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Steg 1 i Skolforskningsinstitutets pilotprojekt ”Försöksverksamheten”. 

Skolforskningsinstitutet vill understryka att texterna inte avspeglar eller 

representerar forskning utförd av institutet. 

Försöksverksamheten på Skolforskningsinstitutet är en satsning som syftar till att 

knyta verksamma lärare till det arbete med forskningssammanställningar som 

bedrivs av Skolforskningsinstitutet. Lärargruppen består av totalt nio lärare från 

olika delar av landet. De ska på ett systematiskt sätt pröva utvalda arbetssätt och 

metoder från institutets kommande översikter i sina verksamheter. Gruppen är 

knuten till Skolforskningsinstitutet under tre terminer.  

Hösten 2016 startade verksamheten, då deltagarna som en förberedelse för det 

fortsatta projektet gick kursen ’Evidens i praktiken: Förändring av verksamheter 

utifrån evidens’ vid Göteborgs Universitet. Som examinationsuppgift utförde 

deltagarna en studie där ”… en verksamhetsrelevant fråga undersöks i syfte att 

planera ett förändringsarbete. Projekt presenteras skriftligt där revidering 

genomförs efter opponents och seminariedeltagares synpunkter.” 

(http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?courseId=EV2113). Ett antal av 

kursdeltagarnas arbeten presenteras nedan. 
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Studie 1 - Elevassistenter 

1. Bakgrund och problemformulering  
I stora delar av världen har skolverksamheter personal för att stötta upp i 

klassrummet. Dessa benämns elevassistenter/teachers assistant/teachers aide (TA) 

och deras arbete har mestadels bestått i av att vara assistenter åt elever i behov av 

särskilt stöd, (SEN-elever). För att arbeta som elevassistent krävs ingen särskild 

utbildning eller kompetens. 

 

Eftersom antalet TA ökar i stora delar av världen samt då dessa i stor utsträckning 

används i undervisningen för att ge SEN-elever stöttning finns ett intresse av att 

kartlägga deras arbete och effekter.  Tidigare studier visar att TA i många fall är 

ansvariga för SEN-elevers kunskapsutveckling och att detta påverkar deras 

kunskapsutveckling negativt. 

 

Skola X är en F-9 skola där assistenterna i många fall är ansvariga för SEN-

elevers kunskapsutveckling. Andelen av en lektion som SEN-elever har kontakt 

med utbildad pedagog i de teoretiska ämnena är låg och pedagogerna upplever att 

stödet inte ger ökad kunskapsnivå.  

2. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att ta ett första steg för att verksamhetsförbättra Skola X 

så att evidensbaserad kunskap styr arbetet med elevassistenter och SEN-elever. 

Dessutom syftar uppsatsen till att analysera vilken modell för 

verksamhetsförbättringen som är lämplig. 

3. Frågeställningar 

• Arbetar Skola X medvetet med befintlig evidens på området? 

• Vilka förutsättningar finns för Skola X att arbeta evidensbaserat? 

• Vilken modell för förändring passar verksamheten lämpligast? 

4. Metod och material: 
Metoden för att ta fram hur Skola X kan arbeta evidensbaserat bygger på 

litteraturstudier kring olika förbättringsmodeller och implementeringsteorier. 

 

Metoden för att analysera vilken modell, teori eller ramverk som lämpar sig bäst 

för Skola Xs verksamhetsförändring är den kvalitativa metoden 

direktobservationer som sker i klassrum samt vid arbetslagsmöten. Dessutom 

kommer observationerna kompletteras med informella intervjuer med berörda 

aktörer. 
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5.  Resultat och konsekvenser: 
Skola X bygger inte den befintliga undervisningen av SEN-elever på evidens på 

området.  Skola X använder inte någon modell eller teori för att förbättra den 

befintliga verksamhet som finns kring arbetet med elevassistenter och 

undervisningen av SEN-elever. Förutsättningar finns för Skola X att arbeta 

evidensbaserat och Skola X kan ta ett första steg genom att använda sig av ett 

ramverk, en modell eller en teori gällande verksamhetsförbättring med ett bottom-

