta del av varandras tankar och erfarenheter. Ytterligare ett resultat är att lektionen kan spridas till fler genom att man bjuder in andra lärare för att
delta i både lektionsobservation och i den efterföljande
diskussionen.
Learning study är en modell för att utveckla undervisning av ett specifikt ämnesinnehåll; modellen kan även
användas i skolutveckling och den beskrivs bland annat
av Ference Marton (2003). Den undervisning som undersöks och prövas i en learning study utgår från en vetenskaplig teori som fokuserar på vad elever behöver lära
och hur innehållet i undervisning kan behandlas för att
detta ska möjliggöras. En learning study genomförs som
en integrerad del av det vardagliga arbetet där man i
planeringsarbetet tar hänsyn till elevernas förkunskaper,
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lärarnas tidigare erfarenheter av att arbeta med de aktuella målen och forskningslitteratur. Arbetet inkluderar
systematisk insamling och gemensam analys av data om
elevernas lärande och undervisningen.
Göteborgs universitet har i samarbete med bland andra
Skolverket tagit fram en kunskapsbank med stöd för arbetet
med både lesson study och learning study, där man läsa
mer om de teorier som ligger till grund och hur man kan
arbeta utifrån modellerna.
Aktionsforskning kan se olika ut men handlar om att
få kunskap om sin egen praktik och därmed verktyg att
utveckla densamma. Utgångspunkten är lärarnas egna
frågor om den egna verksamheten, och ett övergripande
syfte är att utveckla ett kritiskt granskande förhållningssätt till sin yrkesutövning. Att lärarnas frågor får styra
innebär att en handling (aktion) iscensätts och att processen följs systematiskt medan lärarna reflekterar över
vad som sker. Detta dokumenteras på något sätt. Den nya
kunskapen ligger sedan till grund för ett fortsatt utvecklingsarbete. Aktionsforskning bygger på ett samarbete
mellan forskare och praktiker, men rektorer och lärare
kan även på egen hand leda och tillämpa ett aktionsforskande förhållningssätt. Karin Rönnerman med flera
ger i boken Aktionsforskning i förskolan – trots att schemat
är fullt en introduktion till det här arbetssättet.
Exempel: kollegiala lärprocesser
I en kommun i södra Sverige har man arbetat systematiskt
genom att ha återkommande mötesplatser där alla lärare för
pedagogiska samtal. Varje år väljs ett prioriteringsområde
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ut för förbättringsarbetet i förskolan, skolan och på fritidshemmet. Grunden för det kollegiala lärandet är att
pröva nya moment i undervisningen och förädla dessa
successivt. Var fjärde vecka träffas lärarna i så kallade
lärgrupper med syftet att föra regelbundna kollegiala diskussioner utifrån det arbete som görs. En viktig del av det
fortlöpande arbetet är att i grupperna analysera ”varför
det blir som det blir när man gör det man gör”, menar
rektorn på skolan. En gång om året anordnas också en så
kallad lärstämma, där alla arbetslag redovisar sina aktiviteter under året samt sina lärdomar och sina utvecklingstankar inför nästa år. Några utvecklingsområden
under åren har varit läsning i förskolan och i förskoleklass, likvärdighet i fritidshemmen och geometri för de
äldre eleverna.

Vetenskaplig grund – hur kan
man använda befintlig kunskap?
I arbetet med kunskapsutveckling, och genom att systematiskt pröva och reflektera över praktiken, behövs relevant
input för att man ska kunna spegla de egna erfarenheterna. Forskningsresultat har här en betydelsefull roll
och den vetenskapliga grunden blir därför viktig för den
beprövade erfarenheten. I tidigare kapitel lyfts också
hur viktig kombinationen är: att den forskningsbaserade
kunskapen kombineras med kunskap från den egna kontexten. På Kommunförbundet Skånes webbplats beskriver en av medlemskommunerna sitt arbete med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet så här:
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När vi pratar om vetenskaplig grund handlar det om
vad vi ska utgå ifrån – att utgå ifrån teoretisk grund och
ha stöd i relevanta vetenskapliga studier. När vi pratar
om beprövad erfarenhet handlar det istället om hur vi
arbetar – hur vi granskar, prövar och delar erfarenhet för
att utveckla vår egen men även bidra till andras kunskap
om utbildning och undervisning. Behovet av att utgå
ifrån relevanta vetenskapliga studier, utmana personliga
teorier och omsätta forskning i praktik omfattar alla
nivåer i verksamheten. Vår syn på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet genomsyrar idag vårt arbetssätt
i det systematiska kvalitetsarbetet som sker både på
huvudmannanivå och på enhetsnivå på förskolor och
skolor.
I Skolinspektionens tematiska granskning från 2019 är
det tydligt hur viktigt det är att det vetenskapliga förhållningssättet och forskningsanknytningen ständigt är
närvarande i skolornas arbete. Viktigt att betona här är
att de skolor som enligt granskningen nådde goda resultat genom sitt arbete inte använde färdiga koncept eller
modeller direkt i utbildningen; de tog i stället hänsyn till
elevernas behov och till de särskilda förutsättningarna i
den egna verksamheten.
TALIS 2018, som är en internationell studie om yrkesvardagen för lärare och rektorer i grund- och gymnasieskolan, visar att den kompetensutveckling som enligt
lärarna själva har störst positiv inverkan på undervisningen är kompetensutveckling som bygger vidare på
deras tidigare kunskaper och ger dem möjlighet att pröva
och använda nya idéer och kunskaper i undervisningen.
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Det behövs med andra ord en växelverkan mellan att
ta del av teorier och relevant forskning och att undersöka och pröva i praktiken utifrån tidigare erfarenheter.
Mikael Alexandersson beskriver i en artikel i Pedagogiska
magasinet relationen mellan lärares praktik och forskning på följande sätt:
Min övertygelse är att forskning kan ge lärare vägledning
så att de kan utveckla sin yrkesskicklighet. Men precis som
John Dewey menar också jag att forskning faktiskt inte ska
förse lärare med regler och åtgärder, utan med hypoteser
och antaganden om vardagliga skolproblem som sedan
kan leda dem framåt mot nya frågor om undervisning
och lärande. Och därmed öka deras möjligheter att göra
skillnad.
Förmågan att översätta och omsätta forskningsresultat
till den egna praktiken är en del av denna kunskap, vilket
utvecklas mer i kapitel två om forskningslitteracitet.

