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FÖRORD
Regeringen gav 2013-11-21 (U2013/6845/S) Vetenskapsrådet i uppdrag att svara för genomförandet av
validerade kartläggningar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet.
Kartläggningarna skulle utgå ifrån frågeställningar som är relevanta för, och framtagna i samråd med,
verksamma i skolan och förskolan. Syftet med kartläggningarna var att utgöra underlag för systematiska
sammanställningar av forskningsresultat med relevans för verksamhet inom skola och förskola som
Skolforskningsinstitutet skulle få i uppdrag att genomföra. Uppdraget formulerades efter att huvudsekreteraren
för Utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK) vid Vetenskapsrådet utformat ett förslag till ett antal projekt
som under ett år skulle arbeta fram ett underlag till Skolforskningsinstitutet.
Uppdraget från regeringen, med arbetsnamnet SKOLFORSK, har trots den korta tid som stått till buds,
resulterat i sexton delprojekt där ett 40-tal forskare från femton olika universitet i Sverige, Norge och USA har
medverkat. En välmeriterad forskare med expertkunskaper inom respektive område har varit ansvarig ledare för
de olika projekten. Delprojekten, som alla har genomförts under 2014, varierar i tidsomfång - från fyra till elva
månader. De kortare studierna syftar till att underlätta den nya myndighetens initiala arbete avseende processer
och modeller för kunskapsbildning, och till att skapa gynnsamma förutsättningar för användning av
forskningsbaserad kunskap i skolan. De längre projekten är exempel på olika typer av systematiska
sammanställningar av forskningsresultat. De visar på olika modeller och metoder för hur forskning avseende
lärande i skolan kan systematiseras och synliggöras.
Huvudsekreteraren för UVK, professor Eva Björck samt projektledaren, fil.dr. Cristina Robertson har varit
ansvariga för projektet. SKOLFORSK har haft en referensgrupp med olika aktörer som arbetar med att
befrämja praktiknära forskning och spridning av forskning. Projektet har haft nära kontakt med den grupp som
planerat Skolforskningsinstitutet.
Ett varmt tack riktas till alla forskare som med kort varsel gjort det möjligt att genomföra detta projekt. Ni
har berikat skolväsendet och Skolforskningsinstitutet med en gedigen bas att utgå ifrån i fortsatt arbete med
skolans vetenskapliga förankring och uppbyggnad av den praktiknära skolforskningen i Sverige till gagn för
förskolor, skolor och lärarutbildning.
Skolforskningsinstitutet önskas framgång och lycka med sitt fortsatta arbete!

Petter Aaasen, ordförande, Utbildningsvetenskapliga kommittén
Eva Björck, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap, Vetenskapsrådet
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SAMMANFATTNING
I föreliggande rapport analyseras policyinitiativ kring forskningsbasering av skolan de två senaste decennierna.
Genomgången är disponerad efter fyra olika modeller och strategier som identifierats i forskningslitteraturen.
(i) Forskningsbasering genom spridning av forskningsresultat; (ii) Forskningsbasering genom utbildning; (iii)
Forskningsbasering genom mäklande; (iv) Forskningsbasering genom interaktiv kunskapsproduktion. Utifrån
dessa fyra grundläggande modeller synliggörs motiv, idéer och frågeställningar som ligger bakom försöken att
närma skolan och forskningen de senaste 20 åren. Resultaten pekar på att utvecklingen gått i riktning mot mer
direkta försök att koppla skol- och undervisningspraktiker och de pedagogiskt yrkesverksammas aktiva
konsumtion av utbildningsvetenskaplig forskning. I det avslutande kapitlet sammanfattas de viktigaste
slutsatserna kring resultaten för Skolforskningsinstitutets vidkommande.
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FÖRFATTARPRESENTATION
Carl-Henrik Adolfsson är filosofie doktor och lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet där han bedriver
forskning och undervisar inom framförallt området läroplansteori och didaktik. Carl-Henriks forskningsintresse
rör utbildningsreformer och läroplaner i ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Även relationen mellan
forskning och lokalt skolutvecklingsarbete utgör ett stort intresse där Carl-Henrik också medverkar i ett antal
fleråriga forskningsprojekt.
Daniel Sundberg är forskare och lärare vid Linnéuniversitet. Hans forskningsområden är skolreformer och
styrning av utbildning relaterat till skolans inre arbete. I ett antal projekt har Daniel också särskilt studerat
förhållanden och relationer mellan utbildningsforskning, utbildningspolitiskt beslutsfattande och pedagogiska
praktiker i utbildning och skola utifrån samhälleliga, historiska och komparativa perspektiv.
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INLEDNING OCH SYFTE
Inledning och bakgrund
I denna rapport görs en genomgång och en analys av policyinitiativ som, direkt eller indirekt, de senaste 20
åren haft som intention att forskningsbasera den svenska skolan. En sådan historisk bakgrund är en nödvändig
förutsättning för att förstå dagens diskussioner om att skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet. Även om denna formulering numera finns inskriven i skollagen är tankegångarna ingalunda nya.
Idag får de emellertid en ökad aktualitet mot bakgrunden av den s.k. evidensvåg som nu också nått Sverige och
utbildningsområdet. I genomgången av olika policyinitiativ framträder olika idéer om forskningsbasering av
skolan. En förståelse för dessa policyinitiativ, med avseende på just motiv och tillvägagångssätt för
forskningsbasering, konstituerar viktiga kunskaper för, men också frågor kring, det fortsatta arbetet med att
inrätta ett skolforskningsinstitut.
Stora delar av den tillgängliga forskningen om fruktbara och framgångsrika strategier för att stärka samspelet
mellan forskning och skola och öka forskningsanvändningen kommer från hälso- och sjukvårdsområdet. Här
har man under en relativt lång tid kunnat konstatera att den passiva spridningen av forskningsresultat till stora
delar är ineffektiv. Snarare är det koordinerade mångfasetterade interventioner med hög grad av olika aktörers
aktiva medverkan som kan påvisa störst genomslag. Det är emellertid svårt att generellt översätta sådana
resultat från hälso- och sjukvårdsområdet till utbildningsområdet.
De senaste två decennierna har det dock också skapats allt flera olika mötesplatser mellan forskning och
skolverksamhet. Inom forskningen om vetenskapen roll i samhället (STS, Science and Technology Studies) har
sådana arenor kommit att benämnas transepistemiska arenor (Knorr-Cetina 1999; Novotny et al 2001). Det är
verksamheter som arbetar med att översätta forskningsresultat och implikationer av dessa till olika
verksamhetsområden. Inte minst handlar det om överbrygga språkliga barriärer – diskurser – som anger olika
prioriteringar, hur problem och frågeställningar ramas in, definieras och klassificeras, hur bedömningar av vad
som anses giltig kunskap görs etc. Praktikens problem kan behöva ”översättas” för att göras till
undersökningsbara forskningsfrågor och forskningsresultat kan behöva ”översättas” för att bli relevanta för
praktiken. Begreppet transepistemiska arenor fäster uppmärksamheten just på mötena mellan olika
kunskapsformer, som t.ex. vetenskaplig kunskap och vardagskunskap, och de mötesplatser som blir alltmer
framträdande i samhällsutvecklingen.
När vi fortsättningsvis talar om forskningsbasering är det på ett övergripande plan en rad olika sätt att
använda forskning (aktiviteter) som vi inkluderar i ett sådant begrepp. Det handlar t.ex. om att forskningen
konsulteras för råd och rekommendationer (rådgivande), forskningen används i utbildning för
kapacitetsbyggande (t.ex. att göra vetenskapliga undersökningar, inta vetenskapligt förhållningssätt, ta del av
den senaste forskningen etc.), forskningsinformation från databaser används som kunskapsunderlag, nätverk
mellan forskare, praktiker och beslutsfattare och olika händelser (t.ex. seminarier, konferenser),
forskningsresultat (evidens) används i det praktiska arbetet, forskare och praktiker som utvecklar långvariga
samarbeten etc.
En mer specifik innebörd får forskningsbasering om den relateras till skolans undervisning och den innebörd
som läggs i begreppet vetenskaplig grund i 2010 års skollag. I de förarbeten som låg till grund för den nya
skollagen (se t ex Prop. 2009/10:165) diskuteras vetenskaplig grund bland annat som att läraren i sin
undervisning behöver kunna:
... kritiskt granska, pröva och att sätta enskilda faktakunskaper i ett sammanhang. Arbetet i skolan med att välja innehåll och metod
och att värdera resultat ska därför präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt och kunskaper som grundar sig på relevant
forskning…(Prop. 2009/10:165, s. 223f).

Ett annat sätt som också diskuteras i förarbeten i skollagen är att förstå begreppet både som innehåll och form
(Skolverket, dnr 2012:1 700). Det vill säga att det å ena sidan handlar om utbildningens ämnesinnehåll men å
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andra sidan också dess metoder. Översatt till forskningsbasering skulle forskningsbasering som innehåll
därmed kunna innebära att forskningsresultat som sådana används i utvecklingen av lärares undervisning
genom exempelvis att införa nya, eller förbättra befintliga, undervisningsmetoder men också att lärares
undervisningsämnen aktualiseras och uppdateras i relation till de senaste forskningsrönen. Med
forskningsbasering som form är det dock inte i första hand innehållet i de senaste forskningsresultaten som står
i fokus utan snarare det vetenskapliga förhållningssättet som sådant som utgör den centrala utgångspunkten.
Det vill säga forskningsbasering handlar utifrån en sådan innebörd om att lärare ska bygga upp och utveckla ett
vetenskapligt förhållningssätt som de i sin tur kan använda för att kontinuerligt systematiskt utveckla den egna
undervisningen men också för att delta i det kollegiala utvecklingsarbetet på förskolan eller skolan.
Det finns skäl, inte minst mot bakgrunden av skollagens formuleringar, att undersöka olika modeller och
strategier för att forskningsbasera skolverksamhet. Denna rapport avser vara ett bidrag till förståelsen av de
olika motiv och frågeställningar som legat bakom olika policyinitiativ på detta område de två senaste
decennierna.

