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Sammanfattning 

Den nya skollagen som antogs 2010 trycker hårdare på att utbildningen ska vila på 

vetenskaplig grund. Detta innebär att skolan ska föras närmare forskning och ett vetenskapligt 

förhållningssätt. Syftet med denna studie är att redogöra för lärares upplevelser av vad en 

utbildning på vetenskaplig grund innebär för deras verksamhet. Studien har inspirerats av en 

fenomenologisk ansats och är av kvalitativ karaktär då vi har använt oss av kommunikativa 

data i form av självrapporter med öppna frågor som skickats via e-post. Informanternas svar 

har kategoriserats utifrån gemensamma nämnare mellan informanternas upplevelser. 

Undersökningen visar att lärarna upplever att de har ett ansvar att ta del av ny forskning samt 

att förankra det man gör vetenskapligt. De upplever även att det är viktigt att alla i 

verksamheten är delaktiga i utvecklingsarbetet och arbetar mot gemensamma mål. För att 

detta ska vara möjligt behövs en skolledare som leder pedagogerna mot ett professionellt 

lärande och ger rätt förutsättningar för att möjliggöra detta. Undersökningen visar även att 

lärarna erfar att ett sätt att föra skolan närmare forskning är försöksverksamheten med 

övningsskolor där koppling mellan skola och högskola/universitet blir bättre eftersom detta 

för teori och praktik närmare varandra. 

 

Nyckelord: utbildning, vetenskaplig grund, forskning, lärares arbetssituation, övningsskolor, 

skolledarens roll 
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1 Inledning 

Att läkare och annan vårdpersonal ska ägna sig åt forskning eller ta del av ny kunskap från 

forskningen är något självklart och något som allmänheten kräver. Vem vill gå till en läkare 

som inte tar åt sig nya rön om behandlingsmetoder? Men att svara på frågan om varför lärare 

bör ägna sig åt forskning eller ta del av ny kunskap från forskningen är inte lika enkel. 

Vetenskap och forskning har funnits med som en röd tråd i utbildningsväsendet genom alla 

tider, men efter att den nya skollagen antogs 2010 har vetenskap, forskning och 

evidensbaserad undervisning fått en starkare roll i pedagogens arbete. Den svenska skolan ska 

enligt lag vara vetenskapligt förankrad. ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet” (SFS 2010:800 kap.1 5§). 

I samma stund som den nya skollagen trädde i kraft dök nya frågor upp. ”Vad är vetenskaplig 

grund i skolan? och Vad menas med beprövad erfarenhet och hur ska lärare kunna forska?” 

(Kroksmark 2014, s 149). Tomas Kroksmark menar att det i skolan som organisation finns en 

allmän skepticism mot vetenskap och forskning och då blir sådana frågor mycket svåra att 

handskas med.  Vetenskap förklarar Kroksmark så här: 

Vetenskapen utgörs av systematiska, kritiskt granskade undersökningar, studier eller 

forskning. Den ställer krav på tydligt genomarbetade bevis för slutsatser eller påståenden 

som presenteras som ett resultat av vetenskapligt arbete. Vetenskapen förknippas främst 

med forskning, som är en process som genom systematiskt arbete kan skapa ny kunskap 

och därmed öka vårt vetande (Kroksmark 2014, s 151). 

Vetenskaplighet och ett vetenskapligt förhållningssätt handlar om att våga leta ny kunskap 

och detta kan ske i olika former. Vi uppfattar att intresset för forskning i skolan har blivit 

större de senaste åren, men samtidigt uppmärksammas det mycket i media och på skolorna om 

lärares arbetssituation och brist på tid.  Rapporter från 2004 och 2013 gjorda av 

organisationen Vetenskap och Allmänhet (VA
1
) visar att det finns en positiv inställning till 

forskning på skolorna, men lärare menar att brist på tid och stöd från ledningen kan vara ett 

hinder. Resultaten från VA: s studier har likheter med utbildningsutskottets rapport, Hur kan 

                                                           
1 VA är en ideell förening som består av drygt 80 medlemsorganisationer i form av till exempel högskolor, 

myndigheter och forskningsfinansiärer. Föreningen startade 2002 eftersom man såg behovet av att minska 

skillnaden mellan forskare och allmänheten, särskilt unga. De menar att forskningen som sådan berör alla och 

därför behöver den bli mer tillgänglig (http://v-a.se/om-va/). 

http://v-a.se/om-va/
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ny kunskap komma till bättre användning i skolan (2012/13: RFR10), då även den rapporten 

pekar på att det saknas tid och stöd från skolledningen för att lärare ska kunna implementera 

ny forskning i sitt arbete.  

Knappt hälften av lärarna upplever att de får stöd i sin kunskapsinhämtning från 

skolledningen och ungefär lika många upplever stöd från kollegerna. […] Nio av tio lärare, 

och nästan lika många av skolledarna, anser att de inte får tillräckligt med tid för att 

nyttiggöra kunskap från ny forskning i sitt arbete (2012/13: RFR10, s 75). 

Den förra regeringen med Jan Björklund som utbildningsminister genomförde flera reformer 

inom skola och utbildning. Förutom nya styrdokument startades en ny form av 

lärarutbildningar. Kopplat till dessa utbildningar påbörjades också en försöksverksamhet med 

övningsskolor runt om i landet i ett försök att höja kvalitén på lärarstudenternas 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Bakgrunden till införandet av övningsskolor i Sverige 

är flertalet utredningar som gjorts på uppdrag av regeringen. En av utredningarna tar upp VFU 

som en prioriterad fråga då den tidigare kritiserats för att inte leva upp till de bestämmelser 

som fanns kring den. Samma utredning visar att förstärkning bör ske på flera punkter, 

däribland handledningen samt VFU-skolans kontakt med det lärosäte som studenten kommer 

från (SOU 2008:109). Kritiken handlade delvis om att studenterna inte fick den nödvändiga 

kopplingen mellan teori och praktik som den var tänkt att ge. En jämförelse med Finlands 

system med övningsskolor kopplade till de finska lärarutbildningarna blev en viktig grund i de 

diskussioner som fördes då den nya lärarutbildningen startade i Sverige 2011. En utredning 

startade kring möjligheterna att ta efter det finska systemet och 2012 tog riksdagen beslutet 

om att genomföra en försöksverksamhet med övningsskolor (U2013/435/S). Den långsiktiga 

tanken med detta var att minska avståndet mellan teori och praktik för lärarstudenternas del, 

samtidigt som övningsskolorna skulle få en närmare koppling till större lärosäten med 

forskningsanknytning. Vi hoppas att denna studie kan bidra till att ge en klarare bild av vad 

vetenskap, forskning och skola har gemensamt. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att redogöra för lärares uppleveser av vad en utbildning på 

vetenskaplig grund innebär för dem i deras verksamhet.  

 Vad upplever lärarna att en utbildning på vetenskaplig grund innebär? 

 Vilka underlättande förutsättningar upplever lärarna att det behövs för att kunna 

bedriva utbildning på vetenskaplig grund? 
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 Vilka hinder upplever lärarna att det finns för att kunna bedriva utbildning på 

vetenskaplig grund? 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt redogör vi för den bakgrund som är relevant för vår studie. Vi har medvetet valt 

att utgå från litteratur som är utgiven mellan år 2000-2014. Detta för att det är de senaste 

skolreformerna vi i huvudsak fokuserar på. I första hand fokuserar vi på den vetenskapliga 

grunden och går inte närmare in på den beprövade erfarenheten. För att hitta relevant litteratur 

har vi använt oss av databaser, sökmotorer och bibliotekskataloger vid Örebro 

universitetsbibliotek. För att avgränsa sökningen användes sökord som exempelvis lärar*, 

vetenskap* och forsk* etcetera.  

Vi vill ge en återblick kring lärarens profession och ge en bild av vad litteraturen säger om 

behovet av forskning i skolans verksamhet samt hur detta kan uppnås. Vi kommer även kort 

redogöra för de delar av VA: s rapport kring forskning i skolan som är kopplade till vår 

studie, samt vad försöksverksamheten med övningsskolor innebär. 

2.1 Läraryrkets profession – en kort återblick  

Läraryrket har fått lägre status och det är idag svårt att rekrytera sökande till landets 

lärarprogram (Skolverket 2014). Ingrid Carlgren (2009) menar att krisen i lärarkåren beror på 

att vi befinner oss i någon form av brytpunkt i skolans utveckling. De nya reformerna är ett 

tecken på att man försöker omstrukturera skolan till dagens kunskapssamhälle. Men hon 

menar att dessa förändringar har skett under en lång tid. En avprofessionalisering av 

lärarkåren har skett då Skolöverstyrelsen som statlig myndighet tog över ansvaret för lärarnas 

fortbildning samt skapade en klyfta mellan teori och praktik. 

Ur ett professionaliseringsperspektiv innebar det att lärarna förlorade kontrollen över 

kunskapsutvecklingen i yrket. Efter hand rekryterades pedagogiska forskare alltmer bland 

psykologistuderande vilket ledde till att skolforskning inte längre bedrevs av lärare 

(Carlgren 2009, s 12).  

Lärare ansågs inte i första hand ha behov av teori och forskning utan de skulle istället få 

anvisningar om hur undervisningen skulle skötas. Utvecklingen skedde inte längre i skolan 

utan för skolan och serverades sedan till lärarna som fick foga sig efter detta. Carlgren (2009) 

menar att det som hände i mitten av 1900-talet var att forskningen kring skolan alltmer kom 

att handla om organisatoriska frågor och att lärarnas egna frågor fick mindre värde. De 
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förväntades vara mottagare av den forskning som tilldelades dem. Lärarna gick från att vara 

medforskare till att bli forskningsobjekt. Vidare menar Carlgren att det var under dessa 

omständigheter som forskningen kom fram till att det var lärarna som var orsaken till att 

kunskapsutvecklingen stannade av, eftersom de inte var tillräckligt förändringsbenägna. På 

1980-talet ändrades dock detta synsätt då landets styrande började inse att lärarna hade egna 

tankar som kunde bidra till forskningen (Carlgren 2009). 

Läroplansreformen som skedde 1994 förändrade kraven på de svenska skolorna vilket bland 

annat innebar ett förändrat, mer målinriktat, sätt att arbeta samtidigt som skolornas resultat 

också nu blev öppna för allmänheten. Det blev lättare för föräldrar, rektorer, pedagoger och 

journalister att jämföra kvaliteten på skolorna och konkurrensen ökade. Låga skolresultat 

skapade debatt i kommunerna och alla skolor i Sverige rankades utifrån resultat och 

informationen blev lättillgänglig för alla genom Skolverkets olika redovisningar. Detta 

synliggjorde stora skillnader i resultat från skola till skola. Konsekvensen av denna 

konkurrens tycks ha blivit att skolor med bra resultat drar till sig duktiga elever och 

kompetenta lärare och tvärs om (Kroksmark 2014). Kroksmark skriver att ”I en mer utvecklad 

diskussion går det att hävda att konkurrensutsattheten och aktiva skolval kan bidra till att 

kunskapssegregationen och ojämlikheten ökar inom och mellan kommunerna” (Kroksmark 

2014, s 16). Han menar också att frågor som till exempel varför vissa skolor har bättre resultat 

än andra och om elever lär på olika sätt i olika skolor sällan får några svar. 