Systematik – att ha en tydlig arbetsgång
En del av systematiken i arbetet med beprövad erfarenhet
och vetenskaplig grund är att använda sig av hållpunkterna i tabellen ovan. Hörnqvist (2019) menar att genom
att säkerställa erfarenheter, vara systematisk, dokumentera, och genom det sätt på vilket erfarenheterna sedan
granskas, närmar sig erfarenhet och vetenskap varandra,
bit för bit. Att pröva någonting i undervisningen på ett
systematiskt sätt innebär dels att det finns en tydlig
arbetsgång som grund, dels att tillvägagångssättet dokumenteras så att andra kan förstå och ta till sig det. Detta
syns också i spiralmetaforen och i frågorna: Vad är det

ATT STÄLLA FRÅGOR OCH SÖKA SVAR

139

som ska undersökas? Hur gjorde vi? Vad hände i undervisningen? Vad blev utfallet för barnens eller elevernas
lärande?
Målet med att bepröva erfarenhet är inte att komma
fram till exempel eller metoder som kan kopieras direkt
av andra; inom undervisning och lärande måste alltid
hänsyn tas till den egna kontexten. Men ju fler som prövar, desto mer kollektiv kunskap fås fram om barns och
elevers lärande. I processen med att ta fram beprövad
erfarenhet kan också stödet av relevant teori och forskning vara en drivande kraft. Den stora frågan är: Leder
arbetet till att saker görs på ett bättre sätt än tidigare och
gynnar det barnen och eleverna? Det är här fokus bör
ligga, snarare än i frågor om hur länge och hur mycket
något bör prövas.
Forskning som undersöker hur undervisning kan
utvecklas har under senare år betonat vikten av att arbeta
formativt i undervisningen, det vill säga en undervisning
som planeras utifrån vad eleverna behöver lära för att
uppnå en viss kompetens eller mål och som anpassas
utifrån elevernas lärande. Detta ställer stora krav på en
genomarbetad planering, eftersom val av undervisningsmetod är avgörande för att stödja elevernas lärande. Av
samma skäl är efterarbetet avgörande för att man ska
kunna anpassa undervisningen utifrån var eleverna befinner sig här och nu. Efterarbetet bör därför vara en del av
en målmedveten och systematisk process, menar Kenneth Nordgren med flera i Lärares planering och efterar
bete av lektioner: infrastrukturer för kollegialt samarbete
och forskningssamverkan.
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Dokumentation
– vad ska dokumenteras och hur?
Genom att dokumentera löpande under arbetets gång blir
det enklare att jämföra sina erfarenheter med forskning
eller med andra lärares kunskaper och även att sprida
erfarenheterna vidare, skriver Lena M. Olsson i Från tyst
kunskap till beprövad erfarenhet. En erfarenhet som är
dokumenterad kan bidra till kunskap hos andra, fler kan
känna igen sig och ha nytta av det man gjort. Kunskap om
undervisning och lärande är kollektiv, menar Åsa Hirsh
(2017) och den är dessutom kumulativ, det vill säga den
växer allt eftersom – där någon slutar kan någon annan
bygga vidare.
Dokumenterade erfarenheter gör det möjligt att jämföra observationer från olika undervisningstillfällen och
se mönster i om och hur undervisningen förändras. När
flera lärare är inblandade behöver man dessutom dokumentera under processens gång, eftersom individer
kan uppfatta samma situation på olika sätt utifrån olika
perspektiv. Jan Bengtsson menar i artikeln Theory and
practice: Two fundamental categories in the philosophy of
teacher education att genom att använda olika dokumentationsformer, kollegiala samtal, forskning och vetenskapliga teorier kan man skapa ett systematiskt avstånd
till praktiken och att denna distans kan bidra till att det
blir lättare att betrakta praktiken utifrån nya perspektiv.
I processen för en utbildning som vilar på vetenskapligt grund och beprövad erfarenhet möjliggör dokumentation andra nödvändiga delar i form av granskning, analys och spridning. Att dokumentera är alltså ett sätt att
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utvärdera det som har gjorts, vilket Riddersporre och
Erlandsson (2018) påpekar. Här är det inte formen för
dokumentationen som är det avgörande utan att den görs
med en viss systematik och över den tid som kollegiet
anser vara lämplig för syftet, och att dokumentationen
faktiskt används som underlag för en analys av det som
gjorts.
Som Christian Eidevald påpekar i Systematiska ana
lyser för utvärdering och utveckling i förskolan: hallå, hur
gör man? så kan dokumentation handla om ”hur man kan
se ett förändrat kunnande hos varje barn. Inte genom att
mäta vad de kan, utan vilka förutsättningar verksamheteten ger för att lära nya saker”. Riddersporre och Erlandsson påminner också om det inte finns ett självändamål
med att dokumentera, och man behöver därför fundera
noga över vad det är som ska dokumenteras och i vilket
syfte. Först därefter kan man bestämma hur dokumentationen ska gå till, så att metoden för dokumentation
anpassas efter de frågor man vill ha svar på, inte tvärtom.
Det är inte mängden dokumentation som är det väsentliga, utan processen och åskådliggörandet som är centralt.
En viktig aspekt att överväga är därför huruvida dokumentationsformen blir hanterbar, det vill säga att den
eller de som ska genomföra den mäktar med uppdraget
och att den information som dokumenteras inte blir för
omfattande. Välj därför en eller flera metoder för dokumenteringen som känns genomförbar. För någon kan det
passa bäst att spela in sina reflektioner i stunden i sin
mobiltelefon, för en annan fungerar det bättre att föra
loggbok i kalendern eller ha ett dokument i en mapp på
datorn där man skriver regelbundet. Dokumentation kan
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bestå av videoklipp, observationsunderlag från undervisningen eller hur elever arbetar med en uppgift. Den kan
även bestå av information som samlas in genom samtal
med berörda, framför allt elever, men även med vårdnadshavare och olika medarbetare i skolan. Det väsentliga är
att sätta ord på det man ser och tänker samt att skapa
möjlighet att dela sina reflektioner med andra.
Riddersporre och Erlandsson menar att det egentligen
inte finns några gränser för hur dokumentation kan göras,
förutom etiska regler och riktlinjer för professioner som
lärare och forskare, vilka bland annat innebär att alltid
bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet och att vårdnadshavare måste ge sitt godkännande
innan man dokumenterar och sprider bilder av barn.
Men man behöver också fundera på hur man ska
genomföra dokumentationen i relation till vad som behöver dokumenteras, alltså hur man ska få syn på det man
vill veta mer om: Handlar det om hur förskollärarna ställer frågor till barnen? Elevernas aktivitet under en samtalsform? Vårdnadshavarens gensvar? Hur eleverna formulerar svaren på ett matematiskt problem? Gå tillbaka
till vad som ska prövas och dess innehåll – det är det som
ska styra dokumentationen.
För att arbetsprocessen ska vara tydlig och det prövade
ska kunna delas, spridas och granskas föreslår Hörnqvist
(2019) att dokumentationen är så pass tydlig att följande
enkelt går att utläsa:
ș vilka som har genererat erfarenheten
ș under vilken tidsperiod det har skett
ș i vilket sammanhang erfarenheten har dragits
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ș hur genomförandeprocessen har sett ut
ș vilket syftet eller avsikten var
ș vilka resultat som har nåtts.

