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Skola på vetenskaplig grund
18 maj 2017

Einar Fransson, produktionsdirektör

Fredrik Molin, ekon. dr.

Agenda

• Introduktion

• Arbetsorganisation

• Exempel från Nacka 

• Frågestund/Samtal/Diskussion
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Frågor

• Hur använder vi forskning i praktiken?

• Hur kan forskningsresultat komma till 
nytta?

• När är det lämpligt att använda forskning?

• När är det inte lämpligt?

3

Arbetsorganisation i skolan

Definition: 

Organisation av hur arbetsuppgifter ska 
fördelas, utföras och samordnas i en 
verksamhet.   
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Arbetsorganisation

Strukturer och ProcesserMÅL

• Samordning av aktiviteter och resurser i en 
organisation. 

• Planering, ledning och uppföljning av 
arbetet.
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Centrala utmaningar

• Ökade krav på individanpassning

• Tid för samordning

• Rektors roll (som pedagogisk ledare och 
som verksamhetsansvarig) 

• Konkurrens mellan skolor

• Rekrytering och kompetensförsörjning
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Vad ser vi när vi möter rektorer?

• Organisationskunnandet är svagt.

• Arbetsorganisationen tas som given.

• Organisationstänkande är traditionellt. 

• Kompetensen är hög.

• Det finns innovativa lösningar på lokal nivå.
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Skollagen är tydlig…

”Rektor /…/ beslutar om sin enhets inre 
organisation” (Kap. 2, 10§)

Rektor ansvar, och bestämmer själv över, sin 
enhets inre organisation. 
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Vad kan vi dra för slutsatser?

• Outvecklat område = utrymme för 
förbättringar! 

• Utveckla chefs- och ledarrollen. 

• Lyft fram alternativa sätt att organisera. 

• Experimentera (i liten skala) med olika 
typer av organisering. Forskarstöd! 

9

Frågor att gå vidare med

• Undersöka utbildningsprocesser ur ett 
arbetsorganisationsperspektiv.

• Vad finns det för alternativa former av 
organisering?

• Hur hanterar man, och organiserar för, 
heterogenitet och homogenitet?  
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Fjädernpriset

Kriterier för bidrag som belönas

• Innovativt

• Användbart och inspirerande

• Dokumenterade resultat

• Artikeln ska beskriva projektets ide, 
genomförande och resultat

• Barnens lärande
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Cirka 70 artiklar sedan 2008

• En kunskapsbank om lärares arbete

• Leder till möten och utveckling

• Studiebesök från andra platser i Sverige

• Personlig utveckling för dem som har 
skrivit

• Publiceras på Skolporten – stor spridning
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Pristagare 2017

• Hälsofrämjande skolutveckling ur ett salutogent elevperspektiv, 
Fisksätra skola

• 3D modellera mera, Myrsjöskolan
• Snipp, snatt, snut – är verkligen sagan slut?, Vilans skola
• Resa till Uganda, YBC
• Daidalos labyrint, Saltsjö-Duvnäs förskolor
• Retorik – språkutvecklande och gruppstärkande, Boo gårds 

skola
• Språklig medvetenhet hos fritidspedagogen och i 

fritidsverksamheten, Boo gårds skola
• Spel i undervisningen, Björknäs skola

Innovation, forskning och utveckling –
Ifous

• Partner i Ifous

• Praktiknära eller verksamhetsnära forskning

• Starka huvudmän tar tillsammans ansvar för 
skolans och lärarprofessionens utveckling

• Minska klyftorna!
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Kommunal forskarskola – Stockholm, 
Botkyrka och Nacka

• Stockholm Teaching and Learning Studies

• Ämnesdidaktisk forskarskola på 
Stockholms universitet

• Forskarskola

• Fou-projekt

• Ramprojekt

• Årlig konferens om forskning för och med 
lärare

PRIO

”Tillsammans utveckla och införa processer och arbetssätt för 
deltagande skolor som stärker verksamheten och skapar en 
mer lärande organisation”. 

Möjliggörs genom:

- Översyn av organisationsstruktur
- Översyn av resursfördelning
- Rationalisering av tidskrävande 

aktiviteter

PRIO har utvecklats av SKL, McKinsey & Co, Stockholm stad m fl.
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PRIO – projektet i Nacka

Välfärd skola, Nacka kommun, genomför PRIO 
sedan 2014

• Två förändringsledare (heltid)
• Styrgrupp med produktionsdirektör och rektorer 

från deltagande skolor
• 3-4 skolor genomför PRIO per läsår
• Totalt har 8 skolor genomfört PRIO, tre nya 

nästa läsår

Vinnova-rapport

Arbetsorganisation som innovationsmotor –
En inovationsagenda för svenska skolor.

Nedladdningsbar:

http://www.ipf.se/static/files/12/arbetsorganis
ation-i-skolan-rapport-2015.pdf
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