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Skolforskningsinstitutets 
pågående systematiska översikter

Vad är en systematisk översikt?
En systematisk översikt är en sammanställning av den bästa 
tillgängliga vetenskapliga kunskapen som finns vid tidpunk-
ten för översiktens genomförande. En systematisk översikt 
bör revideras efter ungefär tre år. Arbetet präglas framför allt 
av systematik och transparens. Det innebär bland annat

• att arbetet utgår från en eller flera tydliga frågeställningar
• att arbetet följer ett tydligt protokoll och dokumenteras
• att alla arbetsmoment och resonemang redovisas (sök-

ning, urval, bedömning av studiekvalitet och syntes) 
• att all relevant forskning söks och beaktas.

I arbetet, som bedrivs med hjälp av ett antal personer med oli-
ka expertis, strävar man alltid efter att kunna presentera så 
säkra och opåverkade slutsatser som möjligt som sedan kan 
ligga till grund för professionella bedömningar i praktiken.

Pågående systematiska översikter

Feedback inom skrivutveckling

Översikten är inriktad på frågor om vilket vetenskapligt stöd 
som finns för olika feedbackmetoder inom området skrivut-
veckling samt vilka förutsättningar som påverkar elevernas 
resultat. Vi har inriktat översikten mot årskurs 4–9 i grund-
skolan och mot gymnasieskolan.
     Intresset för feedback i undervisningen är stort och den 

generella uppfattningen är att feedback ger goda effekter på 
elevens lärande. Skolmyndigheter och andra organisationer 
lyfter fram feedback som en framgångsfaktor och frågan 
diskuteras livligt av lärare på sociala medier. Samtidigt visar 
forskningsstudier att det har betydelse hur man arbetar med 
feedback. Komponenter som till exempel tidpunkt och ålder 
påverkar resultaten av feedback. 

Inom de flesta ämnena i skolan är skrivförmåga ett viktigt 
redskap, vilket motiverar översiktens inriktning mot vilka 
feedbackmetoder som förbättrar elevers förmåga att skriva.

Beräknad publicering: våren 2018

Språkutvecklande naturvetenskaps- 
undervisning för andraspråkselever

Översikten är inriktad mot arbetssätt som syftar till att främja 
andraspråkselevers språkutveckling såväl som deras ämnes-
mässiga kunskapsutveckling, specifikt inom de naturveten-
skapliga ämnena (biologi, fysik och kemi). Vi har inriktat 
översikten mot årskurserna 7–9 och mot gymnasieskolan.

Många elever i svensk skola har i dag ett annat modersmål 
än svenska; ungefär en fjärdedel av eleverna i grundskolan 
och gymnasiet har utländsk bakgrund. 

I strävan att ge alla elever samma förutsättningar för en 
god och kontinuerlig kunskapsutveckling behöver andra- 
språkselevernas språkutveckling stödjas i alla ämnen, inte 
bara i den renodlade språkundervisningen. 

Beräknad publicering: hösten 2018

Skolforskningsinstitutets systematiska översikter är i första hand till för förskollärare 
och lärare. De riktar sig naturligtvis också till skolledare och alla andra beslutsfattare 
som på olika sätt kan främja goda förutsättningar för att bedriva skolans undervisning 
på vetenskaplig grund. 
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Läsförståelse och undervisning  
om lässtrategier

Översikten är inriktad på frågor om hur, varför och under 
vilka förutsättningar som arbetssättet lässtrategier främjar 
elevers läsförståelse. Vi har inriktat översikten mot årskur-
serna 4–9 i grundskolan och mot gymnasieskolan. 

Läsförståelse är en central del i elevers lärande generellt, och 
elevers läsförmåga specifikt. Verksamma lärare och forskare på 
området har dock pekat på att svenska elever, som redan har 
lärt sig att läsa, har problem med att utveckla och fördjupa sin 
läsförståelse. Samtidigt saknas det på verk    sam hetsnivå kunskap 
om hur läsundervisningen kan struktureras för att utveckla 
elevers förmåga att till exempel tolka och analysera texter. Detta 
är en utmaning för enskilda lärare som i dag förväntas arbeta 
aktivt med läsförståelseundervisning. Det finns i dag en ut-
bredd acceptans, inom såväl forskarsamhället som bland de 
verksamma lärarna, om att lässtrategiundervisning är ett effek-
tivt arbetssätt för att fördjupa elevers läsförståelse. Däremot 
saknas det kunskap kring varför, när och under vilka förutsätt-
ningar som arbetssättet är fruktbart. Detta gör att lärare ofta vet 
att de bör använda arbetssättet, men inte alltid hur de bör an-
vända det.
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Lek i förskolan

Översikten är inriktad på förskolan och lekens roll för barns 
utveckling och lärande. Frågeställningen som arbetet inled-
ningsvis utgår ifrån är: Hur, och under vilka förutsättningar, 
kan lek främja barns utveckling och lärande i förskolan?

Leken är en central del av barns vardag i svensk förskola, där 

en stor del av tiden ägnas åt lek, både inne och ute, tillsammans 
med andra barn och vuxna. Det syns också tydligt i förskolans 
styrdokument där lekens betydelse lyfts fram. Samtidigt ser 
forskare och förskollärare behov av ökad kun   skap i frågor som 
rör lekens relation till bland annat lärande, utveckling och del-
aktighet. Översikten tar sin utgångspunkt i dessa frågor och syf-
tar till att tydliggöra och tillgängliggöra det vetenskapliga un-
derlaget kring leken till stöd för förskolans personal. 

Beräknad publicering: hösten 2018

Kommande systematisk översikt

Vuxenutbildning

Skolforskningsinstitutet har genomfört en förstudie kring 
metoder och arbetssätt i undervisningen inom vuxenutbild-
ningen. Inom vuxenutbildningen finns ett flertal centrala ut-
maningar, till exempel hur undervisningen kan organiseras 
och genomföras.

I förstudien konstateras att det finns ett stort behov av en 
översikt om forskning som är relevant för lärare inom vuxen-
utbildningsområdet. En bedömning visar att det finns tillräck-
ligt med studier för att genomföra en systematisk översikt.

Skolforskningsnämnden har beslutat att institutet ska ge-
nomföra en systematisk översikt med inriktningen att identifie-
ra metoder och arbetssätt som kan utveckla undervisningen 
inom vuxenutbildningen för att möta utmaningarna med indi-
vidanpassning och kontinuerlig antagning.

Arbetet med översikten påbörjas under våren 2018.

Vad gör Skolforskningsinstitutet?
Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i 
förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det 
gör vi genom att
• sammanställa forskningsresultat, och
• bevilja forskningsmedel för praktiknära forskning.

Om systematiska översikter
Följ vårt arbete med systematiska översikter och få tips om  
nyckelbegrepp, Försöksverksamheten och hur man kan ut-
veckla  undervisningen med stöd av översikterna. På webb-
platsen hittar du våra publicerade systematiska översikter: 
www.skolfi.se/forskningssammanstallningar.
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