
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deltagare om Försöksverksamheten 
Syftet med Försöksverksamheten är att pröva och följa resultat från 

Skolforskningsinstitutets systematiska översikter i svensk skolmiljö. Vi tittar på 

hur översikterna, eller delar av dem, kan användas inom den svenska skolan. Det 

slutgiltiga målet är, liksom allt Skolforskningsinstitutet ägnar sig åt, att bidra till 

goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande och till 

förbättrade kunskapsresultat för elever. 

För de lärare och skolor som medverkar innebär Försöksverksamheten en chans 

till fortbildning och nätverkande. Lärarna får tillgång till forskningsresultat och 

handledning i hur resultaten kan tillämpas i den egna undervisningen. Med rätt 

stöd kan arbetet med Försöksverksamheten innebära att de kunskaper deltagarna 

inhämtar också får lokala spridningseffekter. Samtliga inblandade är intresserade 

av att kunskaper och erfarenheter som utbyts inom projektet följs upp och sprids.  

Vid en träff med deltagare och skolchefer, kommunrepresentanter och 

representanter från Skolforskningsinstitutet som hölls den 1–2 juni 2017 framkom 

att skolledare ibland upplever det som oklart hur deras organisationer ska kunna 

dra nytta av deltagandet i Försöksverksamheten.  

Vi bad därför deltagarna i Försöksverksamheten beskriva vad de hittills har 

utvecklat för förmågor som ett resultat av deltagandet. Vi ville också ta reda på vad 

de ser för potential att använda dessa förmågor i sitt arbete, med kollegor och i sin 

organisation. Sammanfattningsvis kan man konstatera att lärarna anser sig ha 

utvecklat sin förståelse för vad som kan utgöra evidens, hur man kan använda den, 

samt utvecklat sitt kontaktnät. Lärarna har gett flera exempel på hur de redan 

omsätter dessa utvecklade förmågor i sin praktik, samt på hur de kan bidra på sina 

skolor och i sina organisationer ur ett mera övergripande perspektiv, i bland annat 

planering, uppföljning och utvärdering av undervisning, studiedagar, med mera. 

Det framgår av svaren att de deltagande lärarna uppskattar Försöksverksamheten 

och ser tydliga möjligheter att utvecklas och sprida sina kunskaper vidare inom 

sina organisationer. Vi ser nu också fram emot de kommande projekt med grund i 

Skolforskningsinstitutets systematiska översikter som deltagarna kommer att 

bedriva på sina skolor under hösten och vintern! 

Lena Adamson, myndighetschef Skolforskningsinstitutet 
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Vilka förmågor tycker du att du utvecklat hittills, som 
ett resultat av ditt deltagande i 
Försöksverksamheten? 

Svarskategori 1: Förmågor som rör evidens 

- Kunskaper i att tolka statistik och data 
- Ökad förståelse av begrepp ur styrdokument såsom evidens, 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
- Förmågan att läsa och värdera vetenskapliga artiklar och evidens 
- Kunskap om var man kan hitta relevant forskning för det egna 

undervisningsområdet 
- Kunskap om systematiska översikter – vad det är och hur man kan 

använda dem 

Svarskategori 2: Användningen av evidens 

- Kunskaper i att studera och utvärdera verksamheter 
- Kunskaper i hur man kan förändra en verksamhet 
- Kunskaper i hur man ska tänka när man vill förändra en 

verksamhet (implementeringsteori, modeller för förändring) 
- Att tänka och agera analytiskt kring den egna verksamheten, 

interventioner och förändringar  
- Att se verksamheter ur olika professionella perspektiv 
- Blivit inspirerad till egen fördjupning och läsning 

Svarskategori 3: Kontakter 

- Kontakter med andra deltagare 
- Kontakter med Skolforskningsinstitutet 

Hur kan du/ skulle du kunna använda dessa 
förmågor? Formulera utifrån följande: 1) i din 
undervisning 2) tillsammans med dina kollegor 3) till 
gagn för din skola, 4) till gagn för din organisation? 

I undervisningen  

• Dagligen i min undervisning genom förståelsen av 
komplexiteten i undervisningssituationen 

• Har fått ökad kompetens i att planera och genomföra 
undervisning 

• Har bättre förutsättningar att undervisa på vetenskaplig 
grund 

• Om jag skulle vilja förändra något i min undervisning, 
skulle jag ha kunskaperna att göra det och sedan att 
systematiskt utvärdera förändringen 
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• Förhåller mig mer kritisk till pedagogiska förändringar i 
både upplägg av undervisning och i direkt dialog med 
eleven 
 

Tillsammans med dina kollegor: 

• Mitt deltagande har inspirerat kollegor att bygga 
undervisningen på vetenskaplig grund och skapat ökat 
intresse för evidensbasering 

• Under hösten 2017 kommer kollegor att delta i projektet, 
det ger förhoppningsvis lokala spridningseffekter 

• Försöker få kollegor och arbetslag att tänka kritiskt och 
skapa utrymme för reflektion 

• Skulle kunna leda grupper där vi diskuterar forskning och 
lärandemodeller med kollegor 

• Skulle tillsammans med kollegorna kunna försöka 
undersöka vad våra elever egentligen behöver mest  

• Skulle kunna planera och utvärdera arbetet mer, i syfte att 
arbeta mer genomtänkt 
 

Till gagn för din skola: 

• Kan dela mina kunskaper i skolans ämnesnätverk 
(planering, uppföljning och utvärdering av 
undervisningen) 

• Skulle kunna hjälpa till att planera studiedagar och 
samverkan på skolan 

• Skulle kunna hjälpa till att planera och genomföra 
verksamhetsförändringar 
 

Till gagn för din organisation: 

• Den allmänna kompetensnivån har höjts i och med mitt 
deltagande 

• Genom att skapa nätverk i organisationen där vi kan dela 
med oss av våra kunskaper och föra dialog med andra 

 

 