Teoretiskt ramverk
Det finns en omfattande och disparat litteratur som behandlar frågor om forskning och politik mer generellt.
Stora delar av litteraturen rör sig mellan olika politikområden och behandlar frågor om hur vetenskap och
forskning på olika sätt träder in i dessa processer på ett generellt plan. Utifrån en litteraturgenomgång (se
delprojekt 5, Vetenskapsrådet 2015) kan fyra samlande och övergripande modeller om samspelet mellan
forskning och policy identifieras när det gäller hur insatser för forskningsbasering av skolans verksamhet kan
utformas (se även Rosenfield & Berninger 2009).
De blir naturligtvis förenklade modeller av hur faktiskt samspel och forskningsrelatering går till. Samtidigt
väger de in att det rör sig om dynamiska, komplexa och medierande processer som skapas både av formella och
informella strukturer, en mångfald av aktörer och kunskapsbaser men också det politiska spel som ramar in
policyverksamheten (Nutley et al 2007). Som nämndes ovan är forskningsbasering av skolan egentligen inte
någon ny företeelse men frågan har aktualiserats mot den evidensdiskussion som nu pågår inom
utbildningsområdet.
Evidensrörelsen går tillbaka till början på 1970-talet då systematiken omkring forskningsresultat på allvar
börjar utvecklas. Från början var det metaanalyserna inom psykoterapin som stod i fokus, men även
klassrumsstorlek var tidigt ett aktuellt område. Det var emellertid framför allt inom medicinsk och
hälsoforskning som metodutvecklingen gick snabbast fram. Givet frågornas tvärvetenskapliga karaktär så
förekommer det också en rad olika modeller för forsknings- eller evidensbasering i olika policyinitiativ. Utifrån
en litteraturgenomgång på området (se delprojekt 5) finns det fyra övergripande modeller/ramverk som vi
kommer att använda oss av i analysen av de svenska policyinitiativen kring frågorna om forskningsbasering av
skolan:

Spridningsmodeller
Denna modell bygger på föreställningar om en sändare och mottagare och där forskningsbasering av skolan och
förskolan sker via en spridning av utbildningsvetenskapligt relevanta forskningsresultat. Den bärande tanken
bakom denna modell är att det antas produceras en mängd forskning, i synnerhet vid landets högskolor och
universitet, som på olika sätt kan vara av betydelse för förskolans och skolans aktörer. Men för att dessa resultat
på ett effektivt sätt ska kunna nå skolor och förskolor behövs någon aktör som samlar in, väljer ut och sprider
dessa forskningsresultat. När väl spridningen av forskningsresultaten nått ut till skolans och förskolans aktörer
är det i ett nästa steg upp till dessa aktörer att omsätta resultaten i den lokala undervisningspraktiken.

Utbildningsmodeller
En annan möjlig modell för att forskningsbasera skola går via att initiera utbildningssatsningar med stärkta
inslag av forskning för de tänkta målgrupperna och på ett indirekt sätt öka förståelse för eller orientering mot
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relevant forskning. En sådan utbildningsstrategi kan organiseras på flera sätt och med olika innehåll. Å ena
sidan kan det handla om en utbildningsinsats som syftar till att stärka förskollärares, lärares och skollednings
vetenskapliga förhållningssätt i sitt pedagogiska arbete, med avseende att exempelvis systematiskt utveckla
undervisningen på förskolan/skolan. Å andra sidan kan forskningsbaseringen av undervisningen gå via att
kompetensutveckla förskollärare och lärarna i sina respektive ämnen (se ovan). Oavsett utbildningsstrategi
finns i denna modell för forskningsbasering ett övergripande syfte att via just utbildning stärka den
vetenskapliga grunden i skolans och förskolans verksamhet.

Mäklande modeller
Vid sidan av de båda modellerna ovan har även så kallade mäklande modeller utvecklats där en viss
intermedierande aktör/organisation har tagit på sig en mer aktiv roll i att mäkla mellan forskningen och
policy/praktik. Detta görs genom att den aktuella intermediären arbetar med att översätta och anpassa
forskningsresultat efter forskningskonsumenters önskemål, behov eller frågor men också genom att skapa
förutsättningar för eller en arena där forskning och praktik ska kunna mötas. Det vill säga, i de fall det finns ett
kunskapsbehov hos exempelvis en grupp lärare, har mäklaren till uppgift att försöka möta denna efterfrågan
genom att koppla samman dem med någon, exempelvis en forskare, som besitter den kompetens som
efterfrågas.

Interaktiva modeller
Som ett alternativ till tanken om en given sändare och mottagare, som i synnerhet går att finna i de två första
modellerna ovan, fokuserar de interaktiva modellerna på att forskningsbasering sker via en interaktiv
kunskapsproduktion, mellan forskare och praktiker. Modellerna bygger på antaganden om att förändring i den
lokala undervisningspraktiken sker utifrån lokala kontextuella förhållanden och att de specifika kapaciteterna
måste aktiveras i kunskapsdrivna samarbeten. Inom ramen för modellen antas forskaren och praktikern besitta
olika slags kunskapskvaliteter om undervisning, utan att det för den saken skull innebär att någon av dessa
kunskaper betraktas som ”bättre” eller mer ”värda” än den andre. Medan forskningen har viktiga teoretiska
”utifrån” kunskaper som rör t ex framgångsfaktorer i undervisning (”kunskap om”) har praktikern
betydelsefulla erfarenheter och en viktig ”inifrån-förståelse” (”kunskap i”) om den egna pedagogiska
verksamheten. Genom detta ömsesidiga möte antas ett lärande dem emellan kunna komma till stånd och på
samma sätt möjliggör också en forskningsbasering av skolan.

Studiens syfte och frågeställningar
Studien syftar till att inventera, identifiera och undersöka centrala policyinitiativ som de senaste 20 åren (direkt
eller indirekt) haft till syfte att forskningsbasera den svenska skolan. Utifrån detta syfte har följande
frågeställningar mer specifikt stått i fokus för arbetet:
 Vilka frågeställningar/motiv (av hög relevans för förskolans och skolans inre verksamhet) har varit
framträdande i de senaste två decenniernas svenska utbildnings- och skolpolitik för att forskningsbasera
skolan?
 Vilka modeller för forskningsbasering (av hög relevans för förskolans och skolans inre verksamhet) har varit
och är framträdande?
 Vilka modeller/strategier framstår mot bakgrund av ovanstående som centrala för skolforskningsinstitutets
vidkommande?
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METOD
Frågeställningarna har framförallt besvarats genom en litteraturgenomgång och dokumentanalys på det aktuella
området. I analysen har ingått ett aktivt arbete med att bedöma relevans och giltighet när det gäller frågor kring
forskningsbasering och skola. Då de i regel hänger nära samman med mer allmänna kvalitets och
innehållsfrågor i skolans styrning krävs ett öppet och explorativt angreppssätt för att besvara
forskningsfrågorna. Syftet och frågeställningarna spänner också över omfattande områden och en rad
avgränsningar har därför varit nödvändiga.
För det första begränsar sig analysen till policyinitiativ specifikt riktade till förskola, grundskola och
gymnasium, övriga skolformer har inte beaktats. Det ligger också en begränsning i specifika
satsningar/initiativ, där alltså mer generella ansatser mot forskningsbasering inte inkluderats.
För det andra har företrädesvis policyinitiativ direkt riktade mot skolans inre verksamhet inkluderats (lärare,
undervisning, utbildning och kompetens, lärande, utveckling) mer indirekta initiativ har endast inkluderats om
de bedömts lett till betydande effekter för skolans inre verksamhet. I denna avgränsning ligger också att de
policyinitiativ som analyserats har haft ett explicit och huvudsakligt syfte i just forskningsbasering av skolan.
För det tredje har ett volymkriterium för urval av policyinitiativ tillämpats. Endast större initiativ som pågått
under flera år och som tilldelats adekvata resurser för deras implementering har beaktats. Det gör att initiativ
som enbart formulerats och stannat vid intentioner ej beaktats i analysen. De är således i första hand
koncentrerade till en nationell statlig nivå (de större skolmyndigheterna och organisationerna) med undantag
för några exempel från en regional och kommunal nivå.
För att identifiera relevant litteratur och relevanta policydokument har vi använt oss ett s.k. snöbollsurval av
referenser. Genom att aktivt löpande identifiera nyckelreferenser av särskilt informationsrika texter, alternativ
kritiska fall så har en genomgång av relevanta texter gjorts och sammanställts baserat på det teoretiska
ramverket av olika modeller för forskningsbasering.
Därtill har ett rundabordssamtal med forskare och policymakare genomförts för generering av relevanta
frågeställningar och för att validera preliminära delresultat från litteraturgenomgången (se bilaga 1).
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RESULTAT
Att forskningsbasera den svenska skolan – Exempel på
policyinitiativ de senaste 20 åren
Syftet med detta avsnitt är att redogöra för ett antal policyinitiativ som har eller har haft till syfte att
forskningsbasera den svenska skolan de senaste 20 åren. Redogörelsen kommer att disponeras utifrån de fyra
modeller för forskningsbasering som ovan redogjorts för: (i) Forskningsbasering genom spridning av
forskningsresultat; (ii) Forskningsbasering genom utbildning; (iii) Forskningsbasering genom mäklande; (iv)
Forskningsbasering genom interaktiv kunskapsproduktion. Syftet med att kategorisera de olika policyinitiativen
utifrån dessa modeller är att kunna visa på bakomliggande motiv till initiativen men framförallt vilka idéer om
forskningsbasering som dessa är uppbyggda kring. En förståelse för dessa motiv och tänkta tillvägagångssätt
för forskningsbasering förstås utgöra en viktig grund för arbetet med att bygga upp ett nytt
skolforskningsinstitut. Två saker är viktiga att uppmärksamma inför denna redogörelse: i) vi gör på intet sätt
anspråk på att försöka återge en heltäckande bild av samtliga tänkbara policyinitiativ som initierat de senaste 20
åren, istället ska de initiativ som vi kommer att redogöra för nedan snarare betraktas som tydliga policyexempel
på olika sätt hur aktörer försökt och försöker att forskningsbasera skolan ii) eftersom modellerna ovan är av
idealtypisk karaktär går det knappast inte heller att förvänta sig hitta policyinitiativ som renodlat är uppbyggd
kring någon av dessa modeller. Det vill säga många gånger finns flera modeller närvarande inom ramen för ett
och samma initiativ. I redogörelsen nedan och i kategoriseringen av desamma har vi därför utgått ifrån vilken
av modellerna som vi sett vara den mest dominerande inom respektive initiativ.

