
Skola på vetenskaplig grund 
och forskningsbaserat lärande

Christian Lundahl, professor i pedagogik
Örebro universitet

Copyright: Christian Lundahl

Twitter: @drlundahl
Web: www.skoloverstyrelsen.se



Föreläsningens disposition

• Nyckelbegrepp i förordningar och hos myndigheter
• Historiska perspektiv
• Forskningslitteracitet
• Praktiska exempel på forskningsbaserat arbetssätt



1. Nyckelbegrepp i förordningar 
och hos myndigheter
Sedan 2010 gäller:
Skollagen Kap 1, 5§ Utformningen av utbildningen
5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar och de 
mänskliga rättigheterna som människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet 
mellan människor.
Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de 
mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former 
av kränkande behandling.
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet.



Skolverkets definitioner av vetenskaplig 
grund beprövad erfarenhet
Vetenskaplig grund innebär att kritiskt granska, 
pröva och sätta enskilda faktakunskaper i ett 
sammanhang samt söka efter förklaringar och 
orsakssamband i tillgänglig relevant forskning.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-
utvarderingar/forskningsbaserat-arbetssatt/forskningsbaserat-arbetssatt-nagra-
nyckelbegrepp



Beprövad erfarenhet

• Beprövad erfarenhet har ingen exakt definition i 
skollagen. Skolverket definierar, i likhet med 
Socialstyrelsen, beprövad erfarenhet som kunskap 
som är genererad vid upprepade tillfällen över tid, 
som är dokumenterad och kvalitetssäkrad. … Det 
finns ingen absolut gräns för hur många skolor eller 
exempel som ska ligga till grund för beprövad 
erfarenhet. Allmänt kan dock sägas att beprövad 
erfarenhet i likhet med forskningsresultat ska vara 
allmängiltig, generaliserbar och därför överförbar 
mellan olika skolor.



Beprövad erfarenhet

• Erfarenhet – En gör

• Prövad – Flera inom samma verksamhet gör. 
Dokumentera, systematisera, lärande.

• Beprövad – Flera verksamheter gör. Dokumentera, 
systematisera, lärande.

(från Veta advisor)



Beprövad erfarenhet

1. Erfarenhet – Ta sin utgångspunkt i praktiken, 
erfarenheter

2. Kvalitet – Det ska gå att belägga något i 
undervisningen som är framgångsrikt

3. Utbredning av erfarenheten – en viss metod måste 
vara prövad av många för att anses vara beprövad

4. Granskad (av kollegor och relaterad till forskning)
5. Delad

(jfr Persson, J. 2017. Är VBE i skolan samma sak som VBE i hälso-och sjukvård? 
Vetenskap och beprövad erfarenhet: Skola. Stockholm: Skolforskningsinstitutet; 
Hörnqvist 2018)



Evidens

• Evidens är bästa tillgängliga kunskap och kan förstås 
som den kunskap som för tillfället är mest tillförlitlig. 
Forskning och beprövad erfarenhet inom 
utbildningsområdet utvecklas ständigt och det blir 
därför missvisande att tala om säker eller slutgiltig 
kunskap. När vi diskuterar och förhåller oss till olika 
vetenskapliga perspektiv och resultat och försöker 
omsätta denna kunskap i vår verksamhet kan vi tala om 
att vi arbetar evidensinformerat. (Skolverket, 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-
och-utvarderingar/forskningsbaserat-
arbetssatt/forskningsbaserat-arbetssatt-nagra-
nyckelbegrepp) 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskningsbaserat-arbetssatt/forskningsbaserat-arbetssatt-nagra-nyckelbegrepp


Evidens 

• I utbildningsforskning finns inga bevis. Det beror 
dels på att frågorna är generella, dvs berör många. 
Därmed minskar precisionen i forskningen. Dels 
beror det på att det handlar om just människor. Vi 
är för olika för att generell kunskap om utbildning 
ska gälla för alla.

• Allt fungerar någonstans men inget fungerar 
överallt! 