Exempel: metoder för dokumentation
Ett aktionsforskningsprojekt i gymnasieskolan
Femton lärare vid en gymnasieskola i Norrbotten deltog i
ett aktionsforskningsprojekt där den drivande frågan var
hur de skulle få sina elever mer intresserade av att läsa
skönlitteratur genom gemensam läsning och bearbetning
av det lästa i lärarledda litteratursamtal. Varje vecka
genomfördes litteratursamtal i klasserna. Samtalen
utgick från det eleverna hade läst under veckan och det
fanns också en uppgift kopplad till varje veckas läsning.
Lärargruppen träffades varje vecka för gemensam
reflektion, och mellan träffarna skrev lärarna loggbok. Vid
ungefär varannan träff deltog forskare. Innan lärarna började med litteratursamtalen fick eleverna skriva reflekterande texter om sina läsvanor, sin inställning till skönlitteratur och om hur de tidigare arbetat med litteratur i
skolan. Efter en termins litteratursamtal skrev de ytterligare en reflekterande text om läsvanorna, inställningen
till skönlitteratur och om hur de upplevt de genomförda
samtalen. Lärarna genomförde också intervjuer med
29 av de cirka 300 elever som deltagit i projektet. Förutom loggboksskrivande skrev lärarna också flera reflekterande texter före, under och efter projektet. Även den
jobbskuggning lärarna genomförde under projektet var
underlag för reflektion.
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Med stöd av en forskare analyserade lärargruppen de data
som samlats in. Resultatet presenterades vid ett seminarium vid skolan till vilket lärare, skolledare och forskare
bjöds in. Genom den kontinuerliga dokumentationen
blev processen synlig, vilket gjorde att lärare och forskare kunde följa såväl elevers som lärares process och
kunskapsutveckling. De fick därmed verktyg att utveckla
undervisning på ett sätt som byggde på elevernas behov.
Skuggning – exempel från fritidshemmet
Ett sätt att få kollegiala samtal att fokusera på det som
faktiskt sker i klassrummet kan vara att använda sig av
metoden skuggning, vilket innebär att man följer och
undersöker en kollegas undervisning genom att dokumentera, kritiskt granska och dra slutsatser. Den som blir
skuggad väljer ut ett moment, en fråga eller en undervisningsutmaning som skuggaren ska ha fokus på, exempelvis ”Vilka möjligheter får eleverna att lära av varandra
under lektionen och hur fungerar dessa tillfällen?”
Skuggaren dokumenterar sina observationer och
reflektioner samt formulerar dem i skrift. Det är viktigt
att de frågor som skuggaren ställer inte är värderande
eller dömande utan öppna, till exempel: ”Vad fick dig att
ta beslutet att …? Den skuggade får ta del av frågorna och
tankegångarna och i sin tur reflektera över dessa, vilket
blir en form av metareflektion. Skuggningen avslutas
sedan med ett samtal i grupp eller mellan den skuggade
och den som skuggat.
På en grundskola i Mellansverige arbetade alla pedagoger under en tvåårsperiod med ett utvecklingsprojekt
med fokus på språkutveckling. Som verktyg i projektet
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använde de sig av skuggning i syfte att synliggöra det
osynliga. Lärarna i fritidshemmet bestämde sig för att
pröva en språklig aktivitet i undervisningen utifrån en
gemensam mall. De läste även gemensamt en vetenskaplig artikel om skuggning.
Pedagogen ”Lisa” har valt en nära kollega som skuggningspartner, eftersom de känner sig trygga tillsammans
och upplever att de kan ha samtal där det är högt i tak.
Lisas tycker att hon har återkommande problem med att
få elevgruppens uppmärksamhet vid en rörelseaktivitet
till musik. Hon förbereder sig noggrant och tänker
igenom instruktionerna men ändå är det alltid flera av
barnen som slutar lyssna, och det blir pratigt och oroligt i gruppen. Lisas kollega är med och observerar den
första halvtimmen, nästa gång det är dags för aktiviteten. Efteråt får Lisa ta del av reflektioner och frågor som
”Lade du märke till det här när du sa …? ”Såg du att en
del av eleverna …?” Frågorna får Lisa att se att hennes
instruktioner kan bli mer tydliga och strukturerade. Hon
blir också varse hur hennes kroppsspråk kan användas
för att förstärka det hon vill förmedla till barngruppen.
Vid träffen med alla lärare på fritidshemmet en gång i
månaden kan sedan Lisa lyfta upp erfarenheterna från
skuggningen till gemensam diskussion.
Etiska frågor
I ett undersökande arbete som involverar barn och elever
måste man ta hänsyn till dessa utifrån ett etiskt perspektiv, där barnens och elevernas integritet måste skyddas.
Det får inte finnas någon risk för olika former av skada.
Därför behöver man hantera integritetskänsligt material
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på ett säkert sätt och man får inte sprida dokumentation
där barnen och eleverna kan identifieras utan vårdnadshavarens medgivande. Även respekt gentemot kollegor
och andra medverkande i arbetet är en del av de etiska
frågorna. I Vetenskapsrådets rapport God forsknings
sed kan man läsa mer om lagstiftning, etiska krav och
rekommendationer mot bakgrund av frågor kopplade
till forskningsarbete.

Analys – att se möjliga mönster
Att analysera innebär att göra en systematisk bearbetning
genom att sortera, undersöka, dela in i kategorier och
teman samt se mönster. Att reflektera över och att analysera
någonting ligger alltså nära varandra. Håkansson (2017)
formulerar det som att reflektion kan förstås som noggrann och djup eftertanke med fokus på konsekvenser
eller innebörder av någonting. Det handlar inte om att
beskriva orsaker utan om att hitta något som praktiskt
kan användas för att utveckla undervisningen.
Eidevald (2017) menar att analysarbete görs bäst i
grupp, tillsammans med kollegiet. Vi är alla påverkade av
olika teorier, föreställningar och traditioner och en del är
vi medvetna om, andra omedvetna. Vi lägger också märke
till olika saker och därför är det oftast väldigt givande
att ta del av varandras tankar och reflektioner. Eidevald
säger att man vid en sådan gemensam diskussion och analys ska undvika att hamna i tankar som handlar om rätt
eller fel eller ”hur det var”, eftersom det kan sätta stopp
för andras tolkningar. I stället rekommenderar han att
man ska utgå från ”en medmänskligt intresserad blick”
i arbetet med analysen.
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Att granska och kommunicera den egna undervisningen
kan vara svårt och det är lätt att hamna i intentioner, det
vill säga vad man som lärare hade tänkt sig med undervisningen, i stället för det som sker i realiteten kopplat
till barns och elevers kunskapsutveckling, skriver Erica
Karlsson och Ann-Christine Wennergren i artikeln Att
använda elevsvar i undervisningen.
Analysen i sig kan handla om olika saker, exempelvis
om att
ș jämföra – se likheter och skillnader, exempelvis i

barns förmågor och kunnande vid olika tidpunkter
ș tolka – se olika möjliga mönster och kategorier,

exempelvis hur och när barnen använder matematiska begrepp under lek
ș förklara – finna orsaker, exempelvis varför ändrade

rutiner under samlingen har fungerat väl
ș problematisera – se nya frågor i stället för att bara

leta förklaringar, exempelvis upptäcka motsägelser
eller relatera till forskning.
(Fritt efter Håkansson, 2017; Riddersporre & Erlandsson, 2018)