Carlgren (2009) nämner att i och med 1990-talets skolreform började politikerna skilja på om 

skolfrågor var politiska eller professionella. Man talade om lärarna som de professionella och 

som ett redskap för att förverkliga de mål som var satta för skolan. 

Från att tidigare ha setts som genomförare av politiska beslut blev lärarnas uppgift att 

utveckla och ansvara för lösningar som en följd av politiska beslut (Carlgren 2009, s 12).  

Lärarna fick ändå inte fullt eget ansvar då styrningen istället gjordes genom utvärderingar och 

tester av hur målen uppfylldes. Med andra ord minskade inte kraven på lärarna utan ökade 

snarare då decentraliseringen även innebar att föräldrar och elever förväntades få ta mer plats 

i skolans kunskapsutveckling (Carlgren 2009). 

Från den senaste skolreformen och fram till idag har fokuseringen på skolnära forskning blivit 

större. För att alla elever i skolan ska ges förutsättningar att nå de nationella målen måste 

pedagoger dagligen välja adekvata metoder och lämpligt innehåll med kunskap grundad på 

forskning. Den svenska skolans styrdokument kräver ett vetenskapligt förhållningssätt och 
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detta, menar man, bör markeras i skollagen. Det gör att pedagogens ansvar, ”att bedriva en 

undervisning som vilar på vetenskaplig grund”, blir mer tydlig (2009/10: UbU21, s 30). Det är 

där vi står idag, med kravet på en skola som står på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. 

I ett föränderligt samhälle är lärande och utbildning en viktig del i samhällsutvecklingen. Det 

finns en övertygelse om att utbildning betyder mycket för ett aktivt medborgarskap i det 

demokratiska samhället. Mitt i denna process, att stärka och öka individers intresse för lärande 

och utbildning, står läraren som en nyckelperson. Utbildningsvetenskap kom att bli ett nytt 

vetenskapsområde efter det att regeringen 1997 låtit en arbetsgrupp utreda och förbättra 

lärarutbildningen. De hade bland annat till uppgift att se hur forskning och forskarutbildning 

kunde knytas an till lärarutbildningen och ”hur pedagogiskt yrkesverksamma lärare ska kunna 

få en forskarutbildning” (Lundgren, Säljö & Liberg 2014, s 16). Detta nya vetenskapsområde 

inom utbildningsvetenskapen ledde i sin tur till att Vetenskapsrådet inrättandes år 2001 med 

ett ekonomiskt ansvar för grundforskning. I förslaget till den nya lärarutbildningen som kom 

2008, menade man att alla lärarutbildningar skulle ha en vetenskaplig kärna som skulle 

komma att kräva en både bredare och djupare kompetens hos läraren. Till exempel skulle 

lärarstudenter få en uppfattning om hur man bedriver forskningsarbete (Lundgren m fl 2014). 

2.2 Utbildning på vetenskaplig grund  

Efter att lärarutbildningen tidigare tillhört seminarietraditionen, då lärarutbildarna inte 

behövde ha annan utbildning än egen erfarenhet som lärare, blev lärarutbildningen år 1977 en 

del av universiteten. Detta innebar att undervisningen i högre grad skulle utgå från forskning 

och vetenskap istället för enbart lärarerfarenhet. Trots att det sedan dess har diskuterats kring 

skolans koppling till forskning är avståndet mellan forskning och lärare fortfarande stort. Det 

hör inte till vanligheten att lärare forskar själva, men tanken är inte att alla lärare ska bli 

forskare. Kroksmark (2014) menar att man ändå bör se vikten av ett vetenskapligt 

förhållningsätt i sin praktik. För att kunna kalla sig forskare krävs forskarutbildning och därtill 

en disputation. Henrik Hegender, i Kroksmark (2014) menar att lärarna är den akademiska 

yrkesgrupp som står längst bort från forskning. 

2001 antog lärarnas två fackförbund, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, tillsammans 

yrkesetiska principer för lärare.
2
 Utifrån de yrkesetiska principerna har lärare ett ansvar för att 

                                                           
2
 Vi är medvetna om att dessa grundregler inte är vetenskapligt förankrade men de fungerar ändå som en bas för 

många i professionen och vi tycker därför det är viktigt att nämna dem. 
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driva sin egen kompetensutveckling framåt och att följa den vetenskapliga utvecklingen inom 

sitt yrkes- och ämnesområde. De menar att lärare förbinder sig att bedriva och utveckla sitt 

arbete och sin undervisning genom att grunda det vetenskapligt och på beprövad erfarenhet 

(Lärarförbundet 2008). Enligt SOU (2008: 109) ses det som viktigt är att lärarna redan under 

sin utbildning får en förståelse för varför de själva behöver ha ett kritiskt förhållningssätt mot 

de nya metoder som lanseras. Problem som kan uppstå är att okritiska lärare inte ifrågasätter 

ny forskning i den utsträckning de borde (SOU 2008: 109). Vidare ut i yrkeslivet är det viktigt 

att inte tappa detta förhållningssätt utan hela tiden vilja framåt i sin utveckling (Skolverket 

2012). 

Skolverket (2013b) har i sin lägesrapport för svenska skolan tagit upp tre viktiga punkter som 

kräver fokus för att vända den negativa trenden i skolan. En utav dessa punkter är att säkra 

tillgången till kompetenta och professionella lärare. Skolverket menar att lärarnas ansvar för 

det pedagogiska innehållet har förstärkts i och med den nya skollagen. Detta är ett tecken på 

ett professionellt synsätt på lärarkåren. Dessutom ser Skolverket positivt på att regeringen har 

avsatt mer medel för att sprida forskning inom skolan. Det som bör diskuteras vidare är vad 

lärarna förväntas lägga sin arbetstid på. Det grundläggande borde vara att lärarna till största 

del lägger tiden på att utveckla undervisningen så att det gynnar eleverna och där ingår även 

forskningen (Skolverket 2013b).  

Forskning och beprövad erfarenhet visar att det finns stora pedagogiska förtjänster med att 

lärare tillsammans analyserar uppläggning och genomförande av undervisningen. 

Skolverkets tidsstudie ger dock stöd för att läraryrket i stora delar är ett ensamarbete och att 

lärare heller inte ser ett stort behov av att planera och reflektera gemensamt. Även tidigare 

svenska och internationella studier ger stöd för att det är ganska ovanligt att lärare planerar 

och reflekterar över undervisningen tillsammans med kollegor (Skolverket 2013b, s 46). 

Att många delar av läraryrket är ett ensamarbete är värt att uppmärksammas då bristen på 

gemensam reflektion och utvärdering försvårar möjligheterna till att skapa en likvärdig skola 

för alla elever (Skolverket 2013a). 

I de enkätundersökningar som vi refererar till i inledningen från VA (2013: 3) och 

Utbildningsutskottet (2012/13: RFR10) framgår det att lärare generellt anser att tiden inte 

räcker till att ta del av ny kunskap från forskning. Skol- och kompetensutvecklingsprojekt 

utformas idag mer utifrån en praxisnära forskning, men om lärarna känner att tiden inte räcker 

är frågan hur alla ska kunna ta del av dessa projekt.  



7 
 

För såväl lärares yrkesutveckling, som barns och ungas kunskapsutveckling, är det 

avgörande hur tiden i skolan används. Den tid som behöver ägnas åt att analysera problem 

och hantera de svåra fallen hackas sönder i dagens skola, förutom att den är/upplevs som 

klart otillräcklig. Det finns också skäl att diskutera hur alla de rutinuppgifter som finns i 

skolan skall skötas. Det saknas utrymme för forsknings- och utvecklingsarbete. Dessutom 

finns det en tendens till att verksamheten organiseras som om skolan vore en såväl statisk 

som enhetlig verksamhet oberoende av lokala sammanhang. Det behövs en bättre kunskap 

om hur lärares tid används och hur den på ett bättre sätt kan utnyttjas för att uppfylla 

skolans mål (Eklund 2009, s 6). 

Frågan är idag högst aktuell då styrdokumenten trycker hårdare på vetenskaplig grund i 

undervisningen. Stödet för ett forskande arbetssätt från skolledning är av stor vikt för att det 

ska vara genomförbart, främst med hänsyn till tidsaspekten så att lärarna får möjlighet att 

avsätta den tid som behövs. Detta innefattar även skolans huvudmän som dels måste ge 

rektorerna mandat att driva skolornas utveckling framåt, dels se lärarnas utvecklingsarbete i 

ett långsiktigt perspektiv. Skolverket (2013c) lyfter fram tre viktiga områden i ett systematiskt 

utvecklingsarbete som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. De menar att ”alla skolor 

måste utvecklas till bra skolor” och att man måste ”säkra tillgången på kompetenta lärare” och 

att ”skolor och huvudmän behöver långsiktighet” (Skolverket 2013c, s 83). Om inte dessa tre 

områden samverkar menar man att det kan bli svårt att ge elever den likvärdiga utbildning de 

har rätt till.  

Cristina Robertson (2012) menar att lärare behöver utöka sin teoretiska kunskap för att genom 

denna kunna se nya mönster och få förståelse för sådant som annars varit dolt. Dessutom 

menar hon:  

Att använda forskningsverktyg stärker lärares möjlighet att förstå vad som är svårt för 

elever att lära sig och hur man som lärare kan utmana sig själv och sitt tänkande inom olika 

ämnesområden. För att kunna bli bättre på att skapa lärmiljöer som optimerar barns och 

ungas förutsättningar för lärande behöver de flesta lärare även praktisera teorierna i 

praktiken (Robertson 2012, s 58). 

Robertson vill att den vetenskapliga grunden ska ge skolans personal självförtroendet att i 

framtiden ställa krav på evidens innan politiker lanserar nya reformer för skolan (Robertson 

2012). 

Kroksmark (2014) menar att trots att det utifrån politiska direktiv i flera länder satsas pengar 

på att lärare ska lägga ner åtskilliga timmar på professionell utveckling så verkar det ändå inte 
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som att de önskvärda resultaten om en högre måluppfyllelse för eleverna förverkligas. Helen 

Timperley (2013) menar att lärare måste gå från professionell utveckling, som handlar mer om 

förmedlingspedagogik som syftar till att inspirera lärarna till nya undervisningsmetoder, till 

det professionella lärandet med elevernas behov och lärande i fokus. Lärarna kan inte ta plats 

som mottagare utan måste våga utmana sig själva att tänka nytt och låta lärandet bli en inre 

process som är kognitivt engagerande och som stimulerar till djuplodande förändringar. 

