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Skolforskningsinstitutet - 
undervisning på vetenskaplig grund 

 
http://www.skolfi.se/ 

 
Lena Adamson, docent psykologi/myndighetschef  

 
 
 

SE 

lena.adamson@skolfi.se 

Uppdrag 

”…bidra till att de verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att 
planera, genomföra och utvärdera undervisningen, med stöd av vetenskapligt 
underbyggda metoder och arbetssätt… 
… myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barns och elevers utveckling 
och lärande samt till förbättrade kunskapsresultat för elever.” 
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Allt vi gör ska alltså vara relevant 
för praktiken – ha sin 

utgångspunkt i de verksammas 
behov 

 

Skolformer som omfattas 

•  Förskola 
•  Förskoleklass 
•  Grundskola 

•  Grundsärskola 
•  Specialskola 

•  Sameskola 
•  Gymnasieskola 

•  Gymnasiesärskola 
•  Kommunal vuxenutbildning 
•  Särskild utbildning för vuxna 

•  I skolväsendet ingår också fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och vissa särskilda utbildningsformer  
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Vad kan vi bidra med? 

Ø Vårt enda uppdrag är att bidra till skolans vetenskapliga grund: 
Ø Forskningssammanställningar som...  
Ø adresserar verkliga behov i undervisningen 
Ø är användbara för skolans verksamma 

Ø Forskningsfinansiering som…  
Ø adresser verkliga behov i undervisningen 
Ø bidrar till (inte fokuserar på!) professionsutveckling för de som medverkar 

Ø Generell kunskap och förståelse om… 
Ø nyckelbegrepp som fortfarande är oklara för många i skolans värld 

Ø http://www.skolfi.se/forskningssammanstallningar/nyckelbegrepp/ 
Ø exempel på fortbildningsmöjligheter för era lärare 

Ø http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?courseId=EV2113 
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Mina förväntningar på er? 

Ø Att vi samarbetar om vårt gemensamma uppdrag – bidra till barn och elevers utvecklig 
och lärande 

Ø Att ni ger era skolledare och lärare goda förutsättningar att arbeta ”på vetenskaplig grund” 
Ø Grundbult: kompetensutveckling av generella kompetenser att…  
Ø bedöma utvecklingsbehov i den egna undervisningen 
Ø kunna lägga upp och utvärdera ett förändringsarbete på ett systematiskt sätt 
Ø masterutbildning vid GU http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?courseId=EV2113 

Ø Bidra till att det professionsutvecklingsprogram för (för-)lärare och skolledare som förslås av 
Skolkommissionen implementeras på ett klokt sätt med… 
Ø ackreditering(prövning av examensrättigheter) och nationell kvalitetsutvärdering – UKÄ 
Ø antagningskrav, högskolepoäng och examina  

Ø Hjälp till att upprätta stabil infrastruktur för samarbete professionerna, huvudmännen och landets 
lärosäten om detta och om praktiknära skolforskning 
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Forskningssammanställningar 
 

“Systematiska översikter”= 
‘den bästa tillgängliga vetenskapligt grundade kunskapen på ett 

specificerat område då översikten görs” 

De sex första översikterna 

1.  Klassrumsdialog i matematikundervisningen 

2.  Digitala resurser i matematikundervisningen 

3.  Formativ bedömning med fokus på feedback inom skrivutveckling 

4.  Språkutvecklande arbetssätt i NO-undervisning med fokus på 
andraspråkselever  

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

6.  Förskolans didaktik – leken i fokus  

lena.adamson@skolfi.se 
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Praktiknära skolforskning 
 

Forskning för och med, inte om, lärare 

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil – praktiknära 
skolforskning 

ü Kunskapsintresset rör utveckling och förbättring av undervisningen 

ü Vetenskaplig kvalitet och professionsrelevans i förening 

ü Samarbete mellan akademi och förskola och skola är en grundförutsättning 

ü Forskningsdesignerna kan variera 

ü Barn och elevers lärande, erfarenheter och reflektioner är viktiga kunskapsbidrag 

ü Praktiknära forskningen kan bedrivas inom olika discipliner men också vara 
tvärvetenskaplig 

ü Beredningen sker i två steg 

lena.adamson@skolfi.se 
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Vad kan det spela för roll om vi bygger verksamheter utan 
den vetenskapliga grunden? (1) 

Ø Två talande exempel:  
 
Ø ‘Scared straight’ = amerikanskt åtgärdsprogram för att rehabilitera unga kriminella  
 
Ø Utvärdering: 
Ø programmen var inte bara overksamma utan direkt skadliga 
Ø för varje dollar man satsade så kostade de 200 dollar  
Ø sunt förnuft? 
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Vad kan det spela för roll om vi bygger verksamheter utan 
den vetenskapliga grunden? (2) 

Ø MateTricks = Program för att utveckla 9 -10 åringars prosociala förmågor 
 
Ø Utvärdering: 
Ø  programmet var ineffektivt beträffande prosociala förmågor 
Ø  hade motsatt effekt på socialt beteende  
Ø  på auktoritär uppfostringsstil 
 

Ø ’The fact that the programme was largely considered positively by those involved 
in it highlights the need for integrity and rigour. When it comes to identifying “what 
works” to promote pro-social behaviour, instinct is not enough.’ 

lena.adamson@skolfi.se 
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”Nyckelbegrepp” - texten i kortformat… 

 
1  Undervisning på vetenskaplig grund betyder att man bedriver sin undervisning 

med hjälp av resultat från forskning 
2  Vetenskaplig grund och vetenskapligt förhållningssätt är inte samma sak 
3  Ett vetenskapligt förhållningssätt betyder bland annat att man ”vänder och 

vrider” på saker 
4  Det är viktigt att veta vad det är för slags text man läser – inte bara vem som 

har skrivit den 
5  Evidens betyder stöd eller belägg – inte bevis 
6  Evidensinformerad undervisning är ett bredare begrepp än undervisning på 

vetenskaplig grund 
http://www.skolfi.se/forskningssammanstallningar/nyckelbegrepp/ 
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Hur ta hand om kommunlektorer – rektors roll en 
avgörande faktor för lyckat resultat 

 
 
Serder, M. (2016). Tillbaka i skolan som kommunlektor. Lund: Kommunförbundet 
Skåne. 
 
kfsk.se/larandeocharbetsliv/wp-content/uploads/sites/8/2016/09/Tillbaka-i-skolan-
webb.pdf 
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Några belysande siffror* 

Forskning finansierad via lärosätenas basanslag 2013 
Medicin och hälsa ca 10,5 miljarder kronor 

Utbildningsvetenskap Ingen vet! 

lena.adamson@skolfi.se 

VRs anslag 2015 för: 
Forskning inom medicin och hälsa ca 871 miljoner kronor 

Utbildningsvetenskap ca 157 miljoner kronor 

Sveriges samlade kostnader 2015 för: 
Hälso- och sjukvård ca åtta procent av BNP 

Utbildning ca sju procent av BNP 

Totala kostnader (SOU 2008:7) för medicinsk klinisk 
forskning 

Ca 4,5 miljarder kr 

+ ALF avtal 2014 klinisk forskning 1,7 miljarder kr 

Skolforskningsinstitutet praktiknära forskning 18 miljoner kr 

* Vissa brasklappar för den precisa korrektheten i siffrorna! 