Håkansson betonar det faktum att analysen inte alltid
leder till det man på förhand trott. När nya frågor uppstår innebär det dessutom att analysen fortsätter och blir
något av en ständig process. Man kan också vidga perspektivet och jämföra sin analys med andra skolor eller
nationella undersökningar.
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Exempel – metoder för analys
Analys av inspelade filmsekvenser i förskolan
Eidevald ger konkreta exempel på hur förskollärare kan
gå till väga för att organisera och genomföra analyser av
egna inspelade filmsekvenser. Han betonar dock att det
inte ska uppfattas som en mall för hur en analys ska göras
utan som inspiration, eftersom det finns många sätt som
kan fungera lika bra eller bättre utifrån det område man
vill analysera.
Eidevalds exempel kan sammanfattas på följande vis:
ș Analysen utgår från en kort inspelning, exempelvis

av en situation när något ska presenteras för barnen
eller när de genomför en aktivitet. Den som gjort
inspelningen ser igenom filmen och förbereder en
beskrivning av det hen ser, så värderingsfritt som
möjligt.
ș Arbetslaget tittar på inspelningen. En gemensam

reflektion inleds med positiv återkoppling, utan
åsikter om att saker borde gjorts på ett annat sätt.
Därefter skriver var och en ner några frågor, tankar,
antaganden eller tolkningar. För att komma igång
med reflektionen föreslår Eidevald frågorna:
”Vad gör barnen”? och ”Vad har jag för bild av
situationen?”
ș Arbetslaget diskuterar gemensamt vilka frågeställ-

ningar man vill besvara och tittar på filmsekvensen
igen. Eidevald föreslår bland andra följande reflektionsfrågor att ha i åtanke under tiden:
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Ȫ Vad är det för förbättring/förändring vi vill

åstadkomma?
Ȫ Hur kan vi närma oss/förklara detta problem?
Ȫ Vad gör vi för antaganden när vi beskriver

situationen?
Ȫ Vad trodde vi skulle hända?
Ȫ Vad skulle hända om vi i stället gjorde så här?
Ȫ Vad lyfter vi fram som intressant av det som sker?
Ȫ Varför lyfter vi fram just det?
Ȫ Vilka förväntningar blir synliga i situationen?
Ȫ Hur håller vi kvar blicken på barnen utan att

värdera barnen?
ș Arbetslaget berättar om iakttagelser och utveck-

lingsområden, men undviker negativ kritik och
varför-frågor.
ș Nästa steg kan vara att fundera på hur man kan

förändra och justera aktiviteten i syfte att stötta
barnens lärande. Kanske kan man här ta hjälp av
tidigare dokumenterade erfarenheter eller metoder?
På så sätt knyts de egna erfarenheterna ihop med
andras prövande.

Spridning – att kommunicera
arbetet med omgivningen
När lärare delar med sig av undervisningsupplägg eller
lektionsuppgifter sker det framför allt på möten eller i
nätverk i den egna skolan eller i huvudmannens organisation. Sociala medier har också blivit en viktig arena för

150

SKOLVERKET

lärare att dela erfarenheter och diskutera frågor som rör
deras professionella arbete. En kultur av att dela med sig
har vuxit fram i digitala forum, där lärare och förskollärare delar med sig av goda exempel och erfarenheter
från den egna undervisningen. De influenser och idéer
man tar del av i exempelvis sociala medier tar man sedan
med sig in i de diskussioner som förs på arbetsplatsen.
Nya idéer sprids i dag fortare och växer in i professionens
medvetande på detta sätt.
Sociala medier fungerar dessutom som ett stöd som
kan öka det professionella självförtroendet och en möjlighet att lyfta funderingar, menar Annika Lantz-Andersson
och Mona Lundin i en artikel på Skolverkets webbplats:
Sociala medier: en arena för lärares fortbildning. Samma
forskning presenteras också i boken Digital kompetens för
lärare. Även i dessa sammanhang är ett etiskt perspektiv av största vikt, så att diskussioner och material även i
digitala forum tar hänsyn till barn och elevers integritet.
Det är tydligt att professionella gemenskaper har stor
betydelse för genererandet av beprövad erfarenhet.
Håkansson och Sundberg framhåller att externt stöd,
partnerskap med andra skolor och nätverk kan stödja
dessa professionella gemenskaper. De menar att genom
att vända sig utåt tycks uthålligheten i utvecklingsprocesserna påverkas positivt. Även regionala nätverk
eller kommunöverskridande samarbeten kan bidra till
utvecklingen.
Ett ytterligare sätt att jobba med spridning av erfarenheter är att engagera förste förskollärare, förstelärare,
utvecklingsledare, lektorer eller andra som får ett specifikt uppdrag att sprida kunskaper i olika typer av nätverk
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som ämnesnätverk eller regionala utvecklingscentrum.
Att få stöd från huvudmannen är också en viktig aspekt av
att möjliggöra arbetet med en utbildning på vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet, vilket lyftes i kapitel fyra.
Genom att huvudman samverkar och ger stöd till att
organisera tillfällen till kollegial samverkan möjliggörs
både utveckling av undervisning och spridning mellan
olika skolor och förskolor.
Exempel på spridning genom digitala kanaler
Många kommuner och huvudmän, och även de regionala
utvecklingscenter som finns på universitet och högskolor, nyttjar plattformar och webbplatser för att sprida av
kunskaper och erfarenheter. Det kan till exempel vara
pedagogsidor för en region, för flera kommuner eller
för en enskild kommun. Vissa kommuner driver också
ämnesdidaktiska plattformar där forskarutbildade lärare
skriver bloggar, håller i seminarier och workshops med
mera. Det finns även ett antal resurs- och utvecklingscentrum i olika skolämnen, till exempel svenska som
andraspråk, matematik samt naturvetenskapernas och
teknikens didaktik. Centrumen har ett regeringsuppdrag
att stödja ämnesutveckling på nationell nivå och de är
förlagda till universitet och högskolor, förutom Nationellt
centrum för språk-, läs- och skrivutveckling som är förlagt till Skolverket.
Ett exempel är SO-didaktik i centrum som finansieras av
Stockholms stad. Syftet, som är formulerat av de lektorer
som initierade projektet, är att utveckla professionen
med hjälp av ett innehåll som är konkret och användbart i klassrummet. Tillsammans läser och samtalar
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deltagarna om teoretiska artiklar, diskuterar hur övningarna kan omsättas till undervisning i praktiken och provar övningar i praktiken.
Ämnestidningar och tidskrifter är också exempel på
hur delning och spridning kan ske. Lärarutbildningarna
på universitet och högskolor har ofta samlat länkar till
olika pedagogiska och ämnesdidaktiska vetenskapliga
tidskrifter på sina webbplatser. Det finns också flera
exempel på tidskrifter där lärare bidrar med artiklar,
såsom Forskul – forskning om undervisning och lärande,
SO-didaktik, Nämnaren, fackliga tidningar och tidningar
utgivna av ämneslärarföreningar.