Forskningsbasering genom spridning av forskningsresultat
Inrättandet av en ny myndighet med ett tydligt skolutvecklingsuppdrag
Ett exempel på en policyaktör som de senaste två decennierna i större eller mindre utsträckning arbetat utifrån
en tydlig spridningsstrategi är Skolverket. Hur Skolverkets uppdrag att arbeta med frågor som handlar om
relationen forskning och skola är dock något som har varierat över tid. Som kommer att redogöras för mer
ingående längre fram i detta kapitel hade Skolverket, vid sidan av uppgifter knutna till utvärdering, utveckling
och inspektion vid dess tillkomst 1991 exempelvis också ansvar och budget för att finansiera en viss
skolforskning genom de så kallade sektorsforskningsanslagen. 2003 genomfördes dock en delning av Statens
skolverk i två myndigheter, Skolverket och Myndigheten för skolutveckling. Skälet till denna delning var att
man ville särskilja och tydliggöra verkets granskande respektive utvecklingsstödjande uppgifter. Den tidigare
forskningsenheten på Skolverket med ansvar för forskning och skolutveckling lades i och med denna
förändring nu under den nya myndigheten (Myndigheten för skolutveckling). Redan i samband regeringen
budgetproposition 2003 framgick det dock att myndigheten inte längre varken skulle initiera eller finansiera
forskning vilket resulterade i en succesiv avveckling av sektorsforskningsprogrammet. Ansvaret för
finansieringen av den utbildningsvetenskapliga forskningen kom i stället för Skolverket och Myndigheten för
skolutveckling att 2001 läggas under Vetenskapsrådet och den nyinrättade Utbildningsvetenskapliga kommittén
(UVK).
Frågor som rörde just skolutvecklingsarbete låg dock kvar hos Myndigheten för skolutveckling men med ett
visst förändrat uppdrag. Utan några möjligheter att initiera ny forskning hade denna nya myndighet till uppgift
att, förvisso på basis av forskningsresultat, i första hand främja skolutveckling och stödja kompetensutveckling
inom olika strategiska områden inom skolan. Att sprida forskningsresultat blev här ett av flera viktiga
tillvägagångssätt för den nyinrättade myndigheten att arbeta efter. Myndigheten för skolutveckling kom både
att arbeta nationellt med generella insatser utifrån de nationella målen men också utifrån mer riktade insatser
kopplade till en viss region, kommun eller skola.

ATT FORSKNINGSBASERA SKOLAN

11

Forskning för skolan – ett nytt uppdrag för Skolverket
I och med regeringens beslut 2008 att lägga ned Myndigheten för skolutveckling och samtidigt inrätta ett nytt
statligt verk, Statens skolinspektion, kom dock ansvaret för forskning och utvecklingsfrågor att återigen läggas
på Skolverket. Samtidigt flyttades och renodlades Skolverkets tidigare tillsynsverksamhet under den nya
skolinspektionsmyndigheten. Parallellt med dessa organisatoriska förändringar genomfördes under samma tid
ett stort reformarbete för att ta fram en ny läroplan för både grundskola och gymnasieskola samt en revidering
av förskolans läroplan. I detta reformarbete kom frågan om forskningsbasering att få en ökad tyngd, inte minst
genom den nya skollagen 2010 där det i kapitel 1, 5 § uttryckligen står att: ”Utbildningen ska vila på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Skolverket fick med detta ett tydligt myndighetsuppdrag att
under namnet Forskning för skolan bland annat ansvara för att sammanställa och sprida forskningsresultat till
förskola och skola. Ambitionen var att denna forskningsspridning skulle medföra att rektorer, lärare och
förskolelärare på ett effektivt sätt skulle få ta del av relevanta skolforskningsresultat, resultat som de i sin tur
skulle kunna omsätta i den lokala undervisningspraktiken. Sedan 2008 sker denna forskningsspridning bland
annat genom informationsmaterial, utbildningar och konferenser men också genom styrande dokument som
exempelvis allmänna råd. En viktig kanal för detta går via Skolverkets hemsida där myndigheten sedan 2010
har byggt upp en särskild webbsida om just skolrelevant forskning.

Ett komplement till Skolverkets forskningsspridning – inrättandet av den
Specialpedagogiska skolmyndigheten
I samband med Skolverkets nya uppdrag 2008 att arbeta med att sammanställa och sprida forskningsresultat
inrättades också den så kallade Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). SPSM tog med detta över all
verksamhet som tidigare hades utförts av Specialpedagogiska institutet, Specialskolmyndigheten och
Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd. Enligt förordningen Med instruktion för
Specialpedagogiska skolmyndigheten (2011:130) har denna nya myndighet idag en övergripande uppgift att
arbeta för och stödja att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en
likvärdig utbildning. I detta uppdrag ingår att bedriva och medverka i specialpedagogisk utvecklingsverksamhet
samt också sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning som är relevant för det
specialpedagogiska området. Ett särskilt uppdrag har i detta sammanhang getts till högskolan i Jönköping.
Forskningsspridningen sker på ett liknande sätt som hos Skolverket via myndighetens webbplats
(www.spsm.se). På webbplatsen presenteras bland annat avhandlingar och forskningsstudier av relevans för
det specialpedagogiska området men också intervjuer med forskare. Enligt myndighetens hemsida läggs i första
hand fokus på forskning som är att betrakta som relevant för rektorer, lärare, specialpedagoger och speciallärare
i sin yrkesutövning.

Utbildningsvetenskapliga kommittén – en strategi för att forskningsbasera lärarutbildning
och skola
Om Skolverkets forskning för skola är ett initiativ som på ett mer direkt sätt arbetar med att sprida och
därigenom underbygga en forskningsbasering av skolan finns det andra betydelsefulla policyinitiativ som mer
indirekt har och haft som ambition att arbeta utifrån en liknande strategi. Ett exempel på ett sådant initiativ är
inrättandet av den utbildningsvetenskapliga kommittén (UVK) 2001. Ett viktigt motiv bakom detta initiativ var
Lärarutbildningskommitténs (SOU 1999:63) ståndpunkt om behovet av att stärka lärarutbildningens
forskningsbas. Utredningen betonade att pedagogikämnet inte hade lyckats med denna forskningsbasering men
inte heller med att ta fram tillräckligt många doktorer för att tillgodose det ökade behovet av lektorstjänster
inom lärarutbildningen. Lösningen som presenterades i utredningen var att det skulle inrättas ett nytt
vetenskapsområde, ”utbildningsvetenskap”, i kombination med ett nytt forskningsråd. I den efterföljande
propositionen En förnyad lärarutbildning (prop. 1999/2000:135) kom begreppet utbildningsvetenskap att stå
för: ”… den breda forskning och forskarutbildning som bedrivs i nära anslutning till lärarutbildning och svarar
mot behov i lärarutbildningen och den pedagogiska yrkesverksamheten” (s. 39). I propositionen Forskning för
framtiden – en ny organisation för forskningsfinansiering (Prop. 1999/2000:81) framhölls samtidigt att de
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medel som kommitténs hade till sitt förfogande skulle tilldelas sådan forskning och forskarutbildning som
bedömdes ha hög vetenskaplig kvalitet och som bedrevs i utbildningsvetenskapliga nätverk. Däremot skulle
kommitténs arbete vara av temporär natur under en uppbyggnadsfas. Tanken var att en utredning 2004 skulle
bedöma huruvida forskningen hade blivit tillräcklig stark för att UVK kunde avvecklas och att det
utbildningsvetenskapliga forskningsområdet istället skulle integreras i Vetenskapsrådets eller annan finansiärs
verksamhet. Som känt är kom denna avveckling inte att ske utan i enlighet med de rekommendationer som
presenterade i utredningen (SOU 2005:31) finns UVK och utbildningsvetenskap som forskningsområde idag
kvar som en egen organisation inom Vetenskapsrådet.
På frågan vad som skulle inrymmas i forskningsområdet utbildningsvetenskap lanserades 2002 begreppet
”praxisnära forskning”. Syftade med att lyfta fram detta begrepp var bland annat att signalera riktningen på den
utbildningsvetenskapliga forskningen. Mer specifikt uttrycktes det som att UVK skulle främja en forskning av
hög kvalitet som tog sin utgångspunkt och bedrevs i nära anslutning till den praktiska skolverksamhetens frågor
och behov: ”Utbildningsvetenskapliga kommittén har valt beteckningen praxisnära för forskning som bedrivs i
nära anslutning till pedagogiska verksamheter” (Vetenskapsrådets rapportserie 2003, s. 5 i SOU 2005:31). Med
hjälp av statliga medel skulle forskning och forskarutbildning styras mot de kunskapsbehov som fanns hos
lärarutbildningen men också i den pedagogiska verksamheten ute på skolorna.
De forskningsresultat som produceras genom den forskning som finansieras av UVK förväntas således i ett
nästa steg spridas och vara till gagn för såväl lärarutbildning och skolpraktik. En spridningsstrategi som
vetenskapsrådet idag arbetar efter för att föra ut forskningsresultat inom det utbildningsvetenskapliga området
är bland annat via serien Forskning pågår där pågående utbildningsvetenskaplig forskning, finansierad av
UVK, presenteras. Vid sidan av dessa anordnar UVK också den årliga konferensen Resultatdialogen som också
den syftar till att sprida kunskaper om aktuell forskning inom den utbildningsvetenskapliga forskningen.
Spridningen sker i detta sammanhang dels genom populärvetenskapliga artiklar som bygger på aktuella
forskningsresultat, dels genom att forskare vid denna konferens presenterar sina resultat. Hur dessa
forskningsresultat i sin tur ska omsättas är dock en fråga som inte inryms i Vetenskapsrådets uppdrag. Med
andra ord bedrivs det ingen FoU (Forskning och utveckling) verksamhet inom ramen för Vetenskapsrådets
verksamhet. Detta framhålls också i NIFU-rapporten Initiering, finansiering och förvaltning av praxisnära
forskning (2004) där författarna till rapporten betonar att överflyttningen av forskningsinitiering och
finansiering från Skolverket till Vetenskapsrådet innebar att relationen mellan forskning och skolutveckling inte
längre kom att sätta i fokus på det sätt som det hade gjort tidigare inom ramen för Skolverkets
sektorsforskningsprogram.