Evidens

• Vi talar därför om olika grad av evidens. Idag finns 
det mycket stark evidens för att syntetisk 
läsinlärning (ljudning) är en bättre metod för 
nybörjare i läsning än t.ex. analytisk läsinlärning 
(helordsläsning). Evidensen är stark för att det finns 
hundratals välutformade studier i samma riktning 
(Elbro & Paulsen 2017, kap 1).
• Det finns en del evidens för att betyg i tidiga åldrar 

inte gynnar svagpresterande elever, särskilt inte 
pojkar. Evidensen är dock inte stark därför att det 
bara gjorts ett fåtal studier av detta (Lundahl m.fl. 
2015, Klapp 2016).



Evidensinformerad undervisning

Vi kan inte ha en skola som bara bygger på ”what works” utan 
vi måste också fråga oss varför det fungerar och varför vi inför 
vissa metoder. Effektivt för vem, för vad? Att vara elev är 
ingen sjukdom och utbildning är ingen åtgärd eller ett 
botemedel. Den viktiga frågan, menar t.ex. Biesta 2011, är vad 
som är pedagogiskt och utbildningsmässigt önskvärt. Hur vi 
”gör” skola handlar också om moraliska val.
Aga kan t.ex. antas ha vissa disciplinerande effekter och skulle 
eventuellt få vissa barn att kortsiktigt uppföra sig bättre. Den 
långsiktiga effekten av aga är dock att det legitimerar våld.

(Se vidare Biesta 2011 i Serder: 
https://kfsk.se/foublogg/skola/298/) 

https://kfsk.se/foublogg/skola/298/


Ett forskningsbaserat arbetssätt är 
en form av skolutveckling

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-
utvarderingar/forskningsbaserat-arbetssatt/forskningsbaserat-arbetssatt-
for-okad-kvalitet-i-skolan



Vetenskapligt förhållningssätt i 
praktiken
• Det som är utmaningen är att hitta bryggor mellan den 

akademiska och praktiska sidan av professionen.
• En allt för enkel lösning på det här problemet är att 

säga att yrket ska vara forskningsbaserat och att lärare 
ska hålla sig uppdaterade, dvs vara 
forskningskonsumenter. 
• Med vetenskapligt förhållningssätt och beprövad 

erfarenhet menas så mycket mer. Lärare förväntas ta in 
akademins redskap och använda dem för att 
teoretisera, ställa hypoteser, göra observationer, 
reflektera och dokumentera sin verksamhet. 



Forskningsbaserat lärande

Forskningsbaserat lärande handlar om att följa forskning men 
också, och kanske viktigare, en vana av att systematiskt 
observera, experimentera och utvärdera sin verksamhet. 
Därigenom uppstår ett lärande som kan ligga till grund för 
professionell och kollegial utveckling, liksom skolutveckling  
(Saunders 2017). 
- Var nyfiken
- Grundlägg vana att observera
- Vilja att experimentera
- Uthållighet och systematik
- Analys och reflektion
- Kollegiala processer (kritisk dialog)
- Lär vidare (dokumentation)



Forskningsbaserat lärande i 
praktiken

Constanze Saunders



Varför är det viktigt?

Det är i allmänhet bättre att fokusera på målen för en 
skola på vetenskaplig grund än att vi hänger upp oss för 
mycket på definitioner. Forskning kan vara så många olika 
saker att det är lättare att komma överens om vilka mål 
och resultat vi vill nå än vilka teoretiska utgångspunkter 
vi ska ha. Fördelar vi ser i forskning om skola på 
vetenskaplig grund (t.ex. Saunders 2017) är:
• Det är kul
• Det gynnar lärarens professionalitet och lärande
• Det gynnar samverkan mellan kollegor
• Det gynnar eleverna
• Med andra ord, det gynnar skolutveckling



Vilka resultat är det som ska 
utvecklas?
Syftet med utbildningen inom skolväsendet
4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska (1)
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska (2) främja alla barns 
och elevers utveckling och lärande samt en (3) livslång lust att lära. 
Utbildningen ska också (4) förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på.
I utbildningen ska (5) hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn 
och elever ska ges stöd och stimulans så att de (6) utvecklas så långt som 
möjligt. En strävan ska vara att (7) uppväga skillnader i barnens och 
elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Utbildningen syftar också till att (8) i samarbete med hemmen främja 
barns och elevers (9) allsidiga personliga utveckling till (10) aktiva, (11)
kreativa, (12) kompetenta och (13) ansvarskännande individer och 
medborgare.