up-perspektiv. Lämplig modell för förbättringsarbete anses vara 

Genombrottsmetoden (Melke et al, 2015). Genom att använda sig av denna metod 

tar man till vara på den berikning lokala förutsättningar ger, ger utrymme för 

tolkning och översättning av befintlig forskning på området (Blatchford et al, 

2009), samtidigt som metoden involverar de aktörer som ska använda 

förändringen i sin vardag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Studie 2 - Lokala uppfattningar av en skolutvecklingsmodell – en analys 
av genomförandet av en modul i Skolverkets fortbildningssatsning 
Läslyftet. 

1. Bakgrund och problemformulering  
Läslyftet är en centralt utformad fortbildning med syfte att öka skolors möjlighet 

till, och lärares kompetens att, pröva, utvärdera och utveckla sin undervisning. I 

satsningen får lärarna möta vetenskapligt underbyggda metoder och beprövade 

arbetssätt som de tillsammans utvecklar i den lokala praktiken. Läslyftet riktar sig 

till lärare i alla ämnen och innehåller moduler med olika inriktning.  

 

I Läslyftsmodellen anges ett antal förutsättningar för att arbetet ska leda till 

verksamhetsförbättring, men dessa kan tolkas lokalt och se olika ut i olika 

kontexter.  Det är också upp till varje skola att skapa förutsättningar för att de 

kollegiala samtalen ska kunna leva vidare i verksamheten. 

2. Syfte 
Syftet med denna studie är att, utifrån de förutsättningar som getts i den lokala 

kontexten, undersöka hur Läslyftsdeltagarna på en gymnasieskola uppfattar 

modulen Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt.  

 

En ökad kunskap om deltagarnas olika tolkningar kan användas i planerandet av 

kommande Läslyftsomgångar och av fortsatta kollegiala samtal på den aktuella 

skolan. 

3. Frågeställning 
Hur uppfattar deltagarna Läslyftet utifrån den tid och det stöd de fått för att 

genomföra en modul i Läslyftet under hösten -16?  

 

4. Metod och material 
Undersökningsmetoden är kvalitativ och det empiriska materialet har samlats in 

genom intervjuer med handledare och genom en utvärderingsövning efter avslutad 

modul där deltagarna identifierat styrkor, svagheter, möjligheter och hot med 

Läslyftets samtalsmodell. Materialet har analyserats med hjälp av 

översättningsteori och förändringsmekanismer. 

5. Resultat och konsekvenser 
De lokala översättningarna för genomförandet av läslyftsmodulen, kan sägas 

handla om två saker: Hur deltagarna uppfattar strukturen för kollegiala samtal 
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samt hur den tid som Läslyftet tar i anspråk ska ställas i relation till övriga 

arbetsuppgifter. Förändringsmekanismer som kopplas till detta handlar främst om  

 

var man som lärare ser att man har sin tillhörighet och lojalitet, hur man ser på sitt 

läraruppdrag, vilka värden man drivs av och hur meningsfullt Läslyftet uppfattas. 

Det finns uppfattningar som tyder på att Läslyftet ses dels som ett mål som nås 

genom att delta och dels som ett medel att nå någon form av organiserad 

samverkan på längre sikt. Om de organiserade kollegiala samtalen ska kunna leva 

vidare i den lokala kontexten bör det fortsatta förbättringsarbetet beakta att de 

verkande förändringsmekanismerna kan variera mellan grupper. Därmed kan 

samtalsmodellen och dess innehåll behöva anpassas mellan olika grupper inom 

samma skola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Studie 3 - Ökad förståelse för studiero 

Vad kan resultatet Studiero 6,4 säga oss i det systematiska kvalitetsarbetet? 

1. Bakgrund och problemformulering  
En viktig del i skolors systematiska kvalitetsarbete är analys och uppföljning av 

resultat från enkäter. Varje år mäts bland annat studiero på grundskolor runt om i 

Västra Sverige med hjälp av Göteborgsregionens kommunalförbunds 

gemensamma enkät. Man får då ett kvantitativt värde att förhålla sig till. Låt oss 

säga att vi får resultatet ”Studiero: 6,4” på en tiogradig skala, där 10 är det bästa 

värdet. Vad säger det oss om den faktiska studieron i klassrummet och vad är 

egentligen studiero? Menar elever och vuxna samma sak när vi pratar om 

studiero?  