Forskningsspridning via olika tidskrifter och webbportaler
Vid sidan av Skolverket och UVK finns det organisationer men också företag som på olika sätt och i olika
omfattning även de arbetar med en forskningsspridningsstrategi för att forskningsbasera skolan. Lärarnas två
olika fackförbund (Lärarförbundet och lärarnas riksförbund) utgör två sådana exempel. Spridningen sker i dessa
fall bland annat genom förbundens medlemstidningar och hemsidor. I synnerhet lärarförbundet har också flera
tidskrifter knutna till sig där några av dessa även har ett mer specifikt fokus på just utbildningsvetenskapligt
relevant forskning. I tidskriften Pedagogiska magasinet behandlas exempelvis i varje nummer ett tema dit
relevant forskning knyts och presenteras på ett lättförståeligt sätt. Förbundet ger också ut tidskriften Forskning
om undervisning och lärande som har till syfte att lyfta fram och sprida forskning som, utifrån tidskriftens egen
beskrivning, i första hand: ”byggs med och för lärare, snarare än forskning om och på lärare”. Som namnet på
tidskriften antyder handlar det därför främst om forskning som behandlar barns och elevers lärande och
undervisning inom förskola och skola. Sedan 2013 är tidskriftens artiklar också granskade inom ramen för ett
”peer review” förfarande.
Vid sidan av fackförbunden är Forskning.se ett exempel på en organisation som arbetar aktivt för att sprida
forskningsresultat. Arbetet sker i första hand via en nationell webbportal som drivs och utvecklats av 12
stycken myndigheter och stiftelser tillsammans med landets lärosäten. I beskrivningen av sitt arbete framhålls
att webbplatsen arbetar för att i första hand samla in och sortera forskning inom en rad olika områden,
däribland skolan, och göra den lättillgänglig för praktiker. Skolporten.se i sin tur är ett mediaföretag som utifrån
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en liknande spridningsambition arbetar med att sprida forskning som uppfattas som relevant för skolans
aktörer. I synnerhet bevakar och uppmärksammar Skolporten nyutkomna avhandlingar bland annat genom att
sammanfatta dess resultat men också genom intervjuer med avhandlingarnas författare.

Utbildningspolitisk utvärdering – ett nytt uppdrag för IFAU
Även institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) bör nämnas i ett sammanhang
som rör finansiering och spridning av utbildningsvetenskaplig forskning. IFAU är ett forskningsinstitut som
står under Arbetsmarknadsdepartementet. Som går att utläsa i SFS 2012:16 om ändring i förordningen
(2007:911) med instruktion för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering genomfördes 2012 en
förändring av IFAUs uppdrag att, vid sidan av arbetsmarknadsrelaterade utvärderingar, även omfatta
utbildningspolitiska utvärderingar. Därtill framhålls i samma dokument att: ”Myndigheten ska sprida
information om resultaten av sina uppföljningar, utvärderingar och studier till andra myndigheter och
intressenter”. Detta innebär således att IFAU sedan dess, vid sidan av sitt ordinarie uppdrag, också arbetar med
att främja och stödja forskning samt utvärdera effekter av olika reformer och åtgärder inom
utbildningsväsendet. Arbetet sker dels internt via olika projekt som drivs av forskare vid institutet, dels externt
av forskare som erhållit forskningsmedel från institutet. Initiativen till olika projekt kommer ofta internt från
IFAU:s forskare men ibland är de också resultatet av ett direkt uppdrag från regeringen. På institutets hemsida
(www.ifau.se) beskrivs att spridningen av forskningsresultaten i första hand sker genom publikationer,
seminarier, konferenser, kurser och via institutets hemsida. Den forskningsspridning som sker via IFAU har
inte ett direkt syfte att forskningsbasera skolan men den forskning och tillika spridning som sker inom ramen
för institutet är många gånger att betrakta som betydelsefull för skolans aktörer.

Forskningsbasering genom utbildning
En ny lärarutbildning med syfte att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt hos läraren
Ett policyinitiativ som på ett direkt sätt, via just utbildning, syftade till att forskningsbasera skolan genom att
bygga upp ett vetenskapligt förhållningssätt hos läraren var initieringen av En förnyad lärarutbildning (Prop.
1999/2000:135). Utifrån en beskrivning av ett samhälle och ett arbetsliv i snabb förändring där kunskaper
beskrevs snabbt bli inaktuella, framhöll propositionen att det med denna utveckling också ställdes nya krav på
elever och lärare. I termer av det livslånga lärandet framhölls att lärarna bland annat behövde utveckla nya
arbetssätt och synsätt på kunskap där vederbörande på ett självständigt sätt skulle kunna söka och värdera
information. Genom att lärarna, såsom det beskrevs i samma proposition, i allt större utsträckning skulle
komma att ansvara för sin och skolans utvecklingsarbete behövde lärarna få redskap för att kunna söka,
konsumera och omsätta utbildningsvetenskapligt relevanta forskningsresultat. Lösningen beskrevs bland annat
vara att lärarna under sin utbildning fick möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt. Detta skulle i
sin tur leda till att de yrkesverksamma lärarna i större utsträckning både skulle komma att efterfråga nya
forskningsresultat, men också själva bedriva forskning, med det gemensamma syftet att utveckla den egna
pedagogiska verksamheten. Detta vetenskapliga förhållningssätt skulle genomsyra hela den nya
lärarutbildningen men särskilt viktigt framhöll man det examensarbete som lärarstudenterna skulle skriva i
slutet av sin utbildning:
Examensarbetet utgör en viktig del i utvecklingen av ett vetenskapligt förhållningssätt och det skall få studenten att fördjupa sina
kunskaper. Lärarutbildningen skall ge studenten kunskap om och insikt i olika forskningsmetoder och forskningsetik.
Examensarbetet bidrar till att studenten praktiskt får tillämpa forskningsmetodik /…/ Inte minst är det viktigt som en förberedelse
för att aktivt kunna delta i förskolans, skolan och vuxenutbildningens utvecklingsarbete (Prop. 1999/2000:135, s. 20).

Denna utbildningsstrategi att mer indirekt forskningsbasera skolan via en reformering av lärarutbildningen gick
också hand i hand med den förändrade kunskapssyn som hade uttryckts i annan samtida utbildningspolicy. Ett
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exempel utgörs av läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94) som utgjorde en viktig
grund för de efterföljande läroplanerna för grund- (Lpo 94) respektive gymnasieskolan (Lpf 94). Med en
liknande syn på samtiden som framtiden som kom till uttryck i förslaget om en ny lärarutbildning förklarade
Skola för bildning att det var nödvändigt att undervisningen i större utsträckning skulle inriktas mot mer
beständiga och allmänna kunskaper och färdigheter, eller kompetenser som dessa ofta uttryckets som. Dessa
kompetensers användningsområden skulle inte vara begränsade till ett visst specifik sammanhang utan skulle
kunna användas såväl inom arbetsliv och samhällsliv. Detta innebar samtidigt, framhölls i utredningen, att
läraren i sin profession, jämfört med tidigare, behövde en ”vidgad kompetens” för att klara av sitt läraruppdrag.
I denna profession ingick, vid sidan av att i ökad utsträckning samarbeta med andra kollegor inom ramen för
sitt arbetslag, också ville, kunde och hade ett intresse för att följa, läsa och omsätta relevant forskning som
rörde skolans inre arbete. Inte minst införandet av begreppet kompetensutvecklings pekade i sådan riktning:
Kompetensutveckling är ett vidare begrepp än fortbildning, och rymmer såväl ämnesbreddning som ämnesfördjupning,
metodutveckling, arbetslagsutveckling, forskning och utvecklingsarbete samt annan verksamhetsutveckling av betydelse för
förskolan, skolan och vuxenutbildningen (Prop. 1999/2000: 135, s. )

Kommundoktorander – en strategi för att överbrygga gapet mellan forskning och praktik
Ytterligare, mer samtida, policyinitiativ som har en liknande ambition att via utbildning stärka lärares
vetenskapliga förhållningssätt är inrättandet av så kallade kommundoktorander. En kommundoktorand är, om
man ska följa SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) och lärarförbundets (2010) definition, en anställd
(exempelvis en lärare) som är antagen till forskarutbildning till minst en licentiatexamen och där en eller flera
kommuner är med och finansierar. Att skolor har lektorer anställda är i sig inget nytt, istället är det samverkan,
och i vissa fall samfinansieringen, mellan en kommun och ett lärosäte som är en relativt ny företeelse. Det kan
finnas flera anledningar till att en kommun väljer att finansiera kommundoktorander men enligt SKL och
Lärarförbundet (2010) handlar det främst om en idé att disputerade lärare ska kunna skapa en brygga mellan
forskning och praktik inte minst genom att öka inslaget av utbildningsvetenskaplig forskning på skolorna.
Därmed blir det också naturligt, enligt ovanstående rapport, att kommundoktorandernas uppgifter många
gånger, vid sidan av undervisning, består av att delta i skolans eller förskolans kvalitets- och utvecklingsarbete.
Det finns också en tanke med att den forskning som doktorander genomför inom ramen för sin
forskarutbildning ska ta sin utgångspunkt i en frågeställning hämtad direkt från undervisningspraktiken. Det vill
säga på många sätt likt idén om att lärare ska beforska sin egen praktik som återfanns i
lärarutbildningspropositionens från slutet av 1990-talet och början på 2000-talet (Prop. 1999/2000:135).
Ett exempel på en väl etablerad forskarskola som specifikt fokuserat sitt arbete mot en praktiknära
skolforskning med åtskilliga kommundoktorander knutna till sig är Centrum för utbildningsvetenskap och
lärarforskning (CUL) vid Göteborgs universitet. Beslutet att inrätta CUL togs av Göteborgs universitetsstyrelse
i slutet av 2003. Som vidare går att läsa på forskarskolans hemsida (www.cul.gu.se) har CUL från början haft
en tydlig ambition att främja utveckling av ämnesöverskridande utbildningsvetenskaplig forskning knuten till
lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet med syftet att därigenom verka för en ökad
forskningsanknytning av lärarutbildning och praktik. Forskarskolan arbetar fakultetsövergripande och centralt i
CUL:s arbete beskrivs också vara dess samverkan med externa skolhuvudmän samt andra lärosäten. Detta
kommer bland annat till uttryck genom att flera doktorander har sin finansiering från en kommun eller annat
lärosäte. Utifrån den inriktning som forskarutbildningen har kan forskarskolan också utgöra en viktig utbildning
för de lärare som tänker sig att göra karriär i skolan i form av exempelvis en lektors- eller förstelärartjänst.