Vad gör staten just nu för att 
stimulera utvecklingen



Skolforskningsinstitutet och 
samverkansforskning



ULF - Försöksverksamhet med 
praktiknära forskning i skolan
• För att bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och 

förskollärarutbildningarna och i skolväsendet har 
Göteborgs universitet, tillsammans med universiteten i 
Karlstad, Uppsala och Umeå, fått i uppdrag av regeringen 
att under perioden 2017 – 2021 bedriva en 
försöksverksamhet kring praktiknära forskning. 
Försöksverksamheten har fått namnet "ULF-avtal".

• Med praktiknära forskning avses sådan forskning som tar sin 
utgångspunkt i skolans egna behov av ny kunskap och bidrar 
till att utveckla undervisningen i skolväsendet samt öka 
elevers måluppfyllelse. Syftet med försöksverksamheten 
kring praktiknära forskning är att utveckla och pröva olika 
modeller för långsiktig samverkan mellan universitet, 
högskolor och huvudmän inom skolväsendet.



Forska tillsammans – samverkan för 
lärande och förbättring (SOU 2018:19)
Utredningen ger förslag på hur universitet och 
högskolor som bedriver lärar- och 
förskollärarutbildningar och huvudmän inom 
skolväsendet kan skapa långsiktig samverkan kring 
praktiknära forskning för att stärka den vetenskapliga 
grund som utbildning enligt skollagen (2010:800) ska 
vila på.
Utredning föreslår flera olika modeller för samverkan 
mellan lärosäten och skolhuvudmän kring hur 
praktiknära forskning kan prövas och utvecklas.



Forska tillsammans – samverkan för 
lärande och förbättring (SOU 2018:19)
Sammantaget avser rekommendationerna att:
• stärka skolhuvudmännens medverkan i praktiknära 

forskning
• stärka lärosätenas roll i utbildningssystemet
• stärka stödet för en skola på vetenskaplig grund 

genom ett utökat uppdrag till 
Skolforskningsinstitutet
• öka medelstilldelningen för praktikutvecklande 

forskning på sikt
• skapa utrymme för samverkan i det dagliga arbetet.



Brasklapp – det är skillnad mellan 
vetenskaplig kunskap och vardagskunskap
Att ”objektivt” förstå den värld man lever i utan att 
förstå logiken i denna förståelse samt vad som skiljer 
denna logik från den praktiska förståelsen innebär att 
inte tillåta sig att förstå det som gör världen möjlig 
att leva i – det vill säga just vagheten i den praktiska 
förståelsen. (Bourdieu 1984/1996:51)

En skola på vetenskaplig grund behöver kunna 
integrera och tillgodose forskningssystem och 
praktiksystem.



Skola på grund vetenskap och 
berövad erfarenhet
• Forskningens problem
• Forskar på lärare/lärare som objekt
• Forskningens lösningar
• Nytta som enkla modeller och publicerade artiklar



Vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet – Forskning med lärare
Forskningens logik Praktikens logik
Evidensbaserad praktik Praktikbaserad evidens
Forskningsbaserade 
problem/lösningar

Erfarenhetsbaserade 
problem/lösningar

Effektiva interventioner Professionsbaserad reflektion
Vad fungerar? När och för vem fungerar det?