Det finns ett behov av att reda ut vad studiero innebär för att få mer säkra och 

användbara mått i skolors kvalitetsarbete.  

2. Syfte 
Det övergripande och långsiktiga målet är att kunna erbjuda elever en skolmiljö 

som präglas av studiero i enighet med skollagen. 

Syftet med detta arbete var att skapa en förståelse för vad studiero innebär för 

elever. Utifrån en ökad förståelse för studiero finns möjlighet att göra de mått som 

används idag mer användbara i det systematiska kvalitetsarbetet för att förbättra 

möjligheten till studiero. 

3. Frågeställningar 
Frågeställningen för arbetet var: 

- Vad innebär studiero för elever? 

4. Metod och material: 
För att få syn på elevers uppfattningar av studiero intervjuades elever en och en i 

form av ett samtal.  

5. Resultat och konsekvenser: 
Alla elever som intervjuades associerade studiero till att det är tyst på lektionen. 

Studiero är för dem synonymt med tystnad. Resultatet visar på att glappet är stort 

mellan å ena sidan elevernas uppfattningar av studiero och å andra sidan 

Skolinspektionens definition och lärarnas uppfattningar av studiero. I dagens 

skola sker mycket lärande i en miljö som inte präglas av tystnad. Resultatet ger 

anledning att fråga sig vad ett optimalt värde på tystnad i en god lärmiljö är. Med 
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tanke på skillnader i synsätt på studiero behöver värdet 6,4 inte vara ett tecken på 

förbättringsbehov utan snarare ett önskvärt resultat.  

Utmaningen framöver ligger i att utveckla en mer samstämmig förståelse av vad 

studiero innebär för att göra dagens mått användbara och mer säkra i skolors 

kvalitetsarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Studie 4 - Lugn inre miljö 

1. Bakgrund och problemformulering  
Personalen på skolan anser att den inre miljön behöver bli lugnare. Problemet 

ligger inte under lektionstid, då det är arbetsro, men när eleverna kommer in på 

morgonen, efter rast eller rör sig i korridorer. Då har de, åtminstone enligt delar av 

personalen, en allt för hög ljudnivå som de inte själva justerar. Detta blir inte 

lättare när alla inblandade, elever, lärare och övrig personal, troligen har olika syn 

på vad lugn inre miljö är.   

2. Syfte 
Syftet är att ta fram en karta över det förbättringsarbete kring lugn inre miljö som 

pågick samt att öka förståelsen för olika föreställningar om vad lugn inre miljö 

kan innebära.  

3. Frågeställningar 

• Vilka teorier och modeller används i förbättringsarbetet? 

• Hur ser arbetet med dessa teorier och modeller ut? 

• Hur fungerar förbättringen? 

• Vilka aktörer är nöjda? 

• Vad är bra/dåligt för de olika aktörerna?  

4. Metod och material 
Jag har använt mig av litteraturstudier för att kunna identifiera modeller och 

teorier som används i förbättringsarbetet. Litteraturen jag använde mig av är 

kurslitteraturen från kursen ”Evidens i praktiken – förändring av verksamheter, 15 

hp”. 

 

Jag har intervjuat tre lärare, två som jobbar i klassen samt en lärare som inte har 

några lektioner i klassen. Jag har även intervjuat fyra av eleverna i klassen, två av 

varje kön. Två av dessa anser jag vara framåt och drivna i samtal och sociala 

relationer medan de övriga två är mer tystlåtna och tillbakadragna. Jag intervjuade 

även tre övrig personal på skolan som inte arbetar pedagogiskt. 

 

De observationer som jag har gjort var både deltagande och iakttagande. 