Ett nytt nationellt initiativ att öka antalet lektorer i skola och förskola
Ett exempel på ett nationellt och tämligen omfattande initiativ från regeringen för att just öka antalet lektorer i
skola och förskola togs 2011 av den dåvarande regeringen. Regeringen gav då i uppdrag åt vetenskapsrådet att
utlysa medel för utbildning på forskarnivå till en licentiandexamen för lärare och förskolelärare
(U2011/1201/F). Initiativet hade ett tydligt fokus att via en sådan utbildningsstrategi stärka lärares
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ämneskunskaper ute på skolorna för att därigenom öka kvalitén på undervisningen och i förlängningen förbättra
elevers skolresultat och måluppfyllelse. Utbildningen skulle därför, enligt direktivet, för lärarnas vidkommande
ha ett tydligt ämnes- eller ämnesdidaktiskt fokus. För förskollärare skulle utbildningen och forskningen riktas
mot ett ämnesområde som innebär en förstärkning av förskollärarens kunskaper inom barns lärande och
utveckling och då i synnerhet kring barns språkliga och matematiska utveckling. Utbildningen organiseras och
genomförs av ett antal högskolor och universitet i form av forskarskolor. Staten bekostar själva utbildningen
samt ger ett statsbidrag till huvudmännen motsvarande 75 procent av lärarens lön under den tid läraren delar i
forskarutbildningen. Policyinitiativet beräknas, när det är genomfört, ha resulterat i att cirka 200 nya lektorer
arbetar på förskolor och skolor ute i kommunerna.

Lanseringen av lärarlyften – ett sätt att höja lärares kompetenser
Andra exempel på policyinitiativ som via en tydlig utbildningsstrategi haft och har som ambition att stärka
lärares ämneskompetens är de olika varianter av nationella kompetensutvecklingsinsatser som genomförts och
planeras framgent. I dessa insatser är, vid sidan av lärare och förskollärare, flera aktörer inblandade; staten i
form av initiativtagare och finansiär av utbildningarna, Skolverket med uppgift att nationellt koordinera
utbildningarna, de Regionala utvecklingscentrumen (RUC) genom att ha en motsvarande regional
koordineringsfunktion och till sist högskolor och universitet som utförare av utbildningarna.
Under 2008 pågick exempelvis olika statliga projekt som syftade till att få fler lärare behöriga: VAL
(vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen) riktades mot lärare som hade högskoleexamen men
saknade en lärarexamen, SÄL (särskild lärarutbildning för yrkeslärare för gymnasiet) avsåg på motsvarande sätt
verksamma lärare utan lärarexamen men i detta fall i yrkesämnena, ULV (utländska lärares vidareutbildning)
riktade sig i sin tur till personer som hade en lärarutbildning från ett annat land men som inte var behöriga att
undervisa i Sverige.
Från 2007-2010 initierades det så kallade lärarlyftet i form av stora fortbildningssatsningar för verksamma,
behöriga lärare. Fortbildningarna kunde vara i form av högskoleutbildningskurser som gavs på uppdrag av
Skolverket eller en vanlig högskolekurs. Omfattning på studierna motsvarade en termins studier. Direktiven till
Skolverket och skolhuvudmännen var att de skulle prioritera fortbildning på de områden som vara eftersatta ute
på skolorna. De områden som lärare i efterhand visat sig i störst utsträckning har sökt kurser inom var
specialpedagogik, läs-, skriv- och språkutveckling samt matematik. I samband med initieringen av
lärarlegitimationsreformen, där ökade krav ställdes på behörigheten för undervisande lärare, har
lärarlyftssatsningarna fortsatt men nu med ett tydligare fokus mot att lärare genom utbildning ska kunna
komplettera men också utöka sin behörighet genom olika kurser som erbjuds via Skolverket.

Ytterligare nationella kompetensutvecklingsinsatser men nu med en tydlig
ämnesfokusering
Matematiklyftet (U2011/2229/G) är ett ytterligare exempel på en nationell utbildningssatsning från statsmakten
men nu med ett explicit fokus mot matematikdidaktik. Satsningen som initierades 2011 riktades och riktas till
lärare som undervisar i matematik. Syftar med matematiklyftet är, enligt Skolverkets hemsida
(www.skolverket.se), till att stärka och utveckla kvaliteten i matematikundervisningen för att därigenom öka
elevernas måluppfyllelse. Fortbildningen sker genom så kallat kollegialt lärande och äger rum lokalt ute på
skolorna. Myndigheten har byggt upp en webbaserad lärportal för just detta ändamål där kursen presenteras i
form av moduler som innehåller texter, filmer, diskussionsfrågor och förslag på aktiviteter som exempelvis
”learning studies”. En del av personalen på skolorna eller i kommunen utbildas till att bli särskilda
matematikhandledare med uppgift att leda och stödja det kollegiala lärandet. Utbildningen beskrivs bygga på
forskning om lärande i matematik. Läsåret 2013/14 beräknades matematiklyftet omfatta cirka: 275 huvudmän,
12 800 lärare och 720 matematikhandledare. Läsåret 2014/15 omfattade det på motsvarande sätt cirka: 285
huvudmän, 14 000 lärare och 780 matematikhandledare.
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Utvecklandet av skolors organisation och kvalitetsarbete på vetenskaplig grund
Parallellt med de ovan beskrivna, av staten initierade utbildningssatsningarna finns det andra initiativ från andra
aktörer som via en utbildningsstrategi arbetar med att stärka det vetenskapliga arbetet på skolorna. SKL
(Sveriges Kommuner och Landsting) är exempelvis en arbetsgivar- och intresseorganisation som arbetar med
en rad olika projekt tillsammans med flera kommuner med syftet att via just utbildning och utvecklingsinsatser
utgöra ett stöd i skolors utvecklings- och förbättringsarbete. Två, bland flera, exempel på ett antal fleråriga
sådana satsningar från SKL är:
 Matematik PISA – där 86 kommuner tillsammans, genom regelbundna nätverksträffar, och utifrån en viss
arbetsmodell arbetar för att förbättra matematikundervisningen. Arbetet går ut på att utveckla kommuners
strukturer och arbetssätt utifrån tre områden med syftet att: 1) åstadkomma en gemensam ledning, från
nämnd via förvaltning till rektorer 2) utveckla en gemensam syn med avseende på bland annat förväntningar
på elever men också lärares kompetens och samarbete 3) arbeta för gemensamma rutiner som rör skolornas
systematiska kvalitetsarbeten och på vilket sätt elever med särskilda behov bör fångas upp.
 PRIO - som i sin tur är ett samarbete mellan SKL och Stockholm stad. 2014 deltog 30 kommuner. Fokus för
utvecklingsarbetet ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt med syftet att bli en mer
lärande organisation. Arbetet utgår ifrån framgångsrika arbetssätt hämtade från andra länders skolsystem.
Arbetet syftar till att stärka det kollegiala samarbetet mellan lärare men också att utveckla arbetssätt för
skolledningen för att på ett effektivare sätt använda skolans resurser.

Specifika fortbildningsinsatser via Nationella resurscentrum
De initiativ som ovan presenterats har ofta haft en tämligen bred målgrupp i sikte med sina olika
utbildningsstrategier. De så kallade Nationella resurscentrumen (NRC) utgör dock exempel på organisationer
som många gånger riktar in sig mot en viss specifik grupp lärare. Som nämndes ovan har de så kallade
Regionala utvecklingscentrumen (RUC) haft en viktig funktion vad gäller organisation och att skapa
förutsättningar för att koppla samman forskning, skola och lärarutbildning, inte minst när det gäller den senaste
tidens nationella lärarlyftsinitiativ. I en utvärdering av de Regionala och Nationella utvecklingscentrumen,
genomförd av Högskoleverket 2009, konstateras dock att de Nationella resurscentrumens arbete skiljer sig åt
från de regionala genom att de många gånger har en betydligt smalare inriktning mot ett visst specifikt ämneseller sakområde. De Nationella resurscentrumen är också flera till antalet och där samtliga utom ett (Nationellt
centrum för språk-, läs- och skrivutveckling på Skolverket) har sin placering vid ett av landets lärosäten. De
nationella resurscentrumen sinsemellan är också betydligt mer olika varandra än de regionala
utvecklingscentrumen (RUC) är. En orsak till detta kan, enligt samma utvärdering, vara att de har tillkommit
vid olika tidpunkter och utifrån olika syften. En del av dem har växt fram ur fortbildningsavdelningar medan
andra har tillkommit till som ett resultat av enskilda personers arbete. Sättet på och omfattningen av hur de
olika centrumens arbetar skiljer därför åt men vid sidan av att bevaka centrumens specifika intressen arbetar
många av dem med att fånga upp behov i skolorna för att i ett nästa steg stödja och stimulera undervisning i
respektive ämnes- eller sakområde. Arbetet sker ofta utifrån en där de olika centrumen ordnar fortbildningar
och kurser för skolans lärare.

Forskningsbasering genom mäklande
Initieringen av RUC – ett sätt att skapa kontaktytor mellan forskning, lärarutbildning och
skola
Ett policyinitiativ som går att placera under en sådan forskningsbaseringsstrategi är inrättandet av de så kallade
regionala utvecklingscentrum (RUC) (Ds 1996:16) under 1990-talet. I departementsskrivelsen framhölls
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behovet av att stärka samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan skolor, forskning och lärarutbildning. Ett
regionalt utvecklingscentrum skulle, såsom det framhölls, kunna skapa kontaktytor mellan dessa aktörer vilket i
sin tur förväntades kunna skapa förutsättningar för att exempelvis utvecklingsprojekt och
kompetensutvecklingssatsningar kunde initieras men också att organisation lärarutbildningens praktik kunde
stärkas. Även idag är det just i relationen mellan skolpraktik, skolutveckling, lärarutbildning och forskning som
RUC många gånger verkar. Även om de regionala utvecklingscentrumen som idag finns runtom i landet skiljer
sig åt organisatoriskt är de alla placerade vid ett lärosäte och då ofta i anslutning till lärarutbildningen. Vilken
funktion de olika utvecklingscentrumen beskriver sig ha varierar också men som går att utläsa i
Högskoleverkets rapport Utvärdering av regionala utvecklingscentrum och nationella resurscentrum (2009:1)
är det vanligt att RUC:
… beskriver sig som ett förmedlande organ: man kan säga sig vara ett ”samarbetsforum”, ”en länk eller bro”, ”ett formaliserat
nätverk” eller ”en arena”. Syftet med detta organ beskrivs på olika sätt men en genomgående tanke är att närma skola och
högskolan, för att det ska kunna ta ett gemensamt ansvar för lärarutbildningen, eller för att högskolan ska kunna bidra till
skolutveckling” (a a, s. 23).