Interaktiv forskning (Ellström, 2011)



2. Historiska perspektiv – varför 
händer detta nu? 
• Professionsstyrning (SPPI, Lärarhögskolan). 

Utbildningar och kurser. 1940 - 1990-tal

• Resultatstyrning (Skolverket, Skolinspektionen). 
Resultatsammanställningar som SIRIS/SALSA. 1990 -

• Skolutvecklingsstyrning (Myndigheten för 
skolutveckling, Skolforskningsinstitut). Samverkan 
lärosäten och skolor för ett praktiknära 
evidensbaserat vetenskapligt förhållningssätt. 2003 -



Statens psykologisk pedagogiska 
institut 1944-1959
Institutet tillkom med syfte att:



Statens psykologisk pedagogiska 
institut 1944-1959
Och vidare:

Institutet ordnade bland annat kurser i intelligenstestning för 
lärare. Institutet ansvarade också för ett omfattande 
forskningsbibliotek: Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek. 
1957 övergick det mesta av institutets arbete till nyinvigda 
Lärarhögskolan i Stockholm.





Målstyrning med resultatansvar 
övergår till resultatstyrning (SIRIS)

SIRIS = Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem



Historiska slutsatser

• Det har alltid funnits ett behov av att styra lärare 
och skolan med forskning och utifrån 
utvärderingsresultat. Vid vissa tidpunkter inrättas 
särskilda organisationer för att markera detta, som 
SPPI, MSU och Skolforskningsinstitutet. Elevers 
kunskapsresultat är viktiga mått. Elevernas betyg 
har dock i takt med marknadiseringen av skolan, 
mer och mer även blivit betyg på skolan och på 
lärarna. Viktigt därför med ett brett och nyanserat 
resultatbegrepp – en instrumentpanel av 
indikatorer (jfr. Linda Darling Hammond 2016, 
Dashboard of indicators)



3. Forskningslitteracitet. Att 
ifrågasätta och problematisera.



Forskningslitteracitet. Att 
ifrågasätta och problematisera.



Forskningslitteracitet. Att 
ifrågasätta och problematisera.



Vad är forskning

• Ett problem eller undran…
• som inte tidigare är särskilt väl undersökt…
• men som man försöker veta så mycket som möjligt 

om…
• för att kunna välja en metod…
• för systematisk datainsamling och analys…
• så att man genererar ett resultat som utgör ett 

tillskott…
• kring vilket man reser rimliga giltighetsanspråk…
• och tolkar i ljuset av tidigare forskning och av teorier. 



Forskningslitteracitet. Att bedöma 
forskningens kvalitet
• Validitet (vad har studerats/giltighet)
• Reliabilitet (hur har det studerats/tillförlitlighet) 
• Generaliserbarhet (hur har urvalet gått till och hur 

representativt är det)
• Teorianknytning (hur tolkas resultaten)
• Anspråk (vilken allmängiltighet hävdas) 



Forskningslitteracitet. Exemplet 
Visibile learning



”The cost of bad data is the illusion of
knowledge” - Stephen Hawking
Självrapportering av betyg 
Detta var det högst rankade verktyget i boken Synligt 
lärande med d = 1,44. Hattie tolkar detta som att det 
förbättrar studenternas prestation med 3+ år! Detta 
är ett otroligt påstående om det är sant: det är bara 
att förutsäga ditt betyg, och på något sätt magiskt 
"påverkas" din prestation i den utsträckningen. 
Varför använder inte de flesta skolorna den typen av 
verktyg? 
Hattie använde 5 meta-analyser för att få ett 
medelvärde av d = 1,44. 



Gå till källorna

Problemet här är att två av dessa studier uttryckligen handlar om andra saker. I 
en ytterligare studie används ett omvänt effektmått, dvs. stor effekt betyder 
litet samband. De sista två mäter korrelation mellan gissat betyg och erhållet 
betyg men gör inte anspråk på att det finns kausalsamband. 

https://www.pearsoned.com/education-blog/student-achievement-hattie/
http://visablelearning.blogspot.com/p/self-report-grades.html

https://www.pearsoned.com/education-blog/student-achievement-hattie/
http://visablelearning.blogspot.com/p/self-report-grades.html


Professor Pierre-Jérôme Bergeron (2017) identifierar 
problemet som att Hattie blandar icke-jämförbara 
dimensioner. Han skiljer inte mellan: 
1) factors that influence academic success och 
2) studies conducted on these factors.