Samverkan med lärosäten
– att inte göra allt på egen hand
Återkommande kontakter med verksamma forskare vid
olika lärosäten är ett sätt för skolans personal att komma i
kontakt med ett brett underlag av forskning och få värdefull information om olika kunskapskällor. Sådana samarbeten skulle också kunna ha en positiv inverkan vad gäller
att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt. Det är
också viktigt att skolor och huvudmän i dessa samarbeten
utgår från sina egna identifierade behov och även här
intar ett kritiskt förhållningssätt, till exempel genom att
undersöka om det finns flera olika typer av aktuell forskning inom ett visst område.
När det kollegiala lärandet fungerar som bäst kännetecknas det av en utforskande attityd där kritik och reflektion får utrymme. David Olsson skriver i rapporten Impro
ving Teaching and Learning Together A Literature Review
of Professional Learning Communities att en anledning att
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betona vikten av samarbete mellan lärosäten och skolorenheter är att det i många former av lärarsamarbeten kan
finnas en risk för strävan efter samhörighet och konsensus, där en samtalsledare som kommer utifrån kan tillföra
en form av objektivitet och konstruktiv kritik som behövs
för att utveckla undervisningspraktiken.
Mel Ainscow rekommenderar i artikeln Developing
inclusive education systems: what are the levers for change?
att forskare får rollen som kritiska vänner med uppdrag
att hjälpa skolorna och deras personal att lära utifrån sina
erfarenheter, eftersom forskare kan peka på mönster i
praktiken och ge olika exempel på vetenskapligt grundade metoder eller arbetssätt som efter anpassning kan
fungera för andra som arbetar för att åstadkomma liknande utveckling.
Olsson betonar att en egenskap hos en kritisk vän är kombinationen av vänskap som bygger på förtroende, stöd och
bekräftelse och kritik baserad på analys, bedömning, utvärdering och kvalitet. Funktionen som kritisk vän kan då
rimligen även fyllas av en kollega i ett annat sammanhang.
Det är inte alltid helt enkelt att hitta forskning som är
relevant för det område i utbildningen man vill undersöka
närmare. Ett skäl kan vara att det har varit relativt vanligt
att forska om lärare snarare än med, det vill säga att läraren som står i fokus för forskningen utifrån forskarens
frågeställningar, snarare än att forskningen drivs av lärarens egna frågor med undervisningen och elevers lärande
i centrum. Forskare som Mikael Alexandersson i antologin Utbildningsvetenskap: ett kunskapsområde under
formering och Ingrid Carlgren i Att utveckla forsknings
baserad undervisning: analyser, utmaningar och exempel
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betonar betydelsen av forskning i läraryrket – till skillnad
från forskning om läraryrket – så att den forskning som
tas fram i högre grad handlar om det som sker i relation
till barns och elevers lärande.
Sedan början av 2010-talet har många försök gjorts
att skapa en bro mellan akademisk forskning om undervisning och lärares skolvardag. Det har satsats på såväl
statliga som kommunala forskarskolor, där lärare har
fått nedsättning i tjänst för att forska på sin egen praktik. En utmaning har dock visat sig vara att få forskarutbildade lärare att stanna i skolan, vilket bland annat
framgår en rapport som Margareta Serder har tagit fram
åt Kommunförbundet Skånes samverkansorganisation
FoU Skola. De intervjuade kommunlektorerna i rapporten anser därutöver att de utvecklat en mängd kompetenser av värde för utvecklingen av en skola som ska
vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Hit
hör exempelvis att förstå och förhålla sig till forskning
och vetenskapliga resultat liksom till olika forskningsmetoder, förmågan att snabbt kunna överblicka nya kunskapsområden samt ett kritiskt tänkande som innefattar kunskap om analys och reflektion. Vidare framhålls
mer specifika kunskaper inom respektive avhandlingsområden, exempelvis fördjupade kunskaper inom matematikdidaktik, språkutveckling och bedömning. Riksdagens rapport Forskarskolor för lärare och förskollärare
– en uppföljning av fyra statliga satsningar visar att forskarutbildade lärare ofta blir kvar vid lärosätena där de har
forskat. Det är viktigt att skolan tar tillvara de här kompetenserna och att huvudmän och rektorer reflekterar över
anledningen till att forskarutbildade lärare lämnar skolan.
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En strukturerad samverkan med lärosäten har också
identifierats av Skolinspektionen som betydelsefullt för
skolornas arbete i syfte att utveckla en undervisning på
vetenskaplig grund. I Skolinspektionens rapport från
2019 uttrycker dock lärare i några verksamheter att den
samverkan som finns med lärosäten i högre utsträckning
behöver vara mer ömsesidig, det vill säga att samverkan
bör fokusera på båda parternas intressen. Det är också
viktigt, som redan nämnts, att hitta ett sätt att balansera
spänningar mellan olika syn på kunskap, så att forskningen inte riktas mot att fråga uppåt (andras frågor)
utan inåt (professionens behov).
I dag finns flera exempel på satsningar med syfte att
utveckla forskningsbaserad undervisning, som exempelvis ULF (utveckling, forskning, lärande) ett regeringsuppdrag och en nationell verksamhet som beskrivs närmare i det avslutande kapitlet av kunskapsöversikten.
STLS (Stockholm Teaching and Learning Studies) är
en del av ULF och exempel på en plattform för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning med syfte
att initiera, stödja och sprida forsknings- och utvecklingsprojekt som rör ämnesdidaktiska frågor, där flera kommuner arbetar tillsammans med Stockholms universitet
och organiserar olika typer av samverkan mellan lärare
och forskare. Även Skolforskningsinstitutet finansierar
forskningsprojekt där lärare i förskola och skola samarbetar med forskare.
Exempel på samarbete mellan kommun och universitet
Ett tidigare avsnitt i kapitlet berättar om den syn på användandet av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
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som en kommun i Skåne har konkretiserat. Kommunen
har sedan flera år ett samarbete med högskola och universitet. När försöksverksamheten med övningsskolor inleddes 2015 ansökte många av av kommunens förskolor och
skolor om att få delta, och 2019 öppnades en möjlighet
att delta i ULF, som syftar till att minska gapet mellan
akademi och praktik genom att utveckla och pröva nya
samverkansmodeller och stärka de ingående verksamheternas vetenskapliga grund. I nätverken möts praktiker
och forskare och diskuterar praktiknära forskning, och
akademi och praktik är jämbördiga parter i samarbetet.
Under två år kommer dessutom en kommun att delta dels
i nätverket Förvaltningsnivåns unika utmaningar, dels i
två didaktiska nätverk inom ramen för ULF: Proportionella
resonemang i matematik och Språk- och kunskapsutveckling
i ämnesundervisning.
Syftet med detta kapitel har varit att ge konkret stöd i
hur ett vardagligt arbete utifrån vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet kan se ut i praktiken. Vissa centrala
faktorer har lyfts fram, till exempel vikten av dokumentation, systematik och spridning samt att arbetet behöver prövas både i relation till tidigare erfarenheter och
till relevant forskning. Ett underliggande syfte har även
varit att lyfta fram den variation och spännvidd som ryms
inom detta prövande och att det är den undersökande
processen utifrån barnens och elevernas behov som är
det centrala. Nästa kapitel sammanfattar avslutningsvis
vikten av en utbildning som vilar på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet och ger förslag på vidare
samverkan.