Timperley (2013) använder sig av Larry Cubans liknelse för att tydliggöra de effekter som 

professionell utveckling tycks ha på lärare och undervisning:  

Orkanvindar blåser över havet och river upp sex meter höga vågor; ett par meter under ytan 

virvlar vattenmassorna oroligt, medan det på havsbotten är helt stilla (citerat i Timperley 

2013, s 25). 

Hon menar också att lärare i allt för stor utsträckning använder sig av personliga teorier om 

undervisning som istället behöver utvecklas och få en vetenskaplig förankring genom 

exempelvis kollegial granskning. Enligt Timperley är den viktigaste skillnaden mellan 

professionell utveckling och professionellt lärande är att det senare kräver ett stort 

engagemang i sitt eget lärande mot att man i en professionell utveckling bara deltar. 

Vidare menar Timperley (2013) att om lärare är engagerade i kunskapsbildande cykler så har 

det i forskningssammanställningar visat sig att det ger effekt också på elevers engagemang 

och lärande. En sådan cykel kan förbättra varje elevs måluppfyllelse och i första hand innebär 

det att lärare tillsammans med elever lär sig vart lärandet är på väg. När detta steg är uppnått 

så går läraren vidare med utvecklingen av undervisningen utifrån den kunskap hen har fått om 

eleverna. Denna undersökande cykel kan ses som ett osynligt arbete då det hela tiden handlar 

om att utveckla undervisningen så att alla elever uppnår de kunskapskrav som läroplanen 

skriver fram (Timperley 2013). 

Ference Marton (2009) ger i sin artikel Lärarkompetensens osynliga grund sitt svar på frågan 

om varför lärare bör ägna sig åt forskning: 

För att hjälpa eleverna med att utveckla alla de förmågor, insikter, färdigheter som skolan 

är till för att hjälpa dem att utveckla, måste lärarna förstå elevernas sätt att tänka och 

resonera. De måste fatta vad som inte får tas för givet, vad som måste visas samt hur detta 

kan ske. Det innebär att lärarna tillsammans med andra lärare måste begrunda vad som är 

svårt för eleverna, vad de redan kan och vad som skall till för att ta nästa steg. De måste 

kunna planera och följa upp undervisningen tillsammans; diskutera vad som är lärandets 

syfte och i vilken utsträckning som dessa syften uppnås (Marton 2009, s 58). 
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Vidare nämner Marton det osynliga arbetet som läraren utför, som inte ens eleverna uppfattar. 

Han menar på att den bild eleverna har av läraren och som de tar med sig hem och vidare i 

livet sällan speglar den verkliga bilden av vad lärarens arbete innebär. Problemet är att 

tankarna och funderingarna som pågår i lärarens huvud kring undervisningen, eleverna, 

bedömning och så vidare ofta stannar vid just detta. Därför menar Marton (2009) att det är 

viktigt med en dialog lärare emellan så att dessa tankar kan luftas och utvecklas till det bättre. 

Han betonar ”… att lärare faktiskt kan engagera sig i aktiviteter som resulterar i ny kunskap, 

relevant för yrkesutövningen, som kan föras vidare till och delas med andra lärare” (Marton 

2009, s 59). 

2.2.1 Mot samma mål 

Marton (2009) nämner att ett samarbete lärare emellan är av vikt för att driva 

kunskapsutvecklingen framåt. Då kan man tillsammans diskutera frågor om hur man kan 

påverka kunskapsinhämtningen för eleverna så att de når alla mål. Detta samarbete leder i sin 

tur till att det i lärarkåren uppstår ett gemensamt språk som gynnar alla lärare och speciellt 

nyblivna lärare som kan behöva en viss stöttning i början av sin yrkeskarriär. Även Tarja 

Alatalo (2008) diskuterar begreppet samarbete och menar att man tillsammans i arbetslaget 

kan sätta ord på sina handlingar och på så vis förändra sitt handlande. Vidare nämner hon att 

ett kritiskt förhållningssätt och möjligheten att kunna argumentera för sina handlingar är en 

grundförutsättning för att man ska kunna driva utvecklingen framåt.  

Roger Säljö (2000) nämner Vygotskys begrepp om ”utvecklingszoner” som en relevant 

beskrivning av vad som händer i en positiv kunskapsutveckling. Med sin tidigare kunskap 

som grund kan man tillsammans med andra i olika sociala praktiker utveckla kunskapen 

vidare till nästa steg. Med andra ord leder en god kommunikation i arbetslaget till att 

deltagarna för varandra framåt som en kedjereaktion. Hur väl denna utveckling sker är 

beroende av inställningen hos deltagarna samt den omgivande miljön (Säljö 2000).  

Timperley (2013) menar att det är lärarna som har huvudrollen i sin egen lärandeprocess men 

det behövs verksamma pedagogiska ledare som har en viktig nyckelroll i skolans 

kunskapsutveckling. 

Ledare måste vara så pass involverade i det professionella lärandet att de vet vad de ska 

göra för att utmana och stödja sina lärare. För att upprätthålla denna miniminivå måste man 

se till att etablera de förutsättningar som krävs för att lärare ska kunna lära och tillämpa 

fokus för detta lärande i sina klassrum. Men för att skapa ett lärandesystem inom skolor där 

alla engagerar sig i lärandet krävs det mycket mer. Det kräver en förändring av ledarnas 
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tankesätt, precis som lärarna måste förändra sitt sätt att tänka för att fullt ut kunna delta i 

professionellt lärande (Timperley 2013, s 40). 

Elevernas lärande är lika mycket skolledarens ansvar som lärarnas och som ledare ska man 

som Timperley säger stödja lärarna. Även Skolverket (2013c) pekar på skolledaren som en 

nyckelfaktor för en lyckad skolutveckling. Sedan den senaste skollagen har skolledarens roll 

som pedagogisk ledare ytterligare betonats som ansvarig för resultat- och måluppfyllelse hos 

elever och i verksamheten. I en jämförelse mellan den förra och nuvarande skollagen kan man 

se en tydlig skillnad då ordet rektor nämns 118 gånger i den nya skollagen jämfört med 18 i 

den äldre (Skolverket 2013c). Vidare menar Timperley (2013) att när ledaren utvecklar sitt 

lärande påverkar det lärarnas lärande. På så vis är både ledarens och lärarens lärande kopplat 

till elevernas lärande.  

2.2.2 Vägar till en vetenskaplig och forskningsbaserad grundskola 

Magnus Levinsson (2013) menar att det finns två huvudsakliga vägar att gå för att bygga upp 

den vetenskapliga grunden i skolan. Den ena handlar om att göra det möjligt för 

yrkesverksamma lärare att utföra och ta åt sig den forskning som tas fram från andra 

instanser. Vidare menar han att det utökade läraruppdraget, som innehåller fler uppgifter med 

dokumentation och administration, inte bör utgöra ett hinder för att bygga den vetenskapliga 

grunden utifrån forskning. Den andra vägen handlar om lärarna som aktiva forskare där de 

själva har möjligheten att avgöra vilka forskningsfrågor som är relevanta och vad som är 

användbart i deras praktik. Denna väg kräver mer eller mindre att lärarna ägnar sig åt 

forskning för att skol- och individutvecklingen ska kunna föras framåt (Levinsson 2013). 

Skolverket är den myndighet som ansvarar för att forskningsresultat kommer till del till 

verksamma aktörer i skolorna runt om i landet. Skolverket menar att: 

Om utbildningen ska kunna bedrivas på vetenskaplig grund ställer det krav på både 

undervisningens innehåll och utformning. Ett krav är att skolan ska använda ett 

vetenskapligt förhållningssätt. […] Ett vetenskapligt förhållningssätt ställer krav på både 

undervisningens innehåll och metoder. För att lärare ska kunna bedriva en undervisning på 

vetenskaplig grund krävs att skolan tar del av nya vetenskapliga rön. Skolan måste också 

följa diskussionen bland forskare om metoder och vetenskaplighet (Skolverket 2013d).  

John Hattie (2012) menar att det är av största vikt att pedagoger ser det de gör i 

undervisningen som en mycket viktig del i elevers lärande. Undervisning handlar i första hand 

inte om elevers brister och svagheter, uppmärksamhetsproblematik eller föräldrar som är 

oförmögna att stödja barnets skolgång. I ett bristtänkande perspektiv finns det många faktorer 
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som pedagogen inte direkt kan påverka. Det som de däremot kan påverka är sin egen 

undervisning och det är där läraren kan komma in med övertygelser och engagemang och kan 

då ha en positiv effekt på elevers attityder och lärande. Hatties forskningsöversikt visar också 

på en samstämmighet om att det är lärarens kompetens, förmåga och engagemang som har 

betydelse för en framgångsrik undervisning. Att sedan också göra lärandet synligt för både 

lärare och elever menar Hattie är det viktigaste av allt för att förbättra elevers studieresultat 

(Hattie 2012). 

I utbildningsutskottets studie (2012/13: RFR10) visar forskning att en fokusering på ett 

effektivt förbättringsarbete med att utveckla undervisningen har en mycket stor påverkan på 

elevernas studieprestation. Därför behöver undervisningsmetoder som inte är 

forskningsbaserade uppdateras eller till och med kasseras. Nya metoder behöver dessutom 

innehålla tillräckligt med material som hjälper lärarna med implementeringen av metoden ute 

på skolorna. I studien förklaras forskningsbaserad kunskap så här: 

Forskningsbaserad kunskap kan rent allmänt sägas vara kunskap som systematiskt har 

prövats och säkrats med hjälp av regler och procedurer som under lång tid arbetats fram 

inom vetenskapssamfundet [15]. Traditionerna ser dock lite olika ut inom olika områden 

och det är inte lätt att finna någon entydig definition som särskiljer vetenskaplig kunskap 

från annan kunskap3 [41]. […] Gemensamt för de flesta forskningsbaserade metoder är att 

de kan beskrivas som arbetssätt som följer vissa bestämda regler. Metoderna måste vara 

väldefinierade, dvs. man måste veta exakt vad som ingår (2012/13: RFR10, s 17).  

Även om kraven på skolans verksamhet i stort blir hårdare finns ändå viljan att 

bygga sin verksamhet på vetenskapliga rön och i dagens moderna skola bör lärande 

och förändring finnas med som en naturlig del i skolans systematiska arbete 

(2012/13: RFR10). 

Enligt Kroksmark (2014) har diskussionerna runt Pisaundersökningarna under några år 

inspirerat till utvecklingsarbete i skolor runt om i Sverige. Kroksmark har tillsammans med 

Jönköpings kommun och Högskolan i Jönköping startat ett omfattande 

skolutvecklingsprojekt, Modellskolan – en skola på vetenskaplig grund med forskande lärare. 