In summary, it is clear that John Hattie and his team have
neither the knowledge nor the competencies required to 
conduct valid statistical analyses. No one should replicate this
methodology because we must never accept pseudoscience. 
This is most unfortunate, since it is possible to do real science 
with data from hundreds of meta-analyses. (Bergeron 2017)

http://mje.mcgill.ca/article/view/9475/7229


Forskningslitteracitet. Att bedöma 
undervisningens effekter
• Lärarna Lena och Peter prövar en ny metod för att 

undervisa grammatik i engelska. Eleverna tycks 
uppskatta metoden och lära sig bättre, men hur kan 
Lena och Peter vara säkra på att det beror på 
metoden och inte på sk. tillfälliga (slumpmässiga) 
eller systematiska fel?



Tillfälliga och systematiska fel

• Tillfälliga fel – slump: 
- Några elever råkar ha stött på vissa utryck förut och 

är bättre än vad de annars skulle vara. En elev kan 
ha huvudvärk, en annan känna oro efter bråk med 
pojk/flickvän och därför underpresterar på provet.



Tillfälliga och systematiska fel

• Systematiska fel:
- Inlärning av provet - eleverna klarar sig bättre för att de känner till 

provet (tränat på likande prov), inte för att de lärt sig mer.
- Spontana framsteg – eleverna klarar sig bättre för att de lärt sig 

på andra sätt en genom undervisningen
- Förväntanseffekt – eleverna klarar sig bättre för att de förväntar 

sig något av kursen och för att läraren förväntar sig något av dem. 
De trivs med den uppmärksamhet de får i undervisningen. 
Förväntningen är undervisningens placeboeffekt.

- Självselektion – eleverna klarar sig bättre för att de är mycket 
motiverade och själva har valt att delta i undervisningen.

- Lärareffekt – eleverna klarar sig bättre för att läraren är kunnig, 
inte för att hon eller han använder speciella 
undervisningsmetoder.  (Elbro & Paulsen, 2016, 73)



Lösningar tillfälliga fel

• Tillfälliga fel kan undersökas med signifikansmått (p 
= probability). Två olika test som mäter samma 
förmågor kan användas (t.ex. diagnostiskt ordtest). 
Med ett t-test går det att studera i vilken grad ett 
genomsnitt har höjts utöver vad som kan förväntas 
av slumpen. Om ingen förbättring skett är 
skillnaden mellan testen 0. Om eleverna i snitt kan 
0.9 ord mer vid andra tillfället är sannolikheten för 
att det beror på slumpen bara 2 procent. Det är 
med andra ord högst sannolikt att det skett en 
förbättring (se vidare Elbro & Poulsen 2016, kap 3)



Lösningar systematiska fel

• Jämför två likvärdiga grupper. Om skillnaderna är 
signifikanta har sannolikt undervisningsmetoden 
haft effekt.
• Variansanalys – studerar skillnaderna mellan 

grupperna men också inom grupperna, för att 
säkerställa att inte enskilda elever ligger bakom 
hela effekten. (se vidare Elbro & Poulsen 2016, kap 
4)



Förstå effekter

• Effekter behöver inte vara en effekt av det man 
studerat (jfr den så kallade Hawthorne effekten –
bara att bli studerad kan ha en effekt i sig).
• Även om effekten är signifikant behöver den inte 

vara viktig, eller relevant för arbetet.
• Effekter kan uppstå i en kontext men inte i en 

annan.
• Effekter kan vara avtagande över tid, etc.



4. Praktiska exempel på 
forskningsbaserat arbetssätt



Många olika ansatser

• Aktionsforskning (Action research, Educational action 
research)
• Deltagarorienterad aktionsforskning (Participatory

Action reserach, PAR, PAAR)
• Interaktiv forskning
• Praktiknära forskning
• Skolnära forskning
• Praxisnära forskning
• Learning studies/ Lesson studies
• Forskningscirklar