5. Resultat och konsekvenser 
Resultatet av litteraturstudierna visar att man har arbetat såsom 

Genombrottsmetoden föreslår. Intervjuer och observationer visar att alla elever 



9 (15) 

tycker att arbetet med att få en lugn inre miljön har lett till att det har blivit bättre, 

så även de flesta lärare och majoriteten av övrig personal. De är nöjda med att 

ljudnivån har blivit lägre. Lärare och elever är eniga om att ljudnivån i 

kapprummen fortfarande är hög, men eleverna förstår inte varför det måste vara 

tyst där. Övrig personal tycker inte ljudnivån är viktig på samma sätt som elever 

och lärare. Där handlar det mer om att saker ska fungera praktiskt när de ska 

arbeta, att det är ordning och reda. Detta resultat har ökat min förståelse för de 

olika föreställningar som finns vad gäller lugn inre miljö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studie 5 - Lärares arbete med återkoppling 

1. Bakgrund och problemformulering
Bedömning av elevprestationer och återkoppling är en av de mest vanligt 

förekommande faktorerna för ett framgångsrikt lärande och ingår i lärares arbete. 

Genom att använda återkoppling som utgår ifrån var eleven befinner sig, vart den 

är på väg och hur den ska ta sig dit, skapas möjligheter att synliggöra lärandet för 

eleven. På den undersökta gymnasieskolan har lärare i en gemensam fortbildning 

mött teorier för den här sortens återkoppling. Dock saknas det i nuläget en 

kartläggning över hur det praktiska arbetet kring återkoppling ser ut.  

2. Syfte
Syftet med arbetet är att öka förståelsen för hur återkoppling sker på den aktuella 

gymnasieskolan. 

3. Frågeställningar
1. Hur ger lärare återkoppling på skolan? 

2. Hur ser lärare på sin egen återkoppling? 

4. Metod och material
För att förstå hur återkopplingen sker på den undersökta gymnasieskolan har 

kvalitativa metoder använts för att få insikt i hur lärarna arbetar med återkoppling 

i praktiken. Genom att följa lärarna i deras dagliga verksamhet med observationer 

i återkopplingssamtal, uppföljande intervjuer och analyser av skriftlig 

återkoppling på den gemensamma lärplattformen, har kartläggning av lärarnas 

arbete med återkoppling gjorts. Observationsprotokoll, intervjuanteckningar och 

det skriftliga lärarunderlaget har analyserats utifrån ett diffusions- kontra 

översättningsperspektiv.  

5. Resultat och konsekvenser
Den återkoppling som ges på skolan skiljer sig åt i flera avseenden både till 

upplägg och innehåll. Lärarna kan ge svar på vad syftet med deras återkoppling är 

och de ger intryck av att känna till hur återkoppling ska ges enligt de 

rekommendationer som forskning förespråkar, även om detta inte synliggörs i alla 

sammanhang. Sällan ges återkoppling som samtidigt beskriver nuläge och är 

framåtsyftande kring elevens lärande. Istället verkar lärarna arbeta efter egna 

modeller där delarna kommer in i ett eller annat sammanhang längs 

undervisningens gång. Utifrån ett diffusionsperspektiv är detta ett misslyckande 

som skulle kunna förklaras av att det saknas en tydlig initiering av 
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återkopplingsarbetet. I en översättningsmodell etiketteras inte arbetet som 

misslyckat eller lyckat i första hand. Det nuvarande arbetssättet kan förklaras av 

att varje lärare, utifrån sina erfarenheter, kunskaper, undervisningsgrupper och  

möjligheter, gör en översättning som innebär en för dem rimlig förändring av 

den ursprungliga tanken med återkopplingen. I ett fortsatt förbättringsarbete, 

med syfte att likrikta arbetet med återkopplingen på skolan, blir det i så fall 

viktigt att lärarna själva får vara med och utforma arbetet kring återkoppling på 

skolan och att tid ges till skapa översättningar.  



