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Finansierade
forskningsprojekt 2019

Skolforskningsinstitutet utlyser och fördelar forskningsbidrag för praktiknära
skolforskning. Vid 2019 års utlysning inkom 74 ansökningar från 17 lärosäten.
Fyra forskningsprojekt beviljades bidrag om sammantaget 18 miljoner kronor
över en period på tre år. Här beskrivs projekten i korthet.
www.skolfi.se | info@skolfi.se | Twitter @skolfi

Funktionellt skrivande i tidiga skolår: undervisning,
bedömning och professionell utveckling

Undervisning som stödjer elevers kreativa
problemlösning i matematik

Forskning visar att arbete med funktionellt skrivande är effektivt
för elevers lärande i allmänhet, och för deras lärande om skrivande i synnerhet. Funktionellt skrivande kännetecknas av att
skrivandet ses som ett verktyg för lärande och kommunikation.

En särskild utmaning inom matematikundervisningen är att
stödja elever att resonera vidare när de stöter på svårigheter
under problemlösningen. Tidigare forskning visar att elever
lär sig matematik bättre när de resonerar sig fram till lösningar
på problem, istället för att imitera givna metoder för att lösa
rutinuppgifter.

Projektet, som även kallas FEAST, har som övergripande syfte
att bidra med forskning som kan höja kvaliteten på undervisning och lärande av funktionellt skrivande i tidiga skolår.
Projektets forskningsfrågor är:
• Hur kan olika nivåer för funktionell skrivkompetens i
årskurs 1–3 uttryckas?
• Vilka typer av utmaningar kan identifieras i
lärandesituationer, undervisning och professionell
utveckling under en intervention för funktionellt
skrivande?
• Vilka effekter kan märkas när det gäller elevernas
skrivutveckling efter deltagande i en intervention för
funktionellt skrivande?
• Hur påverkas lärarna och deras undervisning av att delta
i interventionen?

Syftet med projektet är att utveckla och studera strategier och
verktyg för undervisning inom problemlösning i matematik. I
projektet undersöks interaktionen mellan lärare och elever.
Projektets två huvudsakliga frågeställningar är:
• Hur bör en guide utformas för att hjälpa lärare att
identifiera elevers svårigheter och ge anpassad
återkoppling som stödjer elevers egna resonemang när
de löser matematiska problem?
• När en sådan guide används, hur påverkas interaktionen
mellan lärare och elev, och hur påverkas elevers
problemlösningsförmåga?

I projektets första fas samarbetar forskare med en referensgrupp av lärare från tre skolor. I projektets andra fas involveras 30 skolor i projektet, antingen som interventionsskolor
eller kontrollskolor.

Projektet bedrivs i samverkan med lärarlag på fyra skolor i två
kommuner och 27 lärare som undervisar från årskurs 1 till
gymnasieskolan deltar. Lärare och forskare utvecklar, använder och utvärderar tillsammans upplägg, aktiviteter och verktyg för undervisning som stöttar elevers problemlösning i matematik.

Projektledare: Åsa af Geijerstam, docent, Uppsala universitet

Projektledare: Johan Lithner, professor, Umeå universitet

Enquiry i SO-undervisningen: frågedrivna och
elevaktiva modeller
Projektet utgår från en elevaktiv och undersökande metod
som i engelskspråkig litteratur benämns ”enquiry”. Metoden
har stor potential för elevers lärande, samtidigt som den ställer
stora krav på lärares förberedelse och organisation av undervisningen. Projektet sätter fokus på lärares ämnesdidaktiska
kompetenser att förbinda planering med metodologiska
övervägningar och uppföljning, liksom på lärares kollegiala
lärande i relation till metodutveckling.
Syftet med projektet är att utforska vad som utmärker lärares
enquiry-kompetens och hur en sådan kan utvecklas i kollegial
samverkan, samt hur metoden påverkar elevernas lärande.
Projektets frågeställningar lyder:
• Vilka effekter får enquiry för elevers lärande?
• Vad utmärker lärares enquiry-kompetens när det gäller
konstruktion och genomförande av en enquiry-grundad
undervisning?
• Hur bidrar den kollegiala inramningen till lärares
förmåga att arbeta med enquiry-grundad undervisning?
Projektet är uppbyggt runt en seminarieserie där lärare och
forskare samarbetar med att planera, genomföra och utvärdera enquiry-undervisning. De lärare som deltar utprovar
och beforskar metoden i sin egen undervisning. Lärarna är
verksamma i grundskolans högstadium och gymnasieskolan i historia, religion eller samhällskunskap.
Projektledare: Kenneth Nordgren, professor, Karlstads
universitet

Grundläggande litteracitetsundervisning inom sfi
Sfi-elever som studerar inom sfi studieväg 1 har före migrationen till Sverige haft begränsade möjligheter att delta i formell
undervisning och utveckla färdigheter vad gäller skrift. Syftet
med projektet är att utveckla undervisningsformer inom sfi
studieväg 1 som stödjer elevernas andraspråksutveckling, särskilt tidig läs- och skrivutveckling.
Forskningsfrågorna är:
• Vilka typer av skriftspråksutveckling och vilket lärande
möjliggörs dels genom de litteracitetspraktiker eleverna är
involverade i både i och utanför skolan, dels genom de
interaktionsmönster som förekommer i undervisningen?
• Hur kan undervisning utformas så att elevers olika
erfarenheter, i synnerhet genom språkliga och digitala
praktiker, används som resurs för lärande och hur kan
sådan undervisning bidra till att stärka elevernas
engagemang och delaktighet i studierna?
• Hur förhåller sig de undervisningspraktiker som
utvecklas i projektet till frågor om makt, språknormer,
språkliga attityder och identitet i klassrummet?
Projektets frågeställning utgår ifrån språkdidaktisk forskning
om klassrumsinteraktionens betydelse för elevers språkutveckling som visar att det är högst relevant att lyfta fram
elevers egen språkliga produktion i sfi-klassrummet.
Projektet genomförs vid tre skolor där samtliga sfi-lärare
och sfi-elever från studieväg 1 kommer att erbjudas att delta.
Projektledare: Åsa Wedin, professor, Högskolan Dalarna

Vad gör Skolforskningsinstitutet?

Forskningens inriktning

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i
förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det
gör vi genom att
• sammanställa forskningsresultat
• fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.

Inriktning för 2019 års utlysning av forskningsbidrag var:
Metoder och arbetssätt för undervisningens planering,
genomförande och utvärdering som bidrar till barns och
elevers utveckling och lärande.

Läs mer på www.skolfi.se/forskningsfinansiering
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