Varianter av forskningsbaserat 
lärande, några exempel 
1. Forska på sin egen undervisning (t.ex. ämnesdidaktiskt)
2. Forska på kollegors undervisning (tillsammans/kollegialt 

lärande)
3. Studera experiment i egen eller andras undervisning 

(aktionsforskning)
4. Utforska skolutvecklingsrelaterade fenomen
5. Begreppsutredning/textanalys (t.ex. kring termer i 

kursplan/kunskapskrav)
6. Systematisk resultatuppföljning
7. Forska kring elever med särskilda behov/elevers motivation
8. Självbiografisk analys och eller andra lärares livhistoriska 

berättelser
9. Målutvärdering



Interaktiv forskning, exempel 
projektet Hållbart lärande



Interaktiv forskning, exempel KG
1. Hållbar bedömning:
• Ämnesspecfikt:

1. utveckla feedbackmodeller i olika ämnen (vad är en rimlig återkoppling, hur uppfattar 
eleverna det, hur uttrycker vi återkoppling, hur få eleverna använda återkopplingen, olika 
former av återkoppling)
2. idrott och rörelsekvaliteter
3. arbeta med prov i ämnesgrupperna (ex samhällskunskapens arbete med begrepp och 
terminologi) – hur koppla det till teorier om hållbart lärande?

• Vad kan eleverna förvänta sig för feedback
• Arbeta med elevernas självinsikt
• Hur arbeta med att tydliggöra syftet med bedömning
• Jämförande studie av muntliga- respektive skriftliga prov
• Koppla betygskriterier till olika undervisningsformer, ex pepparkaksbygge av renässansen
• Utveckla gemensamma riktlinjer för hur vi bedömer, i ämnen, övergripande på KG 
• Arbeta med hur vi kommunicerar bedömning till eleverna
• Ta fram föreställningar/myter eleverna har om bedömning och besvara dem – göra en 

poster



Interaktiv forskning, exempel KG

2. Lärarens arbete
• Trust and intuition Student’s trust for teachers: 

arbeta med elevernas tillit till läraren och 
förväntningar eleven har på läraren
• Stress på KG
• Utveckla gemensamma planeringar
• Utveckla grupparbeten



Interaktiv forskning, exempel KG

3. Elevstress
• Hur kan vi minska elevernas stress?
• Realistiska förväntningar på betyg
• Elevens fokus på betyg, yttre/inre motivation
• Arbeta med gymnasiechocken, åk 1
• Mentorstiden, hur kan vi utveckla den?
• Alumnidag – gamla elever bjuds in och berättar om 

framtida vägar



Interaktiv forskning, exempel KG

4. Kunskap/bildning
• Fixed och growth mindset
• Arbeta med elevernas progression i sin 

kunskapsutveckling
• Ämnesspecifikt: 

1. utarbeta manual till labbrapport samt 
bedömningsmatris i linje med teorier om ett hållbart 
lärande
2. Att utveckla sitt skrivande (svenska och moderna 
språk) i linje med hållbart lärande
• Få eleverna att lära för livet/bildningsfrågan (bort från 

checklistor, få helhetssyn etc)



Interaktiv forskning, exempel AF
Hållbar bedömning
• Hur ska vi arbeta med formativ bedömning på AF?

Rutiner för betyg/betygssamtal (Ska vi ha? När ska vi ha? - dec/jan)

• Arbeta fram elevexempel i de tre betygsstegen i respektive ämne. Både för 
elever och för stöd i bedömning.
Effektiva bedömningsmallar till prov/skriftliga eller muntliga uppgifter 
Provkonstruktion 

• Alternativa bedömningsformer 
Bedömningsformer. Bara pappersform? Olika bedömningsformer.
Elev i fokus. Portfolio och matriser. Betygssamtal. Hur når vi den enskilda 
eleven?

• Gemensam bedömningspolicy 
-mellanstadiet
-högstadiet 

• Röd tråd i bedömning mellan mellanstadiet och högstadiet 
Återkoppling på enskilda uppgifter/arbetsområden 
Övning/Bedömning, när, hur och känt för eleven? (bedömningspolicy) 
Alternativa bedömningsformer 



Interaktiv forskning, exempel AF
Elevers arbete och ett hållbart lärande
• Rutiner vid att ge elever stöd direkt då kunskaper om elevens svårigheter finns. Alltså en 

arbetsgång/handlingstrappa för elever i behov av särskilt stöd. Syfte bör vara att eleverna får 
stöd mycket tidigare än idag.