Modellskolan omfattar ett fem års kollektiv kompetensutveckling och är ett exempel på 

skolutvecklingsprojekt där man, med hjälp av forskande lärare, vill skapa en bättre skola. 

”Målet är att försöka etablera en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet med 

full måluppfyllelse” (Kroksmark 2014, s 20).  
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Modellskolans koncept utgår från att skolans aktörer utvecklar kunskap och metoder för att 

bli fullvärdiga medlemmar i en ”forskande” praxisgemenskap. Tanken om den forskande 

läraren eller lärarforskning är dock inget nytt fenomen utan betonades redan på 1970-talet 

som en nödvändighet (Wennergren & Åman 2011, s 211). 

En annan typ av kollegial utveckling är metoder som lesson study och learning study. Det är 

lärandeprocesser med främsta syfte att utveckla elevernas lärande och där pedagoger 

tillsammans ges möjlighet att utforska och reflektera över sin egen praktik. Båda dessa 

metoder är kollektiva processer med fokus på lektioner och själva undervisningen. ”… 

metoderna fokuserar på undervisningens kärna, utvecklingen av elevernas kunskaper och 

förmågor” (Skolverket 2013c, s 34). I exemplet lesson study planerar en grupp lärare 

gemensamt en lektion och man väljer ut en del i undervisningen som man gemensamt 

planerar i detalj. En av pedagogerna genomför sedan lektionen utifrån den gemensamma 

planen samtidigt som övriga kollegor observerar lektionen. Detta mynnar sedan ut i 

gemensamma diskussioner och blir en form av ömsesidig utveckling i arbetslaget. Tanken är 

sedan att en annan lärare i arbetslaget genomför lektionen på nytt efter de förändringar man 

kommit fram till och övriga lärare observerar ännu en gång och arbetet fortsätter i en form av 

cyklisk process (Skolverket 2013c). 

2.2.3 Övningsskolor – ett försök att utveckla lärarprofessionen 

Enligt Kroksmark (2014) har etableringen av universitetsutbildningen i Sverige till skillnad 

mot i Finland gått väldigt långsamt vilket samtidigt inneburit att den setts lite som en andra 

klassens akademiutbildning. I Finland däremot har lärarutbildningen haft en helt annan 

utveckling och man insåg tidigt den viktiga kopplingen till forskningen och upprättade 

övningsskolor med aktivt forskande pedagoger. Till dessa övningsskolor kom sedan 

lärarstudenterna på sin praktik och fick på så sätt tidigt direktkontakt med forskande lärare 

och en undervisning på vetenskaplig grund. Ute på VFU-skolorna i Sverige menar Kroksmark 

(2014) att motsvarighet saknas. 

I Sverige är det så att lärarstudenterna sprids på en rad olika skolor under praktiken eller 

VFU: n (verksamhetsförlagd utbildning) där det sällan eller aldrig finns forskande lärare 

eller en vetenskaplig grund för verksamheten. Konsekvensen blir att de svenska 

lärarstudenterna aldrig stöter på forskning under praktiken, vilket leder till att en 

förtroendeklyfta skapas mellan de blivande lärarna och forskningen (Kroksmark 2014, s 

144). 
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Enligt Kroksmark så är beslutet i 2010 års skollag, att utbildningen ska vila på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet, en av de viktigaste förändringarna i den svenska barn- och 

ungdomsskolan men han menar att lärarutbildningen inte kan utbilda lärare på vetenskaplig 

grund om inte dessa tre krav uppfylls:  

1 Lärarutbildningen måste tillförsäkras forskningsresurser så att lärarutbildarna kan forska 

parallellt med att de undervisar. 

2 Forskarutbildningar inom lärarutbildningen behöver etableras, som är särskilt anpassade 

efter yrkets teoretiska och praktiska krav. 

3 Majoriteten av lärarutbildarna ska vara disputerade (Kroksmark 2014, s 143). 

Även Ann-Christine Wennergren och Pia Åman (2011) menar att det ibland saknas ett 

vetenskapligt förhållningssätt ute på skolorna. Den vetenskaplighet som finns står ofta de 

nyutexaminerade, nyanställda lärarna för, som i sin utbildning på universiteten och 

högskolorna har fått ta del av ett vetenskapligt förhållningssätt. Men det finns också lärare 

som tillsammans med sina kollegor bedriver forskning i sin egen verklighet och för att detta 

ska vara möjligt krävs det vetenskaplig kompetensutveckling bland skolans pedagoger. Den 

tidigare uppfattningen om att läraren står utanför forskningsarenan, i väntan på 

forskningsresultat från forskare utanför skolan har förändrats under de senaste årtiondena. 

”Intentionen är att forskning, och därmed kunskapsutveckling, utgår från de autentiska frågor 

som lärare brottas med i sitt vardagsarbete” (Wennergren & Åman 2011, s 207). 

Stockholms universitet har sedan 2010 haft ett samarbete med övningsskolor som ett 

pilotförsök. Från 2012 övergick det till en försöksverksamhet och regeringen har efter detta 

gett alla skolor och lärosäten möjlighet till att ansluta sig genom att avsätta pengar. Tanken är 

att de kan ansöka om statsbidrag för att delta i försöksprojektet. Höstterminen 2014 startade 

försöksverksamheten med övningsskolor runt om i Sverige. Ett av målen med dessa är att höja 

kvalitén på den verksamhetsförlagda utbildningen på lärarprogrammen genom att samla fler 

lärarstudenter på samma skola, vilket bland annat leder till en bättre organiserad handledning 

(Stockholms universitet 2014, U2013/435/S ).  

I utredningen (SOU 2008: 109) framgår det att det fanns ett kompetensbehov bland blivande 

lärare. Man menade att lärarutbildningen bör göra att lärarstudenterna får ett kritiskt 

förhållningssätt så att de kan kräva att de metoder och problemlösningar som lanseras för 

skolan är ordentligt prövade. Detta går i linje med det som Robertson (2012) nämner att 

lärarkåren ska kunna kräva att även politiker bör ta hänsyn till evidens innan nya reformer slås 

http://www.su.se/
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fast för den svenska skolan. Vidare menar man i utredningen att detta förhållningssätt är 

viktigt att föra vidare till eleverna. I läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem 

som utkom efter utredningen kring lärarutbildningen kan man läsa att alla elever efter 

avslutad grundskola ska ha förmågan att tänka kritiskt och det är med andra ord något som 

numera ska genomsyra hela utbildningsväsendet (Lgr11).  

Kritiken mot förslaget kring övningsskolor har dock inte låtit vänta. I Skola och Samhälle har 

Ingrid Carlgren (2012) framfört kritik med hänvisning till de övningsskolor som existerade 

under mitten av 1900-talet och var kopplade till den dåvarande lärarutbildningen. Hon menar 

att utvecklingen som gjorts kring den verksamhetsförlagda utbildningen nu är om intet om 

dessa nya övningsskolor blir ett bestående faktum. Vidare menar hon att man inte kan plocka 

ut en liten del av det finska utbildningssystemet och använda det som argument för den höga 

rankningen i PISA-undersökningen (Carlgren 2012). Andra kritiker menar att verksamheten 

med övningsskolor riskerar att bli som en skyddad verkstad där lärarstudenterna inte får möta 

den mångfald av elever, skolor och pedagoger som de annars skulle få. Detta, menar man, kan 

leda till att man som nyutexaminerad lärare får en chock när man ställs inför de verkliga 

problemen i skolan med undervisning, olika individer, arbetsbelastning med mera (Sveriges 

Radio 2013).  

2.2.4 Tidigare undersökningar av relevans för vår studie 

Fram till 2012, då Skolinspektionen presenterade sin forskningsöversikt över 

framgångsfaktorer i undervisningen hade det i Sverige ”i stort sett saknats breda 

sammanställningar och analyser av utbildningsvetenskaplig empirisk forskning” 

(Skolinspektionen 2010, s 4). Denna forskningsstudie ville klarlägga sambanden mellan 

undervisningsfaktorer och de studerandes studieresultat. Studien visade bland annat att i 

skolor där lärare förfogar över goda ämneskunskaper och därtill har hög didaktisk kompetens 

samt ett stort förråd av olika metoder uppvisar elever goda studieresultat.  Standardiserade 

och förenklade lösningar som används i en del skolor visar sig däremot ha motsvarande 

effekt.  

Sedan 2012 pågår ett projekt som heter Skola möter vetenskap som drivs tillsammans med 

Forskningsnätet Skåne. Som ett första steg i detta projekt genomfördes en enkät som 

sammanställdes 2013. Denna syftar till att undersöka pedagogers attityder kring vetenskapens 

roll i undervisningen och vilka kontakter lärare har med forskare och forskning. Enkäten 

gjordes efter att den nya skollagen trädde i kraft efter flera statliga utredningar. Slutsatsen av 
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enkäten är att över hälften av de tillfrågade ”… anser att det är mycket viktigt att använda 

undervisningsmetoder baserade på pedagogisk och didaktisk forskning…” (VA-rapport 2013: 

3, s 8). Dessutom är det även över hälften som anser att det är mycket viktigt att följa 

forskningen inom det egna ämnesområdet, men att tiden är ett tydligt hinder för att kunna ta 

del av ny forskning. Denna kvantitativa enkätundersökning skickades ut till 2000 pedagoger i 

hela Sverige med en svarsfrekvens på 46,1 procent (VA-rapport 2013: 3). Det har även gjorts 

en liknande undersökning i mindre omfattning.  

Den här uppsatsen undersöker ett antal attityder till skollagens skrivning att utbildningen 

skall vila på vetenskaplig grund med syftet att få en bättre förståelse för vilka 

förutsättningar och uppfattningar som finns och vilket utgångsläge som finns för lagens 

implementering (Sjögren 2014, s 3). 

Sjögrens studie hämtar sin empiri från en totalundersökning, en kvantitativ enkät, som 

skickades till alla pedagoger i en mindre kommun med en svarsfrekvens på 40 procent. 

Resultatet visar bland annat samma slutsats som VA: s rapport att brist på tid är ett hinder för 

att ta del av ny forskning men även bristande stöd från ledning ses som ett hinder. Vidare 

visar studien exempelvis att samtal med kollegor är en stor källa till att ta till sig ny forskning 

(Sjögren 2014). 

VA har tidigare gjort flera enkäter där man frågat efter attityder gentemot forskning bland 

lärare och elever. Bland annat gjordes en undersökning 2004 där 75 procent av de tillfrågade 

anser att framställningen av vetenskap och forskning riktad mot skolan är för abstrakt för att 

passa in i skolans arbetssätt. De flesta lärare ansåg att det var viktigt att undervisningen vilade 

på vetenskapliga resultat inom området, men ändå svarade 30 procent av de tillfrågade att 

man inte nödvändigtvis behövde följa den vetenskapliga utvecklingen i sitt eget ämnesområde 

för att vara en bra lärare. När det handlar om pedagogisk forskning fick man samma svar, men 

där var det en något större del som ansåg att man kan vara en bra lärare utan att ta del av ny 

forskning inom pedagogiken (VA-rapport 2004: 4). 

