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Försöksverksamheten                     
– nominera lärare 

Inbjudan att nominera deltagare 
Vi inbjuder nu till nominering av lärare till en andra om-
gång, Försöks verksamheten 2018–2019, där deltagare från 
förs ta omgången kommer att agera som mentorer. I detta 
informationsblad beskriver vi nomineringsprocessen, upp-
lägg, profil- och antagningskrav.

För huvudmannens del innebär deltagande i Försöksverk-
samheten bland annat
• en generell kompetensutveckling för någon eller några 

lärare inom området systematisk verksamhetsutveckling 
genom evidensbasering – kompetenser som sedan kan 
användas på olika nivåer i den egna organisationen

• att ett undervisningsutvecklande projekt utförs på den 
egna skolan/skolorna med grund i forskningsbaserade 
metoder och arbetssätt, med vetenskaplig handledning 
under projektets gång

• goda möjligheter att utveckla ett nätverk med andra 
skolor/huvudmän med avseende på 
undervisningsutvecklande aktiviteter och projekt.

För Skolforskningsinstitutet innebär samarbetet möjlig heter 
att
• ta tillvara på erfarenheter från skolans praktik då 

forskningsresultaten från våra systematiska översikter 
prövas i en svensk kontext

• utveckla våra nätverk med svenska lärare och skolor.

Upplägg
I projektet ingår dels en utbildningsdel, dels en genomföran-
dedel. Det finns ett samarbete mellan Skolforskningsinstitu-
tet och programansvarig fil. dr Morten Sager, som också är 
vetenskaplig ledare. 

Som första steg i utbildningsdelen engageras en grupp lä-
rare som var och en har avtal med sin arbetsgivare om delta-
gande. Ett uppstartsmöte sker på Skolforskningsinstitutet till 
vilket även deltagarnas chefer bjuds in.

Under höstterminen 2018  deltar lärarna i kursen Evidens i 
praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens, 15 hp 
halvfart på avancerad nivå, som ges vid Göteborgs universitet. 

Kursen är anpassad för att ge deltagarna möjlighet att ut-
veckla kompetenser för att planera och genomföra resultat-
orienterade utvärderingsstudier i den egna praktiken. 

Under genomförandedelen väljer deltagarna, i samråd 
med institutet, ett utvärderingsprojekt som ska genomföras i 
den egna verksamheten. Vetenskaplig handledning kommer 
att finnas tillgänglig under projektets gång. Även detta projekt 
görs inom ramen för en kurs på avancerad nivå, 7,5 hp halv-
fart, vid Göteborgs universitet: Projektarbete: uppföljning av 
verksamhetsförändring.

Start för utbildningsdelen är höstterminen 2018 (sista 
ansökningsdag 16 april 2018 men det kan finnas möjlighet 
för sen anmälan). Vårt upplägg med samarbete med Göte-
borgs universitet innebär alltså att vi inte behöver bedriva 
detta som en uppdragsutbildning, vilket skulle föra med sig 
höga kostnader.                                           
      

Skolforskningsinstitutet har sedan hösten 2016 etablerat en försöks verksamhet där en 
grupp lärare från olika skolor på ett systematiskt sätt prövar och utvärderar utvalda 
arbetssätt och metoder från institutets systematiska översikter. Lärare som deltar blir 
en del av Skolforsknings institutets nätverk för att främja forskningsbaserad 
undervisning. www.skolfi.se | info@skolfi.se | Twitter @skolfi



 Institutet har regelbunden kontakt med gruppen även un-
der utbildningsperioden. Vid ett par tillfällen kommer exter-
na föreläsare bjudas in att föreläsa, bland annat på områden 
som rör praktiknära skolforskning.    
       De möten som arrangeras under del 2 lokaliseras omväx-
lande till Göteborgs universitet och Skolforskningsinstitutet.       
       Projektet avslutas med att deltagarnas projekt presenteras 
vid ett seminarium där gruppens chefer bjuds in.   
          
Deltagarna från den första omgången av Försöksverksam-
heten kommer att agera som mentorer för andra omgångens 
deltagare, och samtliga deltagare kommer att utgöra kärnan 
i Skolforskningsinstitutets nätverk för forskningsbaserad 
undervisning.  

Profil för deltagare 
Försöksverksamheten riktar sig i första hand till förstelärare/
lektorer med utvecklingsansvar på den/de skolor de är an-
ställda vid. Vidare ska deltagarna
1. uppfylla de formella antagningskraven för 

utbildningsdelen
2. ha sin undervisning inom ramen för någon av institutets 

översikter
3. ha ett intyg från sin arbetsgivare som försäkrar

• att specificerad tid i tjänst kommer att garanteras för 
deltagandet både i utbildningsdelen (halvtid ht 2018) 
och genomförandedelen (halvtid vt 2019)

• att deltagarens skola/rektor och huvudman är öppen 
för att utvärderingsprojekt kommer att bedrivas på 
hens skola

• att föreslagen deltagare har en utbildningsbakgrund 
som innefattar erfarenheter av vetenskapsteori och 
gärna forskningsmetodik.

Formella antagningskrav 
Formella krav som ställs från universitet för att delta i kursen 
Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån evi-
dens, 15 hp halvfart: För tillträde till kursen krävs kandidat-
examen om 180 hp eller motsvarande, eller relevant erfarenhet 
 av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsut-
veckling samt minst yrkesexamen eller universitetsutbildning 
motsvarande 120 hp. 

Sökande med arbetslivserfarenhet ska bifoga intyg från ar-
betsgivare som beskriver vilken roll den sökande har, har haft 
eller kommer att ha i arbete med evidens och verksamhetsut-
veckling.

Nominering och urval
Vi välkomnar nu att få in förslag på lämpliga lärare. Ange  
föjande  uppgifter i din anmälan:
• kontaktuppgifter till uppgiftslämnaren
• namn och adress på den aktuella skolan samt 

kontaktuppgifter till ansvarig rektor
• namn och kontaktuppgifter till föreslagen deltagare
• uppgifter som styrker att kriterierna är uppfyllda för 

varje deltagare.

Förslagen ska komma från lärarens och skolans huvudman, 
övriga anmälningar kommer inte att behandlas. 

Skolforskningsinstitutet gör det slutliga urvalet av deltaga-
re där vi tar hänsyn både till uppgifterna som rör den enskilde 
läraren och gruppens totala sammansättning. Gruppen kom-
mer bestå av högst tjugofem deltagare. 

Senaste anmälningsdatum: 2 april 2018. Anmälan och 
eventuella frågor sänds till: maria.bergman@skolfi.se

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.

www.skolfi.se | info@skolfi.se | Twitter @skolfi

Om Försöksverksamheten
Försöksverksamheten är ett pilotprojekt där en grupp 
lärare från olika skolor på ett systematiskt sätt ska prö-
va och utvärdera utvalda arbetssätt och metoder från 
Skolforskningsinstitutets kommande systematiska 
översikter.