• En kartläggning kring hur eleverna faktiskt mår. Hur stressade är eleverna egentligen?
Avslappningsövningar 

• Undersökning om orsakerna till elevernas stress.
Klassrumsmiljön (inredning, mysigare miljö) 
Betygshets 

• Vilka insatser? Konkreta tips på anpassningar utifrån samma “elevprofil” (hemmasittare, ADHD, 
ADD). Samtal om detta.

• Elevstress- Lärande i skolan – utan läxor och prov - minskad stress för både elever och lärare
Studieteknik 
Stressförebyggande

• Anpassningar för elever med särskilda behov – minskat avstånd mellan ämneslärare och 
spec.ped. De många olika anpassningar vi gör för elever kan generaliseras och användas i större 
utsträckning för hela elevgrupper.



Interaktiv forskning, exempel AF

Lärarens arbete och hållbart lärande
• Ämnesövergripande temaarbeten

Arbeta fram koncept för “sista veckan” då det ofta sker 
betygsamtal i korridorer med lärarlösa filmtittande 
lektioner i varje ämne.
• Hur digitala hjälpmedel ska minska stressen 

Hållbar lärare
• Prioriteringen av arbetsuppgifter 

Bort från det traditionella. Nya arbetsmetoder.
Ämnesövergripande arbete
• Använda musikens uttrycksformer som bedömning i 

andra ämnens kunskapskrav 
Hållbart ledarskap i klassrummet 



Interaktiv forskning, exempel AF
Kunskap och ett hållbart lärande
• Räknas allmänbildning som kunskaper längre. Hur får vi eleverna att förstå 

vikten av att inte bara lära för provet utan att kunskaperna ska omvandlas till 
förståelse. Och använda i nya sammanhang.

• Repetition och befästning av kunskap 
Hur skapar vi ett hållbart lärande för eleverna med specifika behov? 

• Vilka bedömningsunderlag? Hur resonerar vi tillsammans med andra 
ämneslärare. 
Gemensamma bedömningar med lärare.

• Lärande i skolan – utan läxor och prov - minskad stress för både elever och 
lärare
Bedömningsunderlagens utformning och omfattning (lära för livet/djup kunskap 
eller för betyget) 

• Att ställa rätt frågor 
Inskaffa kunskap på annan plats än i klassrummet. Hur kan man göra? 
Schemabrytande dagar. 
Koppla undervisningen till omvärlden 



Forska om egen undervisning

När fäster kunskapen och varför? (Swahn & Wendt, 
Kungsholmens gymnasium).
Upplägg:
• Föreläsning om tre moment angående Marx och  

historiematerialismen. Vad kommer eleverna ihåg efter 
några dagar?
• Förkunskapsprov
• Föreläsning om samma tre moment i sex klasser
• Kollegorna tar tur och observerar varandras 

föreläsningar
• Prov på föreläsningen (utan litteratur) 2-3 dagar senare 





Resultat



Lärdom av studien

• Det vi tycker oss se i våra resultat är att elevinitierad 
aktivitet baserad på engagemang, dvs något slags 
emotionell/intellektuell reaktion ökar inlärningen i en 
föreläsningssituation.
• /…/ Slutsatsen är knappast kontroversiell med tanke på 

resultaten som Macintyre and Vince, Wieman, 
Håkansson (se ovan) presenterat angående känslors 
och engagemangs betydelse för progression. Det nya i 
sammanhanget är möjligen att konstatera dess relevans 
även i en föreläsningssituation samt att vi kan visa på 
vikten av att engagemanget är elevinitierat (Swahn & 
Wendt 2018). 



Från teori till praktik – exemplet 
Purpose for learning



Gör eleverna delaktiga kring målen



En läsande klass (Martin 
Widmark)
• Spågumman förutspår och ställer hypoteser om 

texten genom att titta närmare på rubriker, bilder, 
bildtexter och textgenre.
• Reportern ställer frågor på olika nivåer om texten. 