Slutsatsen man kan dra utifrån enkäterna från 2004 och 2013 är att inställningen till vetenskap 

och forskning inte har ändrats mellan dessa två undersökningar då det i båda fallen talas om 

att större delen av de tillfrågade anser att det är viktigt att följa forskningen inom både de egna 

ämnena som det allmänna pedagogiska och didaktiska området. Målet med de nya 

skolreformerna är kanske att alla lärare bör inse vikten av att undervisningen ska vila på 
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vetenskaplig grund. Frågan är vilken väg skolan kan välja för att uppnå detta då ämnet ännu är 

så pass nytt att det inte hunnit beforskats i någon större omfattning. 
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3 Metodologi 

I detta avsnitt presenteras metodansats, vald metod för vår studie, vårt tillvägagångssätt för 

vår undersökning samt de etiska aspekterna som tagits i beaktande under arbetet med 

insamling av vår empiri. 

3.1 Metodansats 

Vår studie har inspirerats av ett fenomenologiskt perspektiv då den har fokus på innebörden 

av lärares upplevda erfarenheter av ett fenomen. 

I en fenomenologisk studie måste vi genomföra en så fyllig undersökning som möjligt av 

hela variationsrikedomen av upplevelser av fenomenet. Men syftet är att nå fram till det 

särpräglade med fenomenet, det som är konstant genom alla variationer: fenomenens essens 

eller väsen (Thomassen 2007, s 92). 

Fenomenologin grundades av filosofen Edmund Husserl och han menar att kunskapen 

grundar sig i upplevelser och erfarenheter. För att nå kärnan av människans upplevelse kring 

ett fenomen menar Husserl att man måste sätta parentes kring sin förförståelse. Detta 

uttalande har kritiserats eftersom det innebär att man även förväntas bortse från alla de 

sammanhang som leder fram till hur vi upplever fenomenet (Thomassen 2007). 

Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) menar att fenomenologi är användbar om man i 

sin studie vill utforska individers upplevelser av något och om man vill utgå från empiri i 

stället för en teori. När det inte är teorier utan empirin som är utgångspunkten i studien kan 

man tala om ett induktivt förhållningssätt. Forskaren måste då bortse från eventuella 

hypoteser eller tidigare teorier och göra dessa inaktiva i sin forskningsprocess, eftersom 

fenomenologisk forskning inte är teoritestande.  

3.2 Undersökningens utformning 

Fejes och Thornberg (2009) menar att man i fenomenologiska studier ofta genomför 

datainsamling via självrapporter eller intervjuer. Som alternativ kan man också använda en 

kombination av dessa två metoder. Vid självrapportering svarar informanterna skriftligen på 

det som forskaren vill studera och är vanligast i fenomenologiska studier. Detta 

tillvägagångssätt tycker vi kan liknas vid vår studie som vi anser är av kvalitativ karaktär då 

vi har använt oss av ett frågeformulär med öppna frågor. Vi vill i vår undersökning få fram 

pedagogers upplevelser. Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (2008) påpekar att en viktig 

egenskap för kvalitativa metoder är att de utgår från studiesubjektens sätt att se saker.  
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Frågeformuläret skickades ut via e-post till skolornas pedagoger som är verksamma i 

förskoleklass upp till år sex på två övningsskolor i två mellansvenska kommuner. Den ena 

skolan ligger ute på landsbygden och har cirka 160 elever. Den andra skolan ligger centralt i 

en mellansvensk stad och är en mångkulturell skola med cirka 250 elever. Frågeformuläret 

skickades till sammanlagt 26 pedagoger inom förskoleklass till årskurs sex. Av dessa 

skickades 13 svar tillbaka vilket gav ett bortfall på 50 procent. Bortfallet var lika stort på båda 

skolorna. Alla svarande har en examen mot grundskolan förutom en som har mot gymnasiet. 

Av dessa har tio stycken varit verksamma i grundskolan i mer än tio år.  

Frågeformuläret är utformat utifrån en etisk och praktisk synvinkel där information ges 

muntligt kring bakgrunden samt instruktioner till informanterna. Valet av metod innebär att 

informanter får svara på en enkät med öppna frågor utan svarsalternativ. Informanterna har 

fått information om att de deltar i ett mindre forskningsprojekt och att de är anonyma. I 

enlighet med Vetenskapsrådets (2011) rapport angående god forskningssed genomför vi 

endast denna enkät med de informanter som gett oss samtycke till att delta. Vi som forskare 

har tystnadsplikt och som informant har man friheten att avsäga sig sitt deltagande även efter 

inlämnade svar. Frågeformulären kommer att förstöras efter att vår studie är inlämnad och 

godkänd av examinatorn. Antalet övningsskolor i de utvalda kommunerna är få till antal 

vilket leder till att anonymiteten kan försvåras. På grund av detta har vi valt att inte redogöra 

för vilka kommuner och skolor frågeformuläret har skickats till. 

3.3 Motiv för val av metod 

Eftersom vi efterfrågar upplevelser hos pedagoger så väljer vi att ha ett formulär med öppna 

frågor. Tanken med att skicka det till en hel skola är att vi vill få in fler åsikter från pedagoger 

som tillhör samma sociala praktik. Vi anser att valet av att använda ett Word-dokument ger 

informanterna friheten att ge obegränsade svar, vilket kan leda till att de inte behöver 

utelämna någon tanke som kanske annars inte skulle få plats i dokumentet. Anledningen till 

att vi valt att använda frågeformulär istället för en djupare intervju är för att vi vill ha åsikter 

från informanterna som inte är påverkade av vår tanke kring frågorna. Vi tror att vi på detta 

sätt får mer trovärdiga svar än vi skulle ha fått vid en intervju då man riskerar att leda in 

informanten genom att ställa följdfrågor. Vi är inte intresserade av att diskutera fram en åsikt, 

utan vill att informanterna svarar det som är deras första tanke. Ulf Brinkkjӕr och Marianne 

Høyen (2013) nämner att man som forskare bör föra en dialog med de personer vars 

uppfattning efterfrågas. Detta för att stämma av och korrigera sin egen uppfattning om det 

visar sig att den inte stämmer överens. Eftersom vi ska jämföra våra informanters uppfattning 
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med tidigare undersökning samt litteratur så är det inte vår uppfattning som behöver 

korrigeras. Vi ser deras svar som ett tillägg i vår slutsats. 

Vi kunde valt en enkät som gett oss kvantitativa resultat och analyserat åsikterna med hjälp av 

diagram och tabeller, likt de andra undersökningarna ovan. Alternativt kunde vi valt att göra 

ett par djupare intervjuer med några utvalda pedagoger. Båda dessa alternativ har vi 

diskuterat, men vi ville komma åt räckvidden från enkätstudier och kvalitativa svar från 

intervjuer och valde därför en medelväg i form av självrapporter som öppna frågeformulär. 

Skillnaden med vår studie blir då att vi kan få mer uttömmande svar med förklaringar till våra 

frågor istället för som de som undersökt vilken grad de svarande håller med om olika 

påståenden.  

3.4 Kriterier för vald metod 

I denna form av utskick menar Martyn Denscombe (2009) att det krävs noga genomtänkta 

frågeformuleringar då utrymmet för korrigeringar är begränsat. Vidare nämner Denscombe att 

ett eventuellt bortfall av svar kan tänkas bero på att informanterna kan uppfatta det som 

krångligt att svara på formuläret. I denna studie skulle det kunna syfta på att informanterna 

måste spara formuläret och sedan bifoga det i ett svarsmail. Därför ger vi instruktioner om en 

alternativ metod där de kan kopiera in frågorna i ett mail och svara där innan de skickar 

tillbaka det. För att göra detta möjligt använde vi oss av ett vanligt Word-dokument till 

formuläret så att informanterna själva kan bestämma hur mycket plats varje svar behöver. 

Huruvida kvalitativa studier kan ses som generaliserbara är något som Fejes och Thornberg 

(2009) diskuterar. De menar att fenomen i sociala praktiker är föränderliga vilket gör det svårt 

att dra en slutsats som täcker in alla former. Fenomenet i sig är beroende av olika kontexter 

och tidpunkter. Däremot kan läsaren exempelvis betrakta resultaten från en kvalitativ studie 

som arbetshypoteser och utifrån dessa göra en analytisk generalisering. Med det menas att 

man som läsare blir uppmärksammad på en process i ett fenomen som efter tolkningar visar 

sig passa in även i andra fall (Fejes & Thornberg 2009). 
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4 Resultat 

I detta avsnitt redogör vi för vilka slutsatser vi drar utifrån empirin. Vid analysarbetet började 

vi med att läsa igenom alla svar och att göra en första sortering. Därefter analyserades och 

kategoriserades svaren utifrån relevanta kontexter. Slutligen kopplades svaren ihop och 

redovisas uppdelat i detta avsnitt utifrån de forskningsfrågor studien grundar sig på. De citat 

som anges utan referens är tagna från svaren som informanterna skrivit och återges utan 

justeringar av oss. Vi har valt att redovisa svaren uppdelade utifrån frågeformulärets frågor 

(se bilaga 1). De ord som är kursiverade är en form av kategorisering av det som citeras och 

analyseras i respektive stycke. 

4.1 En undervisning på vetenskaplig grund 

Frågan vad undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innebär för 

informanterna har gett olika utförliga svar. Det vi efterfrågade var informanternas respektive 

uppfattning kring den nya inskrivningen i lagen att utbildningen ska vila på vetenskaplig 

grund.  

De flesta av informanterna nämner att man som lärare har ett ansvar att ta del av nya rön från 

skolforskningen på olika vis, man ska försöka vara uppdaterad och sätta ihop det med sin 

egen erfarenhet. En informant beskriver det som ”Att vi försöker att hänga med i nya rön och 

forskning genom litteratur och föreläsningar”. Vidare menar en annan av informanterna att det 

är viktigt att lyssna på det som vetenskapen kommit fram till. Flera av informanterna nämner 

även att det de gör i verksamheten ska vara förankrat i antingen forskningsresultat eller 

beprövad erfarenhet. ”Att jag använder framforskade metoder i min undervisning ex. NTA”. 

Samtidigt är det en som nämner att hen får självförtroendekris i sin yrkeskompetens vid denna 

fråga. 

Görandet måste även anpassas till verkligheten eftersom undervisningen bör vara 

individualiserad utifrån varje elev. Som en informant nämner så är inte alltid forskning 

anpassad till verkligheten, utan hen beskriver det som att undervisningen måste utgå från 

varje enskild individ och passa gruppens dynamik. 

Min (och andras) erfarenhet efter många års arbete i skolan ger en bra förutsättning att hitta 

metoder för en fungerande undervisning. Att sen kontinuerligt få ta del av vad ny 

forskningen säger är viktigt för att få nya infallsvinklar och ”para” det med erfarenheten. 
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En annan informant menar att alla barn är olika och att det därför sällan är en metod som 

passar alla elever. 