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Sammanfattning
och vägar framåt
I detta avslutande kapitel sammanfattar vi varför
en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet är grundläggande i dagens
samhälle. Kapitlet lyfter tankar om hur utvecklingen
kan fortsätta framåt och vilka samarbetsarenor
man kan använda som lärare, rektor, forskare eller
huvudman för att lyckas med det gemensamma
uppdraget att skapa bästa möjliga utbildning för
barn och elever.
I ett vidare perspektiv handlar en utbildning som vilar
på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet om fördelar för samhället i stort. Ur ett likvärdighetsperspektiv
har alla barn och elever har rätt till en utbildning som är
baserad på god kunskapsgrund. Att skolans verksamma
skapar förutsättningar för, och i sin professionella yrkesutövning bidrar till, detta är en stor och viktig uppgift.
Läraryrket är ett betydelsefullt och politiskt definierat samhällsuppdrag, vilket bland annat innebär att uppdraget förändras genom nya politiska beslut. Eftersom vi
lever i en globaliserad tid, där människor, kunskap och
kulturer är rörliga, tas regelbundet nya beslut som förändrar läraruppdraget. Den vetenskapliga forskningen
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om lärande och undervisning kan stärka kunskapen om
vad som gynnar barns och elevers lärande men även
nyansera eller förändra det rådande kunskapsläget. Den
vetenskapliga grunden förfinas och förändras dessutom
konstant, och även den gemensamma erfarenhetsbaserade kunskapen förfinas och växer successivt. Allt detta
påverkar det dagliga arbetet för alla inblandade i utbildningssystemet. För rektorer, förskollärare och lärare som
ska leda, forma och genomföra utbildningen och undervisningen utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har det förmodligen störst betydelse.
Ökat intresse
De senaste åren har den akademiska världen visat ett ökat
intresse för skollagsskrivningen om vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet. Det är bra – för skolan som helhet och för de medarbetare och organisationer som ska
omsätta abstrakta formuleringar i konkreta handlingar.
Den här kunskapsöversikten har lyft fram Skolverkets
aktuella hållning utifrån lagtext, studier, rapporter med
mera, men även utifrån de möjligheter som Skolverket ser
i skollagsskrivningen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att utveckla svensk utbildning. Varken
uttolkning av lagtexten eller forskningsstudier är någon
exakt vetenskap; det finns alltid utrymme för olika tolkningar. Några centrala gemensamma nämnare går dock
att utskilja, vilka vi har definierat i kunskapsöversiktens
första kapitlet.
Vetenskaplig grund är kunskap som kommer från
vetenskapliga studier. Den behöver tolkas för att kunna
användas på ett ändamålsenligt sätt i den egna kontexten.
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Lika värdefull som den vetenskapligt grundade kunskapen är den beprövade erfarenheten. Den består av kunskap som har vuxit fram genom att professionen prövar
och omprövar, diskuterar och kritiskt granskar sin egen
verksamhet, så som det lyfts fram i kapitel ett. Att kritiskt
granska undervisningen och andra delar av verksamheten
med fokus på vad som fungerar väl för barn och elever
behöver diskuteras tillsammans med andra, och ett vetenskapligt förhållningssätt är en förutsättning för att vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ska kunna ligga
till grund för utbildning och undervisning.
Såväl på individuell nivå som på organisatorisk nivå
i det systematiska kvalitetsarbetet behöver frågor som
”Hur vet vi det?”, ”Vad grundar vi detta på?”, ”Hur fungerar det här i vår kontext?” och ”Vad innebär det för
våra elever?” finnas närvarande. Vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet kan komplettera varandra på flera
sätt. De kan fungera tillsammans som utgångspunkter för
huvudmän, rektorer, lärare och annan personal när de vill
förändra sin verksamhet.
Forskningen om kollegialt lärande och professionsutveckling, om forskningsanvändning och om hur undervisning och utbildning kan utvecklas är omfattande. I den
här översikten sammanfattas en utvald del. Det är med
andra ord en viktig uppgift att också botanisera och välja
ut relevant forskning och litteratur utifrån det man vill
förstå och utveckla. För det krävs forskningslitteracitet,
vilket översikten har beskrivit i kapitel två. Utveckling
av den förmågan kan i sig vara en anledning att organisera kollegialt lärande där olika typer av forskning läses
och diskuteras och eventuellt prövas. En förutsättning
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för det är i sin tur rätt förutsättningar och möjligheter
till samarbete.
Potential i professionen
Tidigare kapitel i översikten har lyft fram resultat från
den granskning som Skolinspektionen genomförde 2019
för att se hur huvudmän och rektorer i grundskolan skapar förutsättningar för en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Granskningen
visar en otydlighet i hur skollagsskrivningen ska tillämpas samt ett bristande stöd från skolledning och huvudmän, men det positiva i resultatet är att det finns skolor
som har lyckats. Gemensamt för de skolor som uppfyllde
kraven i granskningen till fullo var att man arbetade långsiktigt och tydligt och att arenor för kollegialt samarbete
fanns på plats. Lärarna upplevde stöd och uppmuntran
från ledningen och personalen var själv med och beslutade om utvecklingsområden. Strukturer för att dela med
sig av erfarenheter och arbetssätt med andra skolor fanns
på plats genom att huvudmannen hjälpte till att strukturera detta.
Som vi har lyft tidigare i kunskapsöversikten är det
skolans huvudman och rektorn som har ansvar för att
skapa förutsättningar för en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det finns en stor
potential i kraften från skolans och förskolans professionella. I den tidigare refererade enkätstudien som Kenneth Nordgren med flera med kollegor genomförde 2019
uttrycker en stor andel av de svarande ett intresse av att
ta ansvar för skolans utveckling och många vill även delta
i forskningsprojekt.
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En del av lärares professionella uppdrag är att gå igenom
ny forskning som har bäring på den egna undervisningen.
Det arbetet behöver ske kollegialt och därför behöver
det finnas tid och utrymme för det i lärares arbete. Med
stöd av relevant forskning kan man, som Anders Jönsson
uttrycker det i sin blogg Lärande bedömning, nå djupare i
sitt lärararbete när man använder forskningsresultat och
forskningsmetoder för att göra informerade val om varför, vad och hur man undervisar och genom att använda
etablerade metoder för att se hur väl det fungerade och
göra bättre nästa gång. Forskning ska med andra ord ge
ett konkret stöd när man planerar, genomför och utvärderar undervisning, men som tidigare nämnts kräver användandet av forskning en anpassning till lokala förutsättningar, likväl som en kritisk blick.
Det finns på många sätt goda förutsättningar för att
beprövad erfarenhet i ett längre perspektiv ska växa till
mer kollektiv kunskap. Det bör också vara en medveten
strävan. För att utveckla sådana kollegiala processer
behövs dock en systematik, vilket ställer krav på hur
utbildningen organiseras. Att vidareutveckla lärares,
rektorers och andras erfarenhetsbaserade kunskap till
beprövad erfarenhet ger professionen en gemensam
referensram och ett gemensamt yrkesspråk. Dessa erfarenheter kan skilja sig åt och vara bundna till ett visst
sammanhang. Samtidigt kan skolans och förskolans professionella dela erfarenheter som är gemensamma och
präglas av igenkänning. Erfarenheter kan alltså – i likhet med forskning – rymma både det generella och det
specifika.