En viktig utgångspunkt som flera av centrumen framhåller är att de samarbeten som sker mellan de inblandade
parterna ska bedrivas som jämbördiga parter. Som redogjordes för i tidigare avsnitt har RUC haft en viktig
funktion i att koordinera och förmedla kurser inom ramen för de olika lärarlyften. Men även vid andra statliga
kompetensutvecklingssatsningar såsom SÄL, VAL och ULV har RUC många gånger haft en viktig
administrerande och organiserande uppgift. Utöver dessa nationella satsningar arbetar flera av
utvecklingscentrumen också med att förmedla de kurser som finns på högskolorna, men även genom att
skräddarsy kurser utifrån kommunens eller de enskilda skolornas önskemål. Vid sidan av denna typ av
kompetensutvecklingsarbete är centrumens arbete i stor utsträckning projektbaserat där staten i vissa fall står
för finansieringen. Samtidigt finns det exempel på projekt som, enligt Högskoleverkets utvärdering (2009:1),
har sitt ursprung och sin finansiering utifrån en eller flera kommuners önskemål. Några exempel på projekt
som omnämns i samma rapport och som administreras eller har administrerats av flera RUC runt om i landet är
vidareutbildningen av barnskötare till förskollärare, olika former av matematik- och läs- och skrivprojekt samt
projekt som syftat till att utveckla lärares bedömningskompetens.

Punktvisa initiativ för att föra samman praktiker och forskare
Som Högskoleverkets (2009) utvärdering visar har RUC:s arbete de senaste åren alltmer gått från tillfälliga och
kortsiktiga insatser i form av enstaka kurser som anordnas vid enstaka tillfällen till att arbeta mer långsiktigt
och uthålligt med större projekt. Vid sidan av RUC finns det dock andra aktörer inom utbildningsområdet som
arbetar utifrån en form av mäklande forskningsbaseringsstrategi men då med mer tillfälliga insatser.
Exempelvis finns det flera varianter av fortbildningsföretag som har som affärsidé att utifrån praktikens
önskemål och behov anordna konferenser och fortbildningsdagar kring olika teman och ämnesområden som
finansieras genom avgifter från skolaktörers medverkan. Fortbildningsföretagen köper i sin tur in kompetens
från olika håll och då inte sällan från forskare på universitet och högskolor. Det finns även exempel på hur
andra aktörer arbetar utifrån ett liknande arbetssätt och syfte att föra samman forskare och praktiker, dock utan
ngt egentligt vinstsyfte. Exempelvis ordnar Lärarnas två fackförbund årligen konferensen Skolforum men också
lärarförbundet årliga så kallade forskningskonvent kan nämnas i detta sammanhang. Vid dessa evenemang har
förbundens medlemmar bland annat möjlighet att möta forskare inom olika utbildningsrelaterade
forskningsområdet genom bland annat föreläsningar och seminarier.

IFOUS – ett utbildningsföretag med ett mäklande arbetssätt
Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola (IFOUS) är ett utbildningsföretag som arbetar med att
knyta samman skolor kring gemensamma FoU projekt. Arbetet beskrivs via företagets hemsida (www.ifous.se)
i första hand finansieras via medverkande skolhuvudmäns medlemsavgifter men också via externa bidrag och
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donationer. Genom medlemskapet ges medverkande skolor möjlighet att aktivt delta i de olika FoU projekt som
bedrivs och därmed samtidigt kunna få stöd i att knyta kontakt med andra skolor som arbetar med liknade
utvecklingsarbeten. IFOUS framhåller att en viktig del i detta arbete också innebär att lyfta fram relevant
forskning och framgångsrika utvecklingsarbeten som de menar kan inspirera och vara till nytta för skolornas
arbete. Medlemmarna ges där möjlighet att genom företagets kanaler publicera egna utvecklingsartiklar och
sprida erfarenheter av sitt utvecklingsarbete. Några exempel på pågående FoU projekt som pågår inom ramen
för IFOUS är:


Små barns lärande – att maximera och stimulera lärandet



Entreprenöriellt lärande – drivkraft och motivation för framgång i skolan



Digitalisering i skolan

Forskningsbasering genom interaktiv kunskapsproduktion
Inrättandet av ett statligt Skolverk och påbörjat arbete för en interaktiv forskningsmodell
I och med Skolöverstyrelsen nedläggning 1991 inrättades samtidigt Skolverket som en ny myndighet. Förutom
uppgifter som rörde utvärdering, utveckling och inspektion fick också Skolverket ansvar för de så kallade
sektorsforskningsanslagen för skolforskning (Skolverket 1992). Inrättandet av Skolverket i början på 1990talet kan förstås som ett resultat av en ny kunskapsförståelse och den nya modell för styrning som vann ny
mark i den offentliga sektorn under 1980- och -90-talet i Sverige (NIFU 2004). På 1950- och 60-talet
dominerade tanken om att forskningsresultat på ett tämligen instrumentellt sätt, utan några egentliga mellanled,
kunde omsättas i handling i klassrummet. Denna linjära, eller om man så vill, teknologiska tankemodell kom
dock att utmanas i det forskningsprogram som etablerades under Skolverkets regi. I beskrivningen av det nya
forskningsprogrammet framhölls, i enlighet med rapporten ovan, att kunskap och forskning inte längre skulle
förstås i termer av ”teknologiska imperativ”, från vetenskapen till praktikens aktörer. Istället skulle den
vetenskapliga kunskapen bidra till och underbygga en ökad förståelse och analys hos lärarna av den egna
praktiken vilket i sin tur skulle skapa förutsättningar för en utveckling av skolan ”inifrån”:
Den insikt som forskning gav, skulle utveckla aktörernas vetande och befogenhet, deras vilja att ta ansvar och deras kompetens som
aktiva deltagare i utvecklingsprocesserna. De primära målgrupperna för den forskningsbaserade kunskapen var skolans praktiker,
tjänstemän i administration/ förvaltning och politiker (NIFU 2004, s. 17).

Den forskningsbaserade kunskapen betraktades, inom ramen för forskningsprogrammet, som historiskt, socialt
och kulturellt inbäddad vilket samtidigt innebar att de som utbildningsforskningen hade som ”måltavla” inte
kunde betraktas som passiva studieobjekt. För att få en kunskap om skolans praktik behövde därför dessa
istället införlivas i själva forskningsprocessen (Skolverket 1992).
Denna utgångspunkt fick till konsekvens att Skolverket inte enbart hade som ambition att med hjälp av
forskningsanslagen initiera, beställa och sprida sådan forskning som ansågs vara relevant för
utbildningssystemet utan också påverka hur forskningen genomfördes. Detta skulle ske genom en, vad som
beskrevs som, ”interaktiv forskningsmodell” där myndigheten skulle skapa förutsättningar för, men också
själva delta i, diskussionen mellan forskare och praktiker. I utredningen Stödet till utbildningsvetenskaplig
forskning (SOU 2005:31) utrycks det som att Skolverket arbetade för att bli en arena där erfarenhets- och
forskningsbaserad kunskaps kunde ”vässas mot varandra”. Målet var att vidareutveckla utbildningssektorn som
en professionell organisation med hjälp av en kritiskt reflekterande kunskapsbas där sektorsforskningsanslagen
således skulle utgöra en viktig resurs. Detta innebar samtidigt en förskjutning kring hur man inom ramen för
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detta såg på hur skolan borde forskningsbaseras, från en modell som i stort byggde på spridning och
implementering av forskningsresultat till en modell som baserades på en dialog mellan forskare och praktiker. I
Skolverkets forskningsprogram från 1993 uttrycktes detta på motsvarande som att:
Dialogen mellan forskaren/kunskapsproducenten och användaren för att nyttiggöra forskning betonas, på bekostnad av den direkta
förmedlingen av tekniker och instrument (Skolverket 1992, s. 13).

Hur dessa idéer, kring hur relationen mellan forskning och praktik skulle hanteras, i realiteten kom att omsättas
under 1990-talet kan diskuteras. Ett sätt att försöka operationalisera desamma var dock genom det
forskningsledarmöte som Skolverket bjöd in till i Knivsta under hösten 2002. Syftet med mötet från
Skolverkets sida var att presentera och fördjupa arbetet av denna interaktiva forskningsmodell (SOU 2005:31).
En konkret fråga som diskuterades i detta sammanhang var hur kontakten mellan forskare, Skolverket och i
förlängningen praktiken skulle organiseras. Det traditionella återrapporteringssättet i form av
verksamhetsberättelser och redovisningar i samband med forskningsprojektens slut rimmade inte särskilt väl
med idéerna bakom denna interaktiva modell. Skolverket hade istället en önskan om att utveckla ett annat slags
återkopplingssystem som skulle stärka just dialogen men också skapa förutsättningar för ett lärande under
forskningsarbetes gång. Ambitionen var att ett nytt utvecklat återkopplingssystem också skulle vara till gagn
för forskarna i form av att de kontinuerligt fick återkoppling från såväl Skolverket som från den praktik som
forskarna forskade på.
Som redogjorts för tidigare i detta kapitel beslutade dock regeringen 2002 om en uppdelning av Skolverkets
FoU-verksamhet och den del som arbetade med inspektion och kvalitetskontroll. Resultatet blev som tidigare
redogjorts för en ny myndighet Myndigheten för skolutveckling. Denna delning i kombination med inrättandet
av den Utbildningsvetenskapliga kommittén, som också redogjorts för tidigare, innebar således slutet för
Skolverkets ansvar för sektorsanslagen. Myndigheten för skolutveckling, och längre fram även Skolverket, kom
med detta att får arbeta efter nya strategier för att forskningsbasera skolan.