Vidare bör man ha ett kritiskt förhållningssätt till sig själv och didaktiska frågor. 

Dels att man som professionell lärare ska ta del av de rön som skolforskningen skriver 

fram, dels att man faktiskt (och framförallt) utifrån dessa rön kritiskt vågar granska sin egen 

praktik. 

Att de som lärare tillsammans med andra pedagoger reflekterar och utvärderar sitt eget arbete 

för att kunna utvecklas är en återkommande kommentar. Lärare får aldrig vara rädda för att 

fortsätta att utvecklas, inte stanna i en slags trygg erfarenhet där vi gör som vi alltid har gjort. 

Det måste alltid finnas en öppenhet för nytänkande. Att få ett nytt tänk tillsammans är ett 

långsiktigt arbete eftersom man bör både testa, diskutera och analysera den ”nya” kunskapen. 

För mig innebär det också att hålla sig à jour med aktuell forskning och vara vaksam för att 

min praktik inte bara baserar sig på erfarenhet för då tror jag att det finns en stor risk att den 

blir konserverande istället för utvecklande. 

Dessutom menar flera av informanterna att man måste se utanför den forskning som är 

tilltänkt skolverksamheten och ta del av sådant som förklarar till exempel hjärnans utveckling. 

Just detta menar en informant att de nyligen tagit del av tillsammans genom litteratur, 

föreläsningar och kollegiala diskussioner. 

4.2 Den vetenskapliga läraren 

Vi frågade våra informanter om de anser att forskande lärare är en förutsättning för att skapa 

en skola på vetenskaplig grund. Alla informanter anser att lärare som forskar själva är till 

fördel, men att det är svårt att genomföra detta på grund av tidsbristen och samtidigt bedriva 

undervisning. Dessutom anser alla att det inte är en nödvändighet att forska själv för att höja 

kvalitén på undervisningen, utan att det är fullt tillräckligt att ta del av andras 

forskningsresultat så länge man är kritisk. Däremot kan egen forskning leda till att man tar sig 

tid att reflektera och analysera sitt arbete på ett annat sätt.  

Jag tror att det kan vara en stor styrka i att lärare forskar själva eftersom det innebär att man 

måste ta sig tid att reflektera, fundera och analysera vilket kan ge ett lyft i undervisningen. 

Flera av informanterna vittnar däremot om att det inte är genomförbart i dagens skola att 

forska själv och samtidigt bedriva undervisning. ” … utifrån egen erfarenhet vet jag hur svårt 

det är att hitta tid och motivation för att ta del av aktuell forskning när du har näsan precis 
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över vattenytan (dvs vanligt lärarjobb)”. En annan informant menar att alla lärare inte vill 

forska själva, men nämner att det är viktigt att man inom skolforskningen behöver ha en 

bakgrund från skolans värld för att förstå hur samspelet mellan pedagog och elev fungerar i 

praktiken. 

Här menar de att det är en fördel med att vara övningsskola då VFU-studenter som kommer 

till skolan är en stor tillgång då de hjälper till att hitta belägg i forskningen för det som 

pedagogerna redan gör. ”Framförallt tror jag att jag frågar mig mycket varför jag gör som jag 

gör…”. Närheten till forskningen kan som en av informanterna nämner leda till ett annat tänk 

och agerande inom de didaktiska och pedagogiska frågorna. 

Men vi borde ju bli väldigt duktiga på att göra kopplingar till läroplanen om vi möter 

många vfu:are. Vi kommer att öva oss på att ”sätta ord” på vårt arbete. 

På frågan om vilken betydelse forskningen har på undervisningskvalitén menar en informant 

att man kan höja kvalitén på undervisningen genom att delta i olika former av lärarlyftkurser. 

”Att på nära håll få ta del av forskningsresultat och få diskutera tillsammans nya rön inom 

forskningen berikar nog allas undervisning”. Genom detta får lärarna den viktigaste biten, att 

diskutera tillsammans med andra pedagoger. ”Jag tror att vi på en skola skulle jobba mer ihop 

över gränserna. Verkligen diskutera hur vi ska göra, varför och sedan utvärdera och följa 

upp”. 

En av informanterna skriver att forskning sker dagligen i klassrummet för att utveckla olika 

metoder för att nå så många som möjligt. Men hen anser själv att det inte är vetenskapligt utan 

litar på sin egen och kollegornas erfarenhet. Vidare menar en annan informant att förmågan 

och modet att kritiskt kunna ifrågasätta sin egen praktik tyvärr är väldigt eftersatt i dagens 

skola. 

4.3 Skolledarens roll i en forskningsvänlig miljö 

Vi frågade våra informanter vilken roll de tycker att skolledaren har för att deras verksamhet 

ska bli mer forskningsvänlig. Alla informanter är överens om att skolledarens roll är mycket 

viktig för att kunna skapa en så forskningsvänlig skolmiljö som möjligt. De anser att 

skolledaren har huvudansvaret för den pedagogiska utvecklingen. ”…det är skolledarens 

ansvar att leda det pedagogiska arbetet på skolan och se till att tid avsätts för uppgifterna”. 

Någon menar att skolledaren ska fungera som inspiratör samtidigt som hen ska kunna ställa 

krav på att pedagogerna håller sig själva uppdaterade om skolforskning. ”Som i alla 
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sammanhang är det vad den som är ledare pekar ut är viktigt så är det också det som sätter 

tonen för verksamheten”. För att lyckas inspirera pedagogerna måste skolledaren fungera som 

lokomotiv för att dra vagnarna, alltså verksamheten, framåt. En informant menar att om 

skolledaren inte drar alla åt ett håll riskerar man i kollegiet att hamna i ”små öar”. ”Det är 

också han/hon som är ansvarig för att skapa en trygg arbetsmiljö som gör att personal orkar 

och vågar delta”. 

Flera syftar på att det är skolledaren som påverkar om tiden för kollegialt lärande och egen 

reflektion görs möjlig. Vidare kan man säga att det är skolledarens inställning till forskning 

som påverkar hur resten av organisationen ser på det. Man ska se varandra som medspelare 

och tillsammans arbeta för att utveckla verksamheten. Det är viktigt att skolledaren 

uppmuntrar de pedagoger som vill ägna sig åt forskning och göra det möjligt.  

Jag tror skolledarens roll är viktig i att uppmuntra oss och motivera oss till att gå kurser och 

ta del av aktuell forskning, men pedagogen måste själv vilja och ta ansvar för sin 

undervisning. 

En av informanterna menar att om inte forskning schemaläggs riskerar det att falla mellan 

stolarna. 

4.4 Tid för vetenskaplighet 

Vi var intresserade av att få reda på informanternas upplevelse kring när tid ges för att söka 

och ta del av ny forskning inom pedagogik och ämnesdidaktik. Flera av informanterna vittnar 

om tidsbrist som ett hinder. 

Min tid, både den schemalagdatiden och förtroendetiden är knapp med allt som ska hinnas 

med så att söka och sätta sig in i forskning är något som tyvärr inte prioriteras. 

Några av informanterna menar att om inte rätt förutsättningar ges under den ordinarie 

arbetstiden måste man ta sin fritid till att söka och detta känns inte aktuellt enligt dem. 

Tiden är ju inte för forskning utan för att få dagen att gå ihop (…) Jag kan givetvis själv 

kolla upp aktuell forskning men det känns långt ifrån när dagen närmar sig sitt slut. 

Men några av informanterna anser att tiden räcker till och för dessa tycks förtroendetiden vara 

en gemensam nämnare till detta.  

I planeringssamtal med rektor kan man önska vad man skulle vilja lära sig mer av eller 

förkovra sig i. Sedan gör … en enskild plan med hur det skulle kunna gå till och hur mycket 

tid som är möjligt att lägga på det. 
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Just nu deltar flera av pedagogerna i matematiklyftet vilket tar en stor del av tiden som annars 

kunnat användas till att söka forskning. ”Pedagogiska konferenser i gång/veckan, just nu tas 

en stor del av den tiden till matematiklyftet, egen förtroendetid, Kanaler som VFU 

studenter…”. Men som tidigare nämnts så är även dessa former av lärarlyft en viktig del för 

att utveckla sig själv och sin undervisning. Facebook används även som forum där pedagoger 

från hela landet kan träffas i intressegrupper och söka, fråga och ta del av varandras tankar 

och kunskaper. Inom dessa grupper är det dock vanligare att man tar del av varandras 

beprövade erfarenhet som inte alltid är vetenskapligt förankrad.  

Återigen är det flera som svarar att det är tillsammans med kollegor som man får del av 

forskning. Det någon funnit intressant delas vidare till övriga pedagoger som senare kan föra 

en diskussion kring detta och på så vis utveckla verksamheten. 

Mattelyftet som vi går nu anser jag vara toppen av den anledningen att vi blir handleda och 

tillsammans får diskutera vad vi själva tycker fungerar och inte. För mig är det i samtalet 

med kollegor som det ges möjlighet till nya infallsvinklar och idéer. 

Andra informationskanaler där informanterna får tillgång till forskning är fackliga 

tidningar, nyhetsrapportering samt Skolverkets rapporter. Till den ena skolan finns 

även två kvalitetsutvecklare kopplade som träffar förstelärarna en gång i månaden i 

syfte att få en närmare koppling till forskningen. 

4.5 Övningsskolans betydelse 

Vi ville få en uppfattning om vilken betydelse informanterna tror att övningsskolor kan ha för 

den framtida lärarprofessionen. Vidare undrade vi om de anser att övningsskolan ger en bättre 

koppling mellan teori och praktik jämfört med en ”vanlig” VFU-skola.  

Här ser vi en tydlig skillnad i åsikterna mellan de båda skolorna. Informanterna från den ena 

skolan menade att konceptet med övningsskolan var så pass nytt för dem att de ännu inte 

kunde svara på vilken betydelse den har för kopplingen mellan teori och praktik jämfört med 

en ”vanlig” VFU-skola. 

Jag har inte så stor inblick i vad det innebär att vara övningsskola men antar att om de 

pedagogiska diskussionerna ges större utrymme och får lyftas fram som viktiga så tror jag 

att det berikar. 

Informanterna på den andra skolan är positivt inställda till denna verksamhet och tvekade 

aldrig när de fick möjligheten att ansöka om att ingå i projektet. Det som tycks vara mest 



25 
 

positivt är att de studenter som kommer ut är mer motiverade till att lära och att möjligheten 

till att få återkomma vid nästa VFU-period bygger upp en bättre och närmare relation mellan 

verksamma pedagoger och studenterna. Även eleverna känner en större trygghet i att veta 

vilka studenterna är och dessutom hinner föräldrarna få en närmare kontakt med alla de vuxna 

som deras barn tillbringar sina dagar med. 