Dessa nivåer är på raden, mellan raderna och bortom 
raderna.
• Konstnären skapar inre bilder av det lästa. Med hjälp 

av sinnena lever läsaren sig in i texten och kan se, 
höra och känna det texten berättar om.
• Detektiven reder ut oklarheter, nya ord och uttryck.
• Cowboyen sammanfattar det viktigaste i texten.





Lärare på estetiska programmet, 
Fryshusets gymnasium 



Experiment och aktionsforskning 



5 steg till aktionsforskning

1. Problematisering: Identifiera ett område som
behöver undersökas (stress/ohälsa/låg lust att lära –
hållbart lärande – vad kan det handla om?). 

2. Planering: Utveckla en intervention som syftar till 
förbättring (hur kan det åstadkommas?).  

3. Handling: Implementering av en innovation (tex nytt
sätt att tänka/göra i bedömningspraktiker) 

4. “Observera”: Samla data i relation till intervention.
5. Reflektera: dra slutsatser, lära - tillsammans.
6. Börja ny cykel.



Experiment med feedback



Tid för revidering avgörande för värdet 
av feedback

72
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Lärdom av experimentet

De första utkasten som lämnades in liknade de rapporter 
som eleverna tidigare skrev i samband med laborationer. 
Även då brukade jag skriva kommentarer om hur de kunde 
förbättra sina redogörelser till nästa gång, men det var först 
när de fick chansen att jobba vidare med samma rapport 
som den förbättringen också skedde. De färdiga rapporterna 
var av en helt annan kvalitet än vad eleverna tidigare 
åstadkommit.

Personliga tankar
När jag läser det jag skrivit känns det så banalt på något sätt. 
Det är väl självklart att eleverna presterar på en högre nivå 
när de får feedback på och chans att förbättra det de gjort. 
Det gör att jag blir osäker och tänker att alla andra redan 
jobbar på det här sättet. Gör de det?

Daniel Barker (http://barkersthlm.blogspot.se/) 74



Begreppsutredning. Exemplet 
normkritik i biologiundervisning

Anna-Karin Fridolfsson, Kungsholmens 
gymnasium



Begreppsutredning. Exemplet 
rörelsekvalitet i kunskapskraven i 
idrott och hälsa

Bodil Norrbom, Bob Fungula, Johan Lagerbäck, Erik 
Ödin. Kungsholmens gymnasium



Lärarna läser in sig på forskning



Från litteraturen drar de slutsatser 
inför kommande planering 



Systematisk resultatuppföljning



Analysera skillnader – mellan skolor, 
ämnen, kön, etnicitet, utb. bakgrund 
etc



Var observant på spretiga profiler



Vem har nytta av vilka resultat?



Skolledare analyserar oftare resultat 
tillsammans än vad lärare gör (i Norge)



Skolledare analyserar oftare resultat 
tillsammans än vad lärare gör (i Norge)

Mausethagen, Pröitz & Skedsmo 2018.



Dokumentation och spridning –
beprövad erfarenhet
• Blogga om processen/resultat
• Podda om processen/resultat
• Gör kortare film (med hjälp av elever)
• Skriv text till skolans hemsida
• Syntetisera med en övergripande vision för hållbart 

lärande för skolans hemsidan
• Forskningsrapporter/artiklar





Diskussionsfrågor

Vad behöver vi tänka på när vi värderar forskningsrapporter? 
Vad behöver vi tänka på när vi värderar politiker och andras användning av 
forskning?
Vilka ämnes- och eller allmändidaktiska problemställningar skulle vi vilja 
jobba vidare med och vilken forskningsansats skulle kunna användas för 
det?
Hur kan vi dokumentera utforskande och experimenterande inslag så att 
de gör mest nytta för oss på skolan?
Hur kan vi kommunicera våra resultat och analyser så de blir till glädje för 
elevers och målsmäns lärande?
Hur kan vi organisera för en skola på vetenskaplig grund där olika nivåers 
intresse tas tillvara (förvaltning/skolledning/lärare och övrig personal)?
Hur säkerställer vi att en skola på vetenskaplig grund leder till utveckling 
snarare än merarbete?
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