Kommunala initiativ för forskningsbasering via en interaktiv forskningsmodell
Ovanstående är således ett exempel på hur en myndighet över en längre tid nationellt arbetade för att bygga upp
sin verksamhet efter en mer interaktiv modell för forskningsbasering av skolan. Det finns dock idag åtskilliga
exempel på mer lokala och småskaliga initiativ och projekt som arbetar utifrån en liknande idé om att skolan
bör utvecklas i samspelet mellan just forskning och praktik. Det finns inte utrymme att i detta sammanhang
försöka göra reda för alla dessa olika samverkansprojekt runtom i kommunerna men för att exemplifiera hur
dessa kan vara utformade ska två stycken nedan nämnas och kort beskrivas.
Ett initiativ går att finna i Malmö kommun under namnet Pedagogisk Inspiration Malmö. Pedagogisk
Inspiration Malmö bildades augusti 2014 genom en sammanslagning av Centrum för Pedagogisk Inspiration
(CPI), Forskning och Utveckling (FoU) Malmö-utbildning och Grundskoleförvaltningens
utvecklingsavdelning. Genom att samla kommunens kompetens under en organisation vill man arbeta för att i
än större utsträckning kunna utveckla, stödja och förbättra skolors och förskolors pedagogiska arbete i
kommunen. Detta sker genom en rad olika arbetsformer och initiativ. En viktig del utgörs dock av olika
forskningsprojekt där just samverkan mellan forskning och praktik utgör en viktig beståndsdel. I detta arbete
har kommunen dels ett antal egna forskare anställda som ansvara för och driver utvecklingsarbete inom olika
områden, såsom IKT, genuspedagogik, matematik, läs och skrivutvecklings osv, dels har det över tid byggts
upp ett nära samarbete med Malmö högskola. En del av denna samverkan mellan forskning och praktik sker
genom kommunens egna kommunlicentiander. Deras arbete i egenskap av licentiander är fördelat mellan 20 %
ordinarie arbete, 30 % skolutvecklingsarbete och 50 % forskarstudier. En annan betydelsefull del av att FoUverksamhetens beskrivs utgöras av forskningscirklar. På kommunens hemsida (www.malmo.se) går det att läsa
att dessa forskningscirklar organiseras utifrån olika innehållsliga områden och leds av interna forskare i
kommunen eller forskare från Malmö Högskola. Syftet med forskningscirklarna är att i mötet mellan forskning
och praktik arbeta för att forskningsanknyta professionsutveckling och skolutveckling i kommunens skolor och
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förskolor. En viktig del i arbetet består att resultaten från forskningscirklarna ska föras tillbaka till förskola och
skola men också till högskolan genom exempelvis rapporter och seminarier. Exempel på teman som behandlats
och undersökts inom ramen för dessa forskningscirklar är genuspedagogik, föräldrasamverkan,
språkutveckling, demokrati, didaktiska frågor, segregation och mångfaldsproblematik osv.
Det andra exemplet där forskningsbasering sker via samverkan och där i synnerhet den gemensamma
kunskapsproduktionen står i fokus är hämtat från ett flerårigt samverkansprojekt mellan Kalmar kommun och
Linnéuniversitetet. Under namnet Lärande skolor och förskolor i Kalmar kommun bedriver forskare från
universitetet så kallade följeforskning i anslutning till skolors och förskolors utvecklingsarbete. Grunden för
projektet är en idé om att kunskap om och för praktiken skapas i ett ömsesidigt möte mellan forskningens
teoretiska ”utifrån-kunskaper” och praktikens erfarenhetsbaserade ”inifrån kunskaper”. Arbetet går bland annat
ut på att forskare samlar in data i form av exempelvis enkäter, elev- och lärarintervjuer, fokusgruppssamtal och
dokumentanalyser. Den insamlade data analyseras och diskuteras därför tillsammans med rektorer,
förskolechefer, lärare och förskollärare med syftet att få bättre kunskaper om det arbete som sker i den
pedagogiska praktiken, både vad gäller undervisningen men också utvecklingsarbete. Viktiga inslag i
utvecklingsarbetet på förskolor och skolor har varit så kallade lärande klassrumsbesök/besök i varandras
barngrupp där lärare själva systematiskt utifrån ett specifik didaktiskt fokus observerar och dokumenterar
varandras undervisning. Besöken följs sedan upp genom pedagogiska samtal där forskare från
Linnéuniversitetet deltar.

Ett nytt statligt policyinitiativ att forskningsbasera skola –
inrättandet av ett Skolforskningsinstitut
I avsnittet ovan redogjordes för de initiativ som de senaste 20 åren haft och har som ambition att arbeta för att
forskningsbasera den svenska skolan. De olika initiativen kategoriserades utifrån fyra modeller för
forskningsbasering: (i) Forskningsbasering genom spridning av forskningsresultat; (ii) Forskningsbasering
genom utbildning; (iii) Forskningsbasering genom mäklande; (iv) Forskningsbasering genom interaktiv
kunskapsproduktion. Utgångspunkten var att med dessa modeller försöka synliggöra vilka motiv som legat
bakom dessa initiativ men kanske framförallt vilka idéer kring hur en sådan forskningsbasering av skolan skulle
genomföras. Med denna bakgrund är nu syftet att i nästa steg rikta blicken mot det nu aktuella statliga
policyinitiativet att inrätta ett nytt skolforskningsinstitut. Vid sidan av att kunna dra vissa slutsatser om de
senaste två decenniernas försök att forskningsbasera den svenska skolan utgör ovanstående bakgrund också en
viktig plattform för att lyfta ett antal viktiga frågor men också i slutändan rekommendationer för det fortsatta
arbetet med att bygga upp ett skolforskningsinstitut. Till detta ämnar vi återkomma i rapportens avslutande del.

Motiven bakom inrättandet av ett skolforskningsinstitut
I delrapport Utredningen om inrättande av ett skolforskningsinstitut (U2014:02) betonas att det övergripande
syftet med att inrätta ett skolforskningsinstitut är att öka elevers måluppfyllelse och förbättra
kunskapsresultaten i skolan. En viktig bakgrund och tillika motiv till att det just är ett nytt
skolforskningsinstitut som behövs i ett sådant förbättringsarbete hämtas från innehållet i propositionen
Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) där vikten framhålls av att forskningsresultat med relevans för
skolans och förskolans verksamhet i ökad utsträckning kommer de professionella till del och omsätts i
praktiken. Utifrån ett evidensperspektiv är det därför betydelsefullt, i enlighet med samma proposition, att de
som är verksamma i skolan får stöd och vägledning i att välja arbetssätt och metoder som är vetenskapligt
underbyggda. Valet av dessa arbetssätt och metoder behöver väljas ut utifrån hur väl de utifrån vetenskap och
beprövad erfarenhet anses fungera och hur effektiva de i slutänden är för att främja elevernas lärande (Prop.
2012/13:30). Kopplingen till den nya skarpare formuleringen i skollagen att skolans verksamhet ska vila på
”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” är därmed tydlig.
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Vad ska skolforskningsinstitutets huvudsakliga uppgifter vara?
Det är mot ovanstående policybakgrund som regeringen gav en särskild utredare i uppdrag (Dir. 2014:7) att
förbereda och påbörja inrättandet av en ny skolforskningsmyndighet med uppgift att ansvara för att
systematiskt väga samman och sprida relevanta forskningsresultat till skola och förskola. I direktivet framhålls
det att det redan idag förvisso finns ett antal myndigheter som innehar liknande uppgifter. Problemet är dock,
enligt direktivet, att det saknas en funktion, liknande den som finns inom vårdsektorn, som mer systematiskt:
”… sorterar, kritiskt granskar och metodiskt värderar relevanta forskningsresultat utifrån vetenskaplig kvalitet,
och väger samman den kunskap som finns i övergripande, praktiskt användbara kunskapssammanställningar”
(Kommittédirektiv 2014:7).
En myndighet med en sådan funktion skulle skapa bättre förutsättningar för ett ökat, såsom det uttrycks i
direktivet, ”evidensbaserat förhållningssätt” i skolan med förbättrade elevresultat som följd. Utifrån
delrapporten Utredningen om inrättande av ett skolforskningsinstitut (U2014:02) handlar det i första hand om
att det nya skolforskningsinstitutet ska sammanställa och sprida forskning som är ”praktiknära” i den
betydelsen att den ska kunna ge ett direkt stöd för de verksamma i skolan med att utveckla undervisning och
arbetssätt. Utgångspunkten beträffande urvalet av vad som ska anses vara en sådan praktiknära forskning bör
tas i vilken användning forskningen bedöms kunna få för praktiken. Utredningen, men också det föregående
direktivet, framhåller att den motsvarande kliniska forskningen inom det medicinska området i detta
sammanhang bör betraktas som en viktig förebild. Arbete att systematiskt sammanställa och sprida
forskningsresultat förväntas också leda till att ”kunskapsluckor” inom skolforskningen ska kunna identifieras.
Med denna uppgift lyfts också i utredningen frågan huruvida skolforskningsinstitutet ska ha i uppdrag att, i alla
fall i begränsad omfattning, initiera forskning utifrån dessa identifierade kunskapsbehov. Med anledning av
den, såsom det uttrycks i ovanstående nämnda utredning: ”begränsade tillgången till relevant praktiknära
forskning” (U2014:02) beskrivs detta som önskvärt men att det inte ryms inom ramen för den budget som
institutet inledningsvis tilldelats. Under arbetets efter delrapportens tillkomst finns dock tydliga tecken på att
diskussionerna alltmer svängt åt att skolforskningsinstitutet ändå ska inneha vissa resurser för att kunna initiera
viss forskning. Detta blir också tydligt längre fram i samma utredning där det framhålls att den nya
myndigheten sammanfattningsvis förväntas arbeta med följande arbetsområden:
 Validera forskningsresultat inom området med avseende på kvalitet och relevans
 Systematiskt sammanställa forskningsresultat med god vetenskaplig kvalitet samt presentera detta på ett
för de verksamma inom skolväsendet användbart sätt
 Sprida forskningsresultaten och göra dem tillgängliga för de verksamma inom skolväsendet
 Identifiera områden inom skolväsendet inom vilka relevant praktiknära forskning saknas
 Initiera praktiknära forskning inom de områden där relevant sådan forskning saknas
 Fördela medel till praktiknära forskning