Vidare ser lärarna det som positivt att kopplingen till universitetet/högskolan blir starkare.  

Exempelvis är det tänkt att man ska ha gemensamma seminarier med lärarstudenter, lärare 

på skolan och lärare på högskolan. Det blir ett samtal där litteraturen på högskolan 

diskuteras kopplat till det som sker i praktiken på skolan. 

Det handlar om att studenternas praktik närmar sig teorin, på samma sätt som pedagogerna på 

skolan får möjlighet att föra sin praktik närmare teorin. 

Jag tror att tanken med övningsskolan är att huvudansvarige kontaktpersonen på skolan ska 

fungera som en länk […] och ev. ges möjlighet att bedriva forskning om det finns intresse 

och utrymme i tjänsten. 

Lärarna ser även det positiva med att man tillsammans med studenten kan forma en mer 

individuell VFU utifrån de intressen och behov som studenten har inför varje ny VFU-period. 

Det betyder att både student och handledare kan följa den personliga utvecklingen och 

kontinuerligt ge konstruktiv kritik och återkoppling. Det ses som en stor fördel att 

handledarna i övningsskolorna är utbildade och kan ge bra stöd och hjälp till lärarstudenterna 

så att de får möjlighet att prova sina teoretiska kunskaper i skolans verklighet.   

En av informanterna ställer sig kritisk till att lärarstudenterna inte får samma möjlighet att 

jämföra olika skolor eftersom de återkommer till samma. Detta innebär att de inte får ta del av 

olika förutsättningar i verksamheter och hos elever som varje skola arbetar med. 

4.6  Sammanfattning av resultatet 

Här vill vi beskriva vår tolkning av fenomenets kärna genom att visa de mest väsentliga 

beståndsdelarna i lärarnas upplevelser kring en utbildning på vetenskaplig grund. De ord som 

är kursiverade är en form av kategorisering av de svar som informanterna lämnade. 

Lärarna upplever att de har ett ansvar att ta åt sig ny forskning, att det lärarna gör i 

undervisningen bör vara förankrat i forskningen samt att anpassa undervisningen till varje 

individ. De måste även som pedagoger ha ett kritiskt förhållningssätt till sig själva och sin 

undervisning för att kunna utvecklas. Lärarna nämner att tiden är ett problem för att själva 
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kunna ägna sig åt forskning, men att närheten till forskning i egenskap av övningsskola leder 

till ett annat tänk och agerande.  

Lärarna beskriver att en av de viktigaste bitarna är att diskutera tillsammans med andra 

pedagoger och att det är skolledaren som bär huvudansvaret för att föra den pedagogiska 

utvecklingen framåt. Skolledaren ska fungera som inspiratör och ha en sådan inställning till 

forskning som påverkar resten av skolan positivt. 

I diskussionen kring tidsbrist som ett hinder berättar lärarna att förtroendetiden är en viktig 

förutsättning för att kunna ta del av ny forskning på olika sätt då övrig tid i stort går åt till 

undervisning och planering av denna. Lärarna anser att det är tiden tillsammas med kollegor 

som är det naturligaste sättet då de får ta del av forskning genom diskussioner. Informanterna 

är övervägande positiva till den koppling mellan skola och högskola/universitet som 

övningsskolan ger.  
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5 Diskussion 

Syftet med denna studie var att redogöra för lärares uppleveser av vad en utbildning på 

vetenskaplig grund innebär för dem i deras verksamhet. I vår resultatdiskussion som följer 

nedan besvarar vi våra forskningsfrågor: 

 Vad upplever lärarna att en utbildning på vetenskaplig grund innebär? 

 Vilka underlättande förutsättningar upplever lärarna att det behövs för att kunna 

bedriva utbildning på vetenskaplig grund? 

 Vilka hinder upplever lärarna att det finns för att kunna bedriva utbildning på 

vetenskaplig grund? 

5.1 Resultatdiskussion 

Även om lärarförbundens yrkesetiska principer (Lärarförbundet 2008), som vi berör i kapitel 

2.3, inte är vetenskapliga tycker vi att de är viktiga och en bra grund för lärare att stå på i sitt 

arbete. Som lärare har man ett ansvar att kontinuerligt arbeta med sin egen 

kompetensutveckling genom att följa den vetenskapliga utvecklingen inom sitt yrkes- och 

ämnesområde. Sammantaget kan man säga att ansvaret som lärare inte stannar vid att lära ut, 

utan att man hela tiden utvecklar sitt eget lärande för att på så vis utveckla elevernas lärande. 

Detta jämför vi med Timperleys (2013) kunskapscykel som syftar till ett cirkulärt lärande där 

allt hänger ihop. Just därför är det viktigt, som informanterna och även Skolverket (2013b) 

säger, att söka stöd för det man gör i forskningen för att på så vis få bekräftat att det man gör 

är vetenskapligt förankrat. Detta kan i sin tur medföra att man i sitt sökande får nya insikter 

som utvecklar tankarna kring undervisningen och som då blir till fördel för eleverna. Flera av 

informanterna menar också att man som pedagog har ett ansvar att hålla sig uppdaterad kring 

forskning om skolans verksamhet samt de yttre faktorer som påverkar inlärningen, som 

exempelvis hjärnans utveckling och hälsans påverkan. Detta ansvar handlar även om att man 

använder sin egen erfarenhet och kunskap kring gruppens mångfald och dynamik för att på 

bästa sätt implementera den nya kunskapen. Vi tror att det sällan är en metod som fungerar för 

alla elever. 

Det kritiska och reflekterande förhållningssättet som informanterna talar om handlar inte 

enbart om att vara kritisk till nya metoder och forskning, utan även till sig själv och det man 

gör. Vi menar att det är viktigt att inte stagnera i sitt arbete så att man gör som man alltid gjort 

utan alltid försöker se möjligheter till att utvecklas vidare. En informant beskriver det som en 

konserverande kunskap som man av ren vana inte vill vidareutveckla eftersom man själv 
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upplever att det man gör fungerar bra. Precis som Robertson (2012) menar så talar vi här om 

en form av öppenhet mot det nya för att man ska kunna utöka sin kunskap till förmån för 

nyskapade lärmiljöer som optimerar elevernas lärande. Man måste tillåta sig själv att se nya 

mönster och hur dessa kan vara till fördel för eleverna. Vidare har pedagogerna enligt Lgr 11 

även i uppdrag att föra vidare detta kritiska förhållningssätt till eleverna. 

Vi ser att alla våra informanter tycks ha ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt i sin 

undervisning. Det kan handla om ett kollegialt lärande där de tillsammans diskuterar olika 

lösningar, att man har kontakt med lärare på andra skolor, läser facktidningar och annan 

litteratur samt deltar i olika typer av kompetensutveckling. En informant nämner även 

facebook som en informationskanal. Vi har själva erfarenhet av sådana facebookgrupper där 

man kan få tips, idéer och länkar inom exempelvis ämnesdidaktik, styrdokument och 

undervisningsmetoder. Alla dessa källor kan på olika sätt ge nya insikter som man som lärare 

kanske kan utveckla sin egen undervisning med. 

Det är intressant att vissa av informanterna framhåller verksamheten med övningsskolor som 

positivt ur den bemärkelsen att det ger dem en bättre kontakt med forskning genom att 

studenterna ifrågasätter och finner belägg för det som pedagogerna gör. Då behöver det inte 

bli som Wennergren och Åman (2011) antyder att större delen av den vetenskaplighet som 

finns på skolan är begränsad till nyexaminerade lärare. Att vara övningsskola skulle då kunna 

innebära en regelbunden input av ett vetenskapligt förhållningssätt i verksamheten. Samtidigt 

är det några av informanterna som känner sig osäkra på vad övningsskolan innebär för 

verksamheten trots att de redan blivit beviljade att fungera som en sådan. Det är skolledarens 

roll att informera och få alla berörda att känna sig delaktiga i processen och på så sätt få alla 

skolans pedagoger med på tåget. Vi tror att det är av stor vikt att alla inblandade vet vad det 

innebär att vara övningsskola och får rätt förutsättningar och kunskap om verksamheten så att 

alla vet vad som förväntas av dem. Det är också viktigt att studenternas förväntningar 

stämmer väl överens med förväntningarna som skolans pedagoger har om vad det innebär 

med övningsskolans verksamhet. 

Vi gillar exemplet med liknelsen att skolledaren ska fungera som lokomotiv i verksamheten 

och vara den som ansvarar för att utvecklingen går åt rätt håll. Men för att detta ska fungera 

krävs då naturligtvis att man som skolledare också har pedagoger omkring sig som är villiga 

att kliva ombord på detta tåg. Det är också viktigt att skolledaren ser till att alla i 

verksamheten känner en sammanhållning och att man har samma mål. Det får inte vara som 
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Skolverkets lägesbedömning (2013b) visar att många uppfattar lärarens arbete som ett 

ensamarbete. Det är hela tiden barnen som skolans fokus ska ligga på, deras lärande och 

utveckling. 

Att tiden är ett problem för att söka och sätta sig in i ny forskning har vi fått bekräftat från 

flera av informanterna. Detta stämmer överens med det resultat som VA:s rapport (2013:3) 

visade där det framgår att 77 procent av de tillfrågade anser att tidsbrist är det största hindret 

för att ha kontakt med forskare och därigenom forskning. Några anser att det är fritiden som 

är enda möjligheten till detta vilket i förlängningen kan leda till att man bränner ut sig. Det 

som inte ryms inom den ordinarie arbetstiden eller förtroendetiden blir inte prioriterat utan ses 

istället som en belastning. Även här ser vi att skolledarens viktiga roll blir synlig genom att 

ordna så att förutsättningar finns och med rätt inställning påverka pedagogerna till att vilja ta 

sig tid. Att få tid till att prioritera sin egen utveckling torde inte vara något problem då 

skolledaren har lika stort ansvar att utveckla sitt eget lärande. Timperley (2013) menar att när 

ledaren utvecklar sitt lärande så påverkar det även lärarnas lärande. Detta leder till att både 

ledarens och lärarens lärande är kopplat till elevernas lärande. Med andra ord är det viktigt att 

alla i verksamheten går mot samma mål. Som Skolverket (2013c) menar så behöver alla 

skolor en långsiktighet för att ha möjlighet till att stärka lärarlaget samt utveckla skolan så att 

alla elever får den likvärdiga utbildning de har rätt till. En informant nämner att dennes 

skolledare gör en enskild plan utifrån pedagogens önskemål om att vilja förkovra sig. Här 

handlar det om att tillsammans komma fram till vilka möjligheter det finns till att ta sig tid till 

detta inom den ordinarie arbetstiden samt förtroendetiden.  