 

 

 

 

 

 

 

Studie 6 - Lärares förståelse av ett kartläggningssystem i teori och 
praktik 

1. Bakgrund och problemformulering 
I den undersökta gymnasieskolan används sedan flera år tillbaka ett gemensamt 

kartläggningssystem, där lärare med hjälp av färgmarkeringar dokumenterar och 

informerar kring huruvida eleverna når målen i sina kurser eller om extra 

anpassningar behöver göras. Det aktuella systemet är i ständig förändring vad 

gäller utseende, funktion, tillval och rutiner för användning vilket tenderar att 

skapa förvirring hos användarna, vilket motiverar behovet av en kartläggning som 

visar på systemets användning på gymnasieskolan. 

2. Syfte 
Syftet med arbetet är att kartlägga systemets uppkomst och användning på 

gymnasieskolan, för att förstå förutsättningarna för en framtida förbättring av 

systemets användning. 

3. Frågeställning 
I arbetet undersöks följande frågeställning: 

1. Hur använder lärare systemet? 

2. Hur var systemet tänkt att användas?  

3. Hur ser pågående förändringsarbete ut? 

4. Metod och material 
I arbetet används kvalitativa metoder, dels informella samtal med lärare och 

brukare av systemet, dels en semistrukturerad intervju med en av upphovsmännen 

till systemet. Därtill har även data i form av observationsmaterial samlats in under 

möten centrerade kring systemet. I syfte att utforska och öka förståelsen för 

systemet analyseras resultatet utifrån olika vetenskapsteoretiska perspektiv såsom 

gränsobjekt och implementeringsteori. 

5. Resultat och konsekvenser 
Arbetet visar på förekomsten av skilda uppfattningar och översättningar av 

systemet; lärares tankar om den egna användningen och dess faktiska användning 

skiljer sig åt; en gemensam markering i systemet kan få olika betydelse beroende 

på vilka värden som lärare och andra användare tolkar och packar in i egna och 

andras markeringar. Det finns tillräckligt med gemensam struktur kring systemet 

för att det ska kunna betraktas som ett gränsobjekt som enar användare, trots att 

stor variationsrikedom uppvisas kring brukarnas förståelse kring markeringarnas 
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olika betydelser. Förändringar som nya riktlinjer, förslag och funktioner där en 

tydlig plan för dess implementering saknas bidrar inte nödvändigtvis till en ökad 

förståelse för systemet. Dess tänkta användning var att tidigt upptäcka problem 

som finns i skolan och därefter sätta in lämpliga åtgärder. Samtidigt som systemet 

förutsätts verka friktionsfritt ligger ett stort fokus i pågående förändringsarbete på 

nya mötesrutiner för att underlätta och förtydliga processen. Konsekvenser för 

fortsatt arbete är att i högre utsträckning synliggöra de olika perspektiv som finns 

på systemet för att utveckla ett tydligare gränsobjekt som möjliggör en högre grad 

av samarbete som inte är påtvingat. Dessutom behöver ansvariga personer 

prioritera att se över hur systemets nuvarande rutiner kan fokusera mer på hur ett 

gemensamt utbyte kan se ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Studie 7 - Kommunikation av mål för undervisningen 

1. Bakgrund och problemformulering  
I skolans styrdokument finns ca 950 mål som ska uppnås under grundskolans nio 

år. Skolan är genom läroplanen och skollagen skyldig att kommunicera målen för 

verksamheten till elever och vårdnadshavare. I elevenkäter och pedagogernas 

verksamhetsskattning, som är delar av utvärderingen i det systematiska 

kvalitetsarbetet, har man vid den skola där denna undersökning genomförs, 

identifierat ett behov av ökad tydlighet och struktur i kommunikationen av målen 

för undervisningen. 

2. Syfte 
Undersökningens syfte är dels att öka förståelsen för kommunikation av mål i 

skolans undervisning, dels att ta fram en plan för ett förbättringsarbete på 

området.  

3. Frågeställningar 
- Hur gör skolans pedagoger för att kommunicera målen för undervisningen? 

- Hur ser skolans pedagoger och elever på kommunikation av målen för 

undervisningen?  

- Vad blir planen fortsättningsvis utifrån den metod som utifrån 

kurslitteraturen bedöms vara lämplig för att åstadkomma implementering 

av målkommunikation? 

- Vilka svagheter i denna metod behöver kompenseras?  

