
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Skolforskningsinstitutets Försöksverksamhet för 
prövning av resultat från institutets systematiska 
översikter – omgång 2 

Inbjudan att lämna förslag på lämpliga deltagare 
Skolforskningsinstitutet har sedan hösten 2016 byggt upp Försöks-
verksamheten (2016–2017) 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 
Skolforskningsinstitutets nätverk för att sprida forskningsbaserad 
undervisning. 

Vi inbjuder nu till nominering av lärare till en andra omgång (Försöks-
verksamheten 2018–19) där deltagare från första omgången kommer att 
agera som mentorer.  

För huvudmannens del är vinsten att låta en eller flera lärare delta att   
• få en generell kompetensutveckling för någon eller några lärare 

inom området systematisk verksamhetsutveckling genom evidens-
basering, kompetenser som sedan kan användas på olika nivåer i 
den egna organisationen 

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

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

För Skolforskningsinstitutets del är vinsterna att 
• ta tillvara på erfarenheter från skolans praktik då 

forskningsresultaten från våra systematiska översikter prövas i en 
svensk kontext 
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• utveckla våra nätverk med svenska lärare och skolor. 

Upplägg 
I projektet ingår dels en utbildningsdel, dels en genomförandedel. 

Del 1: I ett första steg engageras en grupp lärare som var och en har avtal 
med sin arbetsgivare om deltagande. Ett uppstartsmöte sker på Skol-
forskningsinstitutet där även deltagarnas chefer (skolledare, skolchefer 
etc.) bjuds in. 

Gruppen går så under höstterminen 2018 en kurs på avancerad nivå (15 
hp halvfart) som ges vid Göteborgs Universitet, Evidens i praktiken: 
förändring av verksamheter utifrån evidens 1.  

Kursen är anpassad för att ge deltagarna möjlighet att utveckla kompe-
tenser att planera och genomföra smärre resultatorienterade utvär-
deringsstudier i den egna praktiken. Samarbete mellan Skolforsknings-
institutet och programansvarig fil. dr Morten Sager finns upprättat som 
också agerar vetenskaplig ledare för de projekt som deltagarna utför i 
projektets andra del. 

Del 2: Deltagarna väljer i samråd med institutet ett utvärderingsprojekt 
att läggas upp i den egna verksamheten. Vetenskaplig handledning kom-
mer att finnas tillgänglig under projektets gång. Även detta projekt görs 
inom ramen för en kurs på avancerad nivå (7,5 hp halvfart) vid Göteborgs 
Universitet Projektarbete: uppföljning av verksamhetsförändring. 
 

Start för utbildningsdelen är höstterminen 2018 (sista ansökningsdag 15 
april 2018 men det kan finnas möjlighet för sen anmälan). Vårt upplägg 
med samarbete med Göteborgs Universitet innebär alltså att vi inte 
behöver bedriva detta som en uppdragsutbildning vilket skulle föra med 
sig höga kostnader.  

Institutet har regelbunden kontakt med gruppen även under utbild-
ningsperioden. Vid ett par tillfällen kommer externa föreläsare bjudas in 
att föreläsa, bland annat på områden som rör praktiknära skolforskning. 

De möten som arrangeras under Del 2 lokaliseras omväxlande till 
Göteborgs Universitet och Skolforskningsinstitutet.  

Projektet avslutas med att deltagarnas projekt presenteras vid ett semi-
narium där gruppens chefer bjuds in.  

Deltagarna från den första omgången av Försöksverksamheten kommer 
att agera som mentorer för andra omgångens deltagare, och samtliga 

                                                        
1 För närmare detaljer se  
http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?courseId=EV2113 
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deltagare kommer att utgöra kärnan i Skolforskningsinstitutets nätverk 
för forskningsbaserad undervisning.   

Profil för deltagare i projektet i sin helhet  

Projektet riktar sig i första hand till lektorer/förstelärare med utvecklings-
ansvar på den/de skolor de är anställda vid. Vidare ska deltagarna 

1. uppfylla de formella antagningskraven för utbildningsdelen (se bilaga) 
2. ha sin undervisning inom ramen för någon av institutets översikter (se 

nedan) 
3. ha ett intyg från sin arbetsgivare: 

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

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

3.3. ha en utbildningsbakgrund som innefattar erfarenheter av 
vetenskapsteori och gärna forskningsmetodik 

 

Formella antagningskrav till kursen ’Evidens i praktiken: 
förändring av verksamheter utifrån evidens 
(15 hp/halvfart)’ 
Formella krav som ställs från universitet: För tillträde till kursen krävs 
kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande, eller relevant erfarenhet 
av arbete med evidens, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling samt 
minst yrkesexamen eller universitetsutbildning motsvarande 120 hp.  

Gruppen med arbetslivserfarenhet bifogar beskrivning och intyg från 
arbetsgivare som anger vilken roll den sökande har, har haft eller kommer 
att ha i arbete med evidens och verksamhetsutveckling.’ 

Nominering och urval 
Vi välkomnar nu att få in förslag på lämpliga lärare. 

Efterfrågade uppgifter: 

• Kontaktuppgifter till uppgiftslämnaren 
• Namn och adress på den aktuella skolan samt kontaktuppgifter till 

ansvarig rektor 
• Namn och kontaktuppgifter föreslagen deltagare 
• Uppgifter som styrker att kriterierna 1,2, 3.1–3 är uppfyllda för 

varje deltagare. 
 

Skolforskningsinstitutet gör det slutliga urvalet av deltagare där vi tar 
hänsyn både till uppgifterna som rör den enskilde läraren och gruppens 
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totala sammansättning. Gruppen kommer att totalt sett bestå av högst 
tjugofem deltagare.  

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

Senaste anmälningsdatum till Skolforskningsinstitutet: 2 april 2018 

Anmälan och eventuella frågor sänds till: maria.bergman@skolfi.se 

Med vänlig hälsning 

Lena Adamson 

Myndighetschef 
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Bilaga 

Aktuella systematiska översikter 
De översikter som kommer att vara aktuella för F2 är följande: 

Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i 
helklass i grundskolan. – Publicerad 

Digitala lärarresurser i matematikundervisningen – förskola och Skola – 
Publicerade 

Feedback inom skrivutveckling. - Planerad publicering februari/mars 
2018 

Språkutvecklande naturvetenskapsundervisning för andraspråkselever. - 
Planerad publicering juni – augusti 2018 

Läsförståelse och undervisning om lässtrategier. - Planerad publicering 
juni – augusti 2018 

Lekens roll för barns utveckling och lärande - Planerad publicering juni – 
augusti 2018 
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