Flera av informanterna nämner att de nu deltar i mattelyftet som pågår i Sverige och att detta 

ger en naturlig tid tillsammans med kollegorna för utveckling och där reflektion kring olika 

frågor görs möjlig. Att kunna vidareutveckla sitt tänk tillsammans med andra pedagoger ser vi 

som en viktig del i läraryrket och det tycks också vara en positiv väg att gå enligt 

informanterna. Detta kopplar vi till Säljö (2000) som menar att man tillsammans för varandra 

framåt till nästa kunskapssteg och gemensamma kompetensutvecklingsprojekt som 

mattelyftet ser vi som en naturlig miljö där detta kan ske.  

Sammanfattningsvis kan vi utifrån vår studie säga att en utbildning på vetenskaplig grund 

innebär att man som lärare har ett ansvar att ta del av ny forskning, att man vill utveckla sig 

själv och sin undervisning och att man förankrar det man gör vetenskapligt. Men det betyder 

inte att man måste forska själv, även om detta ibland kan vara önskvärt. Det som är viktigt för 
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att uppnå en utbildning på vetenskaplig grund tror vi till stor del är skolledarens stöd i form av 

inspiration och tid, att alla i verksamheten känner sig delaktiga och arbetar mot samma mål, 

att lärare inte enbart arbetar för en professionell utveckling utan även för ett professionellt 

lärande, att man aldrig slutar att utvecklas utan bygger vidare på sin erfarenhet. Kopplingen 

till universitet och högskola ses av informanterna som en fördel eftersom det för skolan 

närmare forskningen. 

5.2 Metoddiskussion 

Vi har under arbetets gång fått erfara hur svårt det kan vara att få in svar på denna form av 

undersökning. Från början var vårt fokus mot ett annat skolutvecklingsprojekt men på grund 

av pedagogernas arbete och därtill egen tidskrävande forskning inom detta projekt har vi fått 

ändra mot övningsskolans verksamhet. Det tycker vi är en intressant aspekt då de 

undersökningar vi tagit del av visar att många lärare anser att det inte finns tid till forskning. 

Anledningen till att vi valde att ändra fokus mot övningsskolor istället är för att de har en stor 

förståelse för vad lärarutbildningen innebär och de kan förväntas vara vänligt inställda till att 

hjälpa oss i vår studie. De två utvalda skolorna är kopplade till två olika lärosäten vilket vi 

tror är positivt eftersom alla lärosäten har olika arbetssätt. Frågeformuläret skickades till 26 

pedagoger som arbetar inom förskoleklass till årskurs sex. 13 pedagoger skickade svar 

tillbaka vilket gav ett bortfall på 50 procent.  Alla svarande har en examen mot grundskolan 

förutom en som har mot gymnasiet. Av dessa har tio stycken varit verksamma i grundskolan i 

mer än tio år. Byte av fokus innebar att det nya utskicket av formulären gjordes långt in i 

arbetsprocessen vilket var ett stressmoment för oss. Vi blev tvungna att förkorta svarstiden för 

informanterna vilket kan vara en förklaring till att bortfallet blev 50 procent. En annan 

förklaring kan förstås också vara att en del av pedagogerna är oengagerade och till och med 

negativa till en skola på vetenskaplig grund. Ytterligare en förklaring kan naturligtvis vara 

bristen på tid som vi redan diskuterat ovan. 

Vid analysen av svaren kan vi ändå medge att arbetet har underlättats av att antalet var 13 

stycken informanter och inte drygt 50 stycken som kunde förväntats i vårt tidigare fokus. 

Eftersom detta inte var tänkt som en vanlig enkätstudie med en kvantitativ analys så behövde 

vi lägga tid på att kategorisera svaren och analysera dem. Vi känner ändå att vi valde rätt 

metod eftersom vi fick just den empiri vi var ute efter. För att ytterligare kunna fördjupa oss i 

detta ämne skulle vi i framtiden kunna göra en studie där vi intervjuar respektive informant 

för att på så sätt få en djupare förståelse för deras upplevelser av vad en utbildning på 

vetenskaplig grund innebär.   
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6 Sammanfattande reflektioner 

Vi får intrycket av att politikernas och forskarnas vilja och mål med skolan kan vara på en 

annan nivå än de verksamma lärarna är beredda att gå. En diskrepans uppstår mellan 

styrdokumentens krav och verklighetens skola där vardagsarbetets tidsbrist och höga 

arbetsbelastning gör sig påmind. Ambitionen finns bland större delen av lärarkåren, att 

kontinuerligt utveckla verksamheten men det måste till förändringar i form av mindre styrning 

och kontroll från högre instanser för att lärarna ska få utveckla verksamheten i den riktning 

det är tänkt. Vi syftar exempelvis på de nationella mätinstrument som nationella prov där man 

utifrån statistik mäter elevernas kunskaper och rangordnar skolor utifrån måluppfyllelse. Detta 

kan i sin tur då leda till att det kvalitetsarbete som pedagogerna gör inte blir synligt.  

Vi är medvetna om att den studie som vi gjort med hjälp av frågeformuläret inte är 

generaliserbar till skillnad från den rapport som VA (2013:3) sammanställde utifrån den stora 

surveyundersökning som skickades till 2000 pedagoger över hela Sverige. Intressant är ändå 

att de flesta i VA:s undersökning anser att tidsbrist är det största hindret för att söka och ta åt 

sig ny forskning, medan några av våra informanter ger intryck av inte hålla med i den frågan. 

Om detta beror på att skolorna är övningsskolor vilket kanske gör pedagogerna mer 

forskningsvänliga vågar vi inte svara på.  

I ett perspektiv på tid som bristvara är det kanske ännu viktigare att fundera över vad lärare 

väljer att lägga sin tid på. Det gäller att ha fokus på det vi faktiskt kan påverka i vår lärarroll 

och inte hamna i diskussioner kring elevers brister och svagheter. Väljer vi att göra någonting 

åt det vi kan, som att exempelvis utveckla skolan som en lärandemiljö eller fastnar vi i ett 

bristtänkande? Det är viktigt att kunna lyfta blicken mot forskarvärlden och reflektera om det 

finns fler, kanske bättre vägar att gå. Att inte göra samma saker om och om igen, utan att 

istället stanna upp och fundera, tänka om och tänka nytt. Vad är egentligen det mest effektiva 

att lägga sin tid på? Bland annat Hattie (2012) menar att det är läraren och undervisningen 

som påverkar elevernas resultat och därför är det viktigt att försäkra sig om att det man gör 

fungerar bra för eleverna.  

Efter denna studie känner vi att vi fått en ökad förståelse för vad som är tanken bakom 

övningsskolans försöksverksamhet och väntar intresserat på framtida utvärderingar kring 

denna. Som med alla nya verksamheter och förslag framförs det kritik och övningsskolan är 

inget undantag. Att övningsskolor skulle riskera att bli en skyddad verkstad håller vi inte med 

om. De övningsskolor vi varit i kontakt med skiljer sig från varandra på många sätt och tittar 
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man från kommun till kommun är det stor spridning mellan de olika skolorna både när det 

gäller elevunderlag och skolornas geografiska placering. Det positiva som vi ser det är att man 

som lärarstudent i början av sin utbildning kan få en bättre och mer strukturerad 

verksamhetsförlagd del med bra handledning och som hjälper till att bygga upp 

självförtroendet och tilliten till sin egen förmåga. Att verksamheten även kräver att större 

delen av alla pedagoger har handledarutbildning anser vi gynnar hela skolan eftersom det 

innebär en form av kompetensutveckling med ett vetenskapligt förhållningssätt. 

Svensk media belyser en nära förestående lärarkris och lärarnas olika fackförbund arbetar 

aktivt med att hela tiden lyfta frågor om lärarnas situation. Vi kan utifrån vår och VA:s 

undersökning (2013:3) bekräfta bilden av ett yrke där större delen av lärarkåren ser 

svårigheterna med att uppfylla de krav som de nya styrdokumenten pekar mot. I och med 

reformerna så gjorde man om hela systemet med lärarutbildningen vilket leder till det som 

Wennergren och Åman (2011) tar upp att den vetenskaplighet som finns på skolorna står de 

nyutexaminerade lärarna för. Vi är medvetna om att det finns flera lärare som tillsammans 

med sina kollegor ändå bedriver en utbildning på vetenskaplig grund trots den redan stora 

arbetsbördan. Frågan är varför vissa lyckas få tid till detta och andra inte? Är det bara 

skolledaren som påverkar? Är det andra förutsättningar på respektive skola som avgör? Detta 

är frågor man kan forska vidare om i jakten på en likvärdig utbildning som står på 

vetenskaplig grund. Om man förstår innebörden av begrepp som vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet och hur de hänger ihop så är det kanske enklare att se fördelarna med att 

arbeta forskningsbaserat. Men som James Nottingham nämner i sin webföreläsning där han 

menar att vi inte får fastna vid metoder och forskning i skolan. ”Vi behöver en balans mellan 

ny kunskap och att ta hand om det vi har här” (Nottingham 2014). 
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Information om studien 

Svaren kommer att behandlas anonymt och skolan kommer inte att nämnas vid 

dess verkliga namn. Svaren kommer att sparas fram till studien är färdig och 

godkänd av examinator, därefter förstörs de. Inskickat svar räknas som 

godkännande av deltagande. Under hela studiens gång har du möjlighet att ta 

tillbaka ditt godkännande. Uppsatsen i sin helhet kommer efter den anses 

avslutad skickas till skolans rektor och finnas tillgänglig för alla deltagare. 

Svara så här: 

Kopiera frågorna och klistra in dem i ett tomt mail. Skriv svaren efter respektive 

fråga och skicka sedan till xxx@studentmail.oru.se 

Eller 

Spara dokumentet på datorn. Skriv svaren i dokumentet, spara och bifoga det 

sedan som fil i ett mail. Skicka till xxx@studentmail.oru.se 

Detta underlättar hanteringen av svaren samt ger dig obegränsat utrymme att 

skriva svaren på. 

Stort tack för ditt deltagande! 

Tove & Helene 

 

Bilaga 1 - Frågeformulär 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vilken typ av examen har du och vilket år tog du examen? 

 

2. Hur många år har du varit verksam i grundskolan?  

 

3. Enligt senaste skollagen ska undervisningen vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Vad innebär det enligt dig? 

 

4. Tror du att en förutsättning för en skola på vetenskaplig grund är att lärare 

forskar själva? Varför? Vilken betydelse tror du att det har för kvaliteten på 

undervisningen? 

 

5. Hur viktig tror du att skolledarens roll är för att kunna skapa en 

forskningsvänlig skolmiljö? Motivera ditt svar. 

 

6. När får du tid till att söka och sätta dig in i ny forskning i pedagogik och 

ämnesdidaktik? På vilka sätt får du tillgång till ny forskning?  

 

7. Vilken betydelse tror du att övningsskolor kan ha för den framtida 

lärarprofessionen? Tror du att övningsskolor ger lärarstudenterna bättre 

koppling mellan teori och praktik än en ”vanlig” VFU-skola? Varför? 
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