 

4. Metod och material 
Genom enskilda semistrukturerade intervjuer undersöks hur målen kommuniceras, 

samt vilka förståelser som finns av målkommunikation. För intervjuer med 

pedagoger görs ett slumpmässigt urval av sex pedagoger som undervisar på 

mellanstadiet. För intervjuer med elever görs ett slumpmässigt urval av två elever 

ur varje mellanstadieklass. Utifrån studier av kurslitteratur i kursen ”Evidens i 

praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens” upprättas en plan för 

förbättringsarbetet.  

 

5. Resultat och konsekvenser 
Resultaten visar att det råder likvärdighet i hur målen kommuniceras på skolan. 

Det vanligaste är att presentera målen skriftligt, i pappersform eller genom att visa 

dem på den interaktiva tavlan i klassrummet. Flera pedagoger gör både och. 
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Ibland sätts även målen in i ämnesboken. Några pedagoger synliggör också målen 

t.ex. i bild och sätter upp på klassrumsväggen. När det gäller synen på

målkommunikation finns en större spridning. En majoritet anser att 

målkommunikation är viktigt men svårt. För att lyckas behöver den ske 

tidseffektivt, lustfyllt och på ett elevnära språk. Att spridning av goda exempel 

behövs för att lyckas är en annan viktig del i resultatanalysen. Att det finns en 

likvärdighet i hur målen kommuniceras säger dock inget om huruvida de sätt som 

används är de bäst lämpade. Detta får ett kommande förbättringsarbete enligt 

genombrottsmetoden, en metod som bedöms vara lämplig för implementering av 

målkommunikation, utvisa. Arbetet med genombrott har en tydlig struktur och 

arbetsgång som tar sin utgångspunkt i evidens på området. Detta ökar chanserna 

att förbättringsarbetet blir framgångsrikt. 


	Presentation av examinationsuppgifter på kursen ”EV2113 Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens, 15,0 högskolepoäng”, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs Universitet
	Försöksverksamheten på Skolforskningsinstitutet är en satsning som syftar till att knyta verksamma lärare till det arbete med forskningssammanställningar som bedrivs av Skolforskningsinstitutet. Lärargruppen består av totalt nio lärare från olika dela...
	Hösten 2016 startade verksamheten, då deltagarna som en förberedelse för det fortsatta projektet gick kursen ’Evidens i praktiken: Förändring av verksamheter utifrån evidens’ vid Göteborgs Universitet. Som examinationsuppgift utförde deltagarna en stu...
	Studie 1 - Elevassistenter
	1. Bakgrund och problemformulering
	2. Syfte
	3. Frågeställningar
	4. Metod och material:
	5.  Resultat och konsekvenser:

	Studie 2 - Lokala uppfattningar av en skolutvecklingsmodell – en analys av genomförandet av en modul i Skolverkets fortbildningssatsning Läslyftet.
	1. Bakgrund och problemformulering
	2. Syfte
	3. Frågeställning
	4. Metod och material
	5. Resultat och konsekvenser

	Studie 3 - Ökad förståelse för studiero
	1. Bakgrund och problemformulering
	2. Syfte
	3. Frågeställningar
	4. Metod och material:
	5. Resultat och konsekvenser:

	Studie 4 - Lugn inre miljö
	1. Bakgrund och problemformulering
	2. Syfte
	3. Frågeställningar
	4. Metod och material
	5. Resultat och konsekvenser

	Studie 5 - Lärares arbete med återkoppling
	1. Bakgrund och problemformulering
	2. Syfte
	3. Frågeställningar
	4. Metod och material
	5. Resultat och konsekvenser

	Studie 6 - Lärares förståelse av ett kartläggningssystem i teori och praktik
	1. Bakgrund och problemformulering
	2. Syfte
	3. Frågeställning
	4. Metod och material
	5. Resultat och konsekvenser

	Studie 7 - Kommunikation av mål för undervisningen
	1. Bakgrund och problemformulering
	2. Syfte
	3. Frågeställningar
	4. Metod och material
	5. Resultat och konsekvenser