ATT STÄLLA FRÅGOR OCH SÖKA SVAR

169

Regionala samverkansmöjligheter
Tidigare kapitel i kunskapsöversikten har lyft fram att
organisering för att ge förutsättningar är nödvändig för att
ett arbete på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
ska bli av. En organisation som ger tid och utrymme för
kollegial samverkan är central. För detta krävs en medvetenhet i alla led från huvudman till den enskilda pedagogen. Lena M Olsson betonar det gemensamma ansvaret
i Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet. Där beskrivs
hur skolor, huvudmän, lärosäten och skolmyndigheter
kan stärka och utveckla arbetet med beprövad erfarenhet
i relation till vetenskaplig grund.
Det systematiska kvalitetsarbetet behöver utgå från
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, samtidigt
som just arbetet med att systematiskt utveckla verksamheten är en förutsättning för att alla medarbetare ska
kunna medverka till att utveckla en utbildning som vilar
på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men
detta är inte något som varje huvudman eller skola ska
stå ensamma i.
De lokala förutsättningarna för huvudmän, skolor och
förskolor ser väldigt olika ut. Därför är det viktigt att ta
reda på vilka möjligheter till stöd och samverkan som
finns utanför den egna organisationen. På många håll i
landet finns regionala utvecklingscentrum (RUC). Ett
regionalt utvecklingscentrum är ett formaliserat nätverk mellan ett lärosäte och regionens kommuner och
enskilda huvudmän. Grundtanken med RUC är att skapa
en mötesplats för medarbetare inom skol- och förskoleverksamhet, lärarutbildning och forskning. Målet är
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att tillsammans hitta olika former för att förbättra och
utveckla utbildning och forskning. Det finns också ett
nationellt nätverk för landets samtliga RUC.
Det finns många exempel på regionala utvecklingssatsningar med nätverk mellan lärosäten och regionens
kommuner. Tanken är att skapa en skapa en mötesplats
för verksamma inom skol- och förskoleverksamhet, lärarutbildning och forskning. Inom regionala utvecklingscentrum arbetar man också med utveckling av pedagogik,
lärande och ledarskap på uppdrag av kommuner, organisationer och enskilda skolor och förskolor. Arbetet utgår
från relevant forskning och beprövad erfarenhet.
Ett exempel på detta är Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS); liknande initiativ finns på andra håll
i landet, till exempel i Region Skåne, Piteå och Kungsbacka. STLS är en plattform som initierar, stödjer och
sprider lärarledda forsknings- och utvecklingsprojekt
som handlar om ämnesdidaktiska frågor och problem
som uppstår i klassrummet. STLS fungerar som en länk
mellan och mötesplats för forskare och skolor. Plattformen är ett samarbete mellan skolhuvudmän, kommuner i Stockholms län och Stockholms universitet.
Genom att göra det möjligt för lärare att medverka i
forskningsprojekt blir forskningen en integrerad del av
skolutveckling. En ambition är också att utveckla metoder och modeller för lärarforskning som är anpassade till
skolans specifika behov och villkor. Deltagande lärare
ingår i ämnesdidaktiska nätverk som koordineras av lektorer och doktorander, som i sin tur får handledning av
seniora vetenskapliga ledare. Projekten planeras och
genomförs på skolorna och följs upp under processens
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gång med diskussion och handledning på olika typer av
seminarier och workshops genom nätverket. Projekten sprids sedan på olika sätt genom presentationer på
exempelvis den årliga konferensen Lärarnas forskningskonferens och genom publicering i ämnestidningar och
vetenskapligt granskade forskningstidskrifter.
Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling
(NCS) på Skolverket arbetar med att stimulera huvudmän
och skolor att aktivt arbeta med språk-, läs- och skrivutveckling genom bland annat att erbjuda en utbildning för
språk-, läs- och skrivutvecklare. Det finns 16 regionala nätverk i landet för språk-, läs- och skrivutveckling som i sin
tur anordnar bland annat forskningscirklar, seminarieserier, föreläsningar och språkdagar.
Arenor för möten mellan akademi och skola
Att skapa en utbildning på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet innebär att se över hela organisationen av skolväsendet, både nationellt och lokalt. På
nationell nivå har flera initiativ genomförts för att bidra
till detta, till exempel genom mötesplatser mellan skolan,
förskolan och akademin och att lärarutbildningen arbetat
med att utveckla blivande pedagogers förmåga att arbeta
med ett vetenskapligt förhållningssätt.
ULF (utveckling, lärande, forskning) är en nationell
försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen 2017–2021. Försöksverksamheten ska utveckla och
pröva olika typer av samverkansmodeller mellan akademi
och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Målet är att ta fram strukturer för långsiktiga
och hållbara samverkansmodeller mellan akademi och
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skolhuvudmän för att stärka den vetenskapliga grunden
och det vetenskapliga förhållningssättet i skolan. Samverkansmodellerna kan se olika ut, men tanken är att de
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.
Fyra lärosäten har huvudansvaret för försöksverksamheten: Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå
universitet och Uppsala universitet, och de samverkar i
sin tur med ytterligare lärosäten. Totalt deltar 25 lärosäten och drygt 100 huvudmän, och medverkande lärosäten tecknar lokala så kallade ULF-avtal om samverkan med kommunala och enskilda skolhuvudmän. Avtalen innebär att båda parter ska medverka till att skapa
förutsättningar för att forskare och lärare i det dagliga arbetet ska kunna samverka kring forsknings- och
utvecklingsarbete.
Inom ramen för ULF skapas bland annat gemensamma forskningsmiljöer mellan lärosäten och en eller
flera huvudmän. Flera försök handlar om att finna modeller för hur professionens frågor ska processas fram. Vem
eller vilka involveras? Vad prioriteras? Hur möts beprövad erfarenhet och vetenskaplig kompetens? Efter försöksverksamhetens slut ska framgångsrika samverkansmodeller permanentas och börja användas nationellt.
Här har vi bara nämnt några av de många aktiviteter
som görs, men slutsatsen är att nya arenor och mötesplatser behöver etableras och stabiliseras så att lärare
och forskare kontinuerligt kan mötas och diskutera vad
som krävs för att utveckla lärares forskningslitteracitet
och forskares praktiklitteracitet. Det är ett gemensamt
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uppdrag med potential att utveckla en förskola och skola
på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, om de
rätta förutsättningarna ges.
Stöd från myndigheter
På statlig nivå finns också flera myndigheter som har som
uppdrag att underlätta för skolor, förskolor och huvudmän att arbeta systematiskt för att utveckla verksamheten på olika sätt.
Skolverket har i uppdrag att stödja i utbildningsverksamhet och andra pedagogiska verksamheter samt bidra
till att förbättra rektorers, lärares med fleras förutsättningar att arbeta med utveckling av verksamheten. Forskning är som regel en grund i de skol- och kompetensutvecklingsinsatser som Skolverket tar fram. De genomförs ofta i samverkan mellan huvudmän, lärosäten och
myndigheter och tar utgångspunkt i lärares vardagliga
verksamhet. I Skolverkets instruktion ingår också att
myndigheten ska sammanställa och sprida kunskap om
resultat av forskning, med målet att skolans och förskolans aktiva ska kunna tillgodogöra sig forskningsresultat
och annan systematisk framtagen kunskap på ett enklare
sätt och använda sig av dessa i sin dagliga verksamhet.
I serien Forskning för skolan finns kunskapsöversikter
inom olika områden, och i artiklar på webben presenteras forskningsresultat i kortfattade sammanställningar.
Skolforskningsinstitutet, som inrättades 2015, verkar
för att undervisning i förskola och skola ska bedrivas på
vetenskaplig grund. Det gör man genom att sammanställa forskningsresultat och fördela forskningsmedel
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för praktiknära forskning. För att kunna utföra uppdraget förs en dialog med förskolans och skolans verksamma, forskarsamhället samt andra myndigheter och
organisationer.
Skolinspektionen har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk
verksamhet och en del i att uppfylla de krav som ställs
handlar om att vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ligger till grund för verksamheten. Skolinspektionens
granskningar och tillsynsrapporter kan utgöra stöd för ett
fortsatt arbete på en skola eller hos en huvudman för det
som behöver utvecklas och förbättras i verksamheten.
Även Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har
i uppdrag att stödja verksamheterna i förskola och skola.
SPSM tar fram skrifter om forskning och utveckling som i
en populärvetenskaplig ton presenterar kunskap som har
en tydlig förankring i beprövad erfarenhet och i vetenskap. Även på denna myndighets webbplats presenteras
aktuell forskning, här med fokus på det mångfacetterade
fältet specialpedagogik.
Blicka framåt
Det finns inte ett svar på frågan om hur de pedagogiska
verksamheterna och professionerna kan utvecklas utifrån beprövad erfarenhet och på vetenskaplig grund.
När lärare, rektorer och övriga professioner i förskola
och skola själva formulerar frågeställningar och systematiskt undersöker och utvecklar det de gör, med
stöd i egna och andras erfarenheter och utifrån aktuell
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forskning, kan det bidra till en hållbar professions- och
verksamhetsutveckling.
Ett råd på vägen för alla som arbetar inom förskola
och skola är att försöka enas om vad man vill förändra
eller lära mer om, varför det är av vikt, när det bör göras
och vilket arbetssätt som kan stödja denna förändring och
lärande.
Ett citat om tänkandet, av en av pedagogikens giganter
John Dewey och hämtat från klassikern Utbildning och
Demokrati från 1916, får avsluta denna kunskapsöversikt,
eftersom det fångar essensen och komplexiteten också i
professionellt samarbete genom kollegialt lärande på väg
mot en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet:
Tänkandet omfattar alla dessa steg – att uppfatta ett
problem, att observera villkoren, att utforma och rationellt
bearbeta en tänkt slutsats och att aktivt pröva den
empiriskt. Samtidigt som allt tänkande resulterar i kunskap,
är denna kunskap i sista hand underordnad den nytta
den har för tänkandet. För vi lever inte i en ordnad och
definitiv värld utan i en värld i ständig förändring. Vår huvuduppgift ligger i framtiden – i framåtblickandet.
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Vad fungerar bra i vårt arbete och hur vet vi det?
Hur gynnar det barns och elevers lärande? Vad
behöver vi förbättra och hur kan vi göra? Svaren på
de här frågorna kan alla som jobbar med utbildning
av barn och elever söka i erfarenheter och forskning,
i kollegiala sammanhang och genom ett gemensamt
och strukturerat arbete. Att vilja, våga och ifrågasätta
är grundläggande förutsättningar för utveckling.
Det här formaliseras i skollagens skrivning om att
utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet.
I den här kunskapsöversikten lyfter Skolverket
fram aktuell kunskap om vad skollagskrivningen
innebär och hur man kan arbeta för att omsätta
den i praktik; hur arbetet kan bli systematiskt och
vilka förutsättningar som krävs.