Skolforskningsinstitutets relation till andra myndigheter med liknande uppdrag
Skolforskningsinstitutets föreslagna uppdrag att just sammanställa och sprida relevant forskning till skolans
aktörer konstateras i utredningen (U2014:02) i många avseenden riskera att sammanfalla med det uppdrag som
i synnerhet Skolverket men också SPSM idag redan är tilldelade (se ovan). Detta framhålls i utredningen som
problematiskt främst utifrån att det skulle kunna bli svårt för de verksamma i skolan att se skillnad på varifrån
de olika forskningssammanställningarna kommer. Eftersom det nya skolforskningsinstitutet innebär, såsom det
beskrivs i samma utredning, en ”ambitionshöjning”, både vad gäller antalet forskningssammanställningar men
också med avseende på den systematiska metodik dessa ska tas fram utifrån, diskuteras huruvida Skolverkets
och SPSM:s motsvarande uppdrag att sammanställa forskningsresultat på sikt ska upphöra. Samtidigt betonas
också vikten av ett nära samarbete med just Skolverket och SPSM, men också andra myndigheter och
organisationer, i syfte att nå de utbildningspolitiska målen inom skolområdet. Hur detta samarbete ska se ut
framkommer dock inte.
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ANALYS OCH DISKUSSION
Forskningsbaseringsstrategier av skolan
I resultatkapitlet ovan har vi redogjort för ett antal policyinitiativ och aktörer som de senaste drygt 20 åren haft,
och många gånger fortfarande har, som ambition att utifrån olika strategier forskningsbasera den svenska
skolan. I framskrivning av resultatkapitlet utgick vi ifrån de fyra olika modeller för forskningsbasering som
inledningsvis presenterades. En viktig del i den kommande analysen består av att försöka synliggöra de
förskjutningar som går att urskilja över tid med avseende på vilka motiv och frågeställningar som fanns bakom
initiativen, men också på vilket sätt forskningsbaseringen av skolan skulle gå till. På väg mot en sådan analys
kommer de ovan behandlade initiativen, eller åtminstone ett urval av desamma, därför i ett nästa steg att
presenteras kronologiskt.
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Kronologisk översikt av exempel på policyinitiativ för forskningsbasering av skolan de senaste
20 åren
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Forskningsbasering av skolan: tendenser över två decennier
Vad som denna studie bland annat visar är att ambitionen med att bygga en skola på vetenskaplig grund på intet
sätt är någon ny företeelse. Men samtidigt som frågan som sådan inte är ny är det dock tydligt hur initiativen
med att forskningsbasera skolan har förändrats över tid, främst med avseende på vilka motiv och
frågeställningar som legat till grund för de olika policyinitiativen men också med vilka strategier man tänker sig
vilja forskningsbasera skolan. En första övergripande beskrivning av dessa förändringar kan uttryckas i termer
av att det skett en förskjutning eller en rörelse från indirekta till mer direkta initiativ. Under 1990-talet och det
tidiga 2000-talet kännetecknades exempelvis flera initiativ av att de primärt arbetade för att skapa de rätta
förutsättningarna för en forskningsbasering av skolan. Reformering av lärarutbildningen i slutet av 1990-talet
utgör här ett sådant tydligt exempel. Som redogjorts för tidigare var ett viktigt syfte med en reformering av
lärarutbildning bland annat var att lärarstudenter i större utsträckning än tidigare skulle utveckla ett
vetenskapligt förhållningssätt under sin studietid, ett förhållningssätt som i sin tur var tänkt att utgöra en viktig
grund för den forskningsbaseringen av skolan.
Uttryckt i andra termer visar genomgången av policyinitiativen de två senaste decennierna att dessa under
1990-talet och början på 2000-talet kan förstås präglad av en slags ”ekologisk rationalitet” (jfr Lindblad,
1992b) i betydelsen av att de primärt syftade till att skapa de rätta förutsättningarna och villkoren för en
forskningsbasering av undervisningen. Hur detta sedan genomfördes var mycket upp till skolans aktörer. Det
var i den meningen en tanke om successiv och långsiktig inkrementalism med små steg av anpassning och där
det successivt på egen hand skulle byggas upp ett samspel mellan forskningens värld och skolans praktik (jfr
Brofoss & Wiig 2006). Utifrån denna ekologiska rationalitet följer således att det inte finns någon enkel eller
generell modell för hur forskningsbasering ska gå till istället behöver det utvecklas flera olika modeller och
metoder anpassade till den lokala praktikens kontextuella villkor och behov. Vid en överblick av de nationella
initiativen för forskningsbasering under 1990-talet och en bit in på 2000-talets går vidare att notera att dessa i
stor utsträckning präglades av spridnings- eller utbildningsstrategier. Flera av initiativen var ordnade utifrån en
tanke att vilja tillgängliggöra forskning för lärare och rektorer med en ambition om att just skapa bra
förutsättningar och villkor för olika lokalt initierade praxisnära utvecklingsansatser. Greenhalgh et al (2004)
benämner en sådan strategi i termer av att ”låta det hända” där således forskningsbasering betraktas som en
relativt oförutsägbar, oplanerad och lokalt självorganiserande verksamhet.
För att förstå varför detta ”låt det hända”-förfarande dominerade 1990- och inledningen på 2000-talets
policyinitiativ bör det sättas i ett sammanhang av den förändrade politiska styrningen av skolan under denna
tid. Med införandet av en styrmodell som kännetecknades av mål- och resultatstyrning styrning och,
internationellt sett, en långt dragen decentralisering uttrycktes i policy en stor tilltro till läraryrket som
profession att ansvara och genomföra det lokala läroplans- och utvecklingsarbetet på skolor och förskolor
(Adolfsson 2013). Det var således en sådan förändrad styrningsmodell som också kom att ange premisserna för
hur forskningsbaseringen av skolan skulle gå till.
I enlighet med denna princip för forskningsbasering, men också utifrån ett samtida alltmer dominerande
kvalitativt forskningsparadigm, följde diskussioner om behovet av en mer utvecklad praxisnära pedagogisk och
didaktisk forskning (se exempelvis Lärarutbildningskommittén SOU 1999:63). Lärares användande av
forskning kunde utifrån ett sådant kvalitativt forskningssammanhang förstås vara starkt kopplat till lärares
meningsskapande eller som ett slags ”lärande genom upptäckt”. Det vill säga pedagogerna kom med detta att
förstås som lokala översättare i termer av att reflektera, kritiskt granskar och tolka forskningsresultat i relation
till sin egen lokala pedagogiska praktik och med de problem och villkor som präglade densamma.

En förändrad syn på relationen mellan forskning och
undervisningspraktik
Mot bakgrund av ovanstående går det under 2000-talets två första decennier att urskilja vissa förskjutningar
med avseende på hur frågeställningar formuleras samt hur kopplingen mellan forskning och praktik uttrycks.
Även om frågan om relationen forskning och undervisningspraktik hade behandlats tidigare är det märkbart att
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policyinitiativen nu präglas av en alltmer aktiv och ambitiös linje för att åstadkomma direkta förändringar i
lärares undervisning och i förlängningen av elevers skolprestationer. I anslutning till initiativen blir det allt
vanligare att det på förhand formuleras vilka faktiska effekter och utfall man tänker sig av en viss insats.
Initieringen av det så kallade matematiklyftet 2011 kan exempelvis nämnas i ett sådant sammanhang där det
från början fanns en tydlig ambition med vad initiativet på sikt skulle medföra med avseende på dels lärares
matematikdidaktiska förmågor, dels elevers matematikresultat.
Dessa förändringar kan i sin tur förstås i relation till den re-centralisering av skolans styrning som blivit
alltmer märkbar under 2000-talet (Sundberg & Wahlström 2012; Adolfsson 2013). I ljuset av en hårdnande
kritik från i synnerhet politiskt och massmedialt håll uppmärksammades skolans bristande likvärdighet samt
svenska elevers sjunkande kunskapsresultat, inte minst i olika internationella kunskapsmätningar. Problemen
förklaras bland annat med en, såsom det uttrycks, alltför långtgående decentralisering och otydlig styrning av
skolan (se t ex SOU 2007:28). En allt större otålighet med uteblivna resultat trots internationellt sett en
tämligen generös ekonomisk tilldelning till utbildningssystemet låg i sin tur till grund för en ökad efterfrågan
på nya mer effektiva policyinitiativ med syftet att påverka skolans inre arbete och skolans resultat i rätt
riktning. I ett sådant sammanhang vändes samtidigt ett politiskt intresse mot forskningen.
Även om den så kallade evidensvågen är relativt nedtonad i den allmänna skoldebatten (i jämförelse med
t.ex. England) är det ändå nya principer, strategier och förhoppningar som bidrar med impulser till nya
policyinitiativ för skolans forskningsbasering. Med en i grunden dominerande teknisk rationalitet, många
gånger i termer av effektiva tillämpningar (”what works”), handlar det nu mindre om att ”hoppas att det ska
hända”, som fallet var under 1990- och inledningen på 2000-talet, utan snarare om att ”se till att det händer”.
Samtidigt uppmärksammas lösningar och metoder från hälso- och sjukvårdsområdet inom utbildningspolitiken
som en viktig väg framåt för att evidensbasera skola och undervisning. Ett närliggande exempel går att finna i
utredningsmaterialet bakom arbetet med ett nytt skolforskningsinstitut där det exempelvis uttrycks som att:
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har ett uppdrag som delvis sammanfaller med Skolforskningsinstitutets, men
inom det medicinska området. SBU har dessutom lång erfarenhet av att arbeta med den typ av sammanställningar som kommer att
utgöra ett uppdrag för Skolforskningsinstitutet. Vi bedömer därför att SBU kommer att vara en viktig samarbetspartner vad gäller
frågor om myndighetens metoder och arbetssätt (U2014:2, s. 28).

I jämförelse med tidigare initiativ under 1990-talet så är det på samma sätt inte enbart former och
förutsättningar som uppmärksammas utan i större utsträckning ställs nu också forskningens innehåll i fokus.
Som framhålls i beskrivningarna av det nya skolforskningsinstitutet ska forskningsresultat noga valideras och
väljas ut (på ett liknande sätt som inom sjuk- och hälsovård) innan de sprids vidare till skolans aktörer. Det vill
säga institutet ska:


sammanfatta och kommentera aktuella befintliga internationella kunskapsöversikter, bl.a. med avseende på vetenskaplig
kvalitet och relevans i en svensk kontext, och



validera kvaliteten och relevansen hos enskilda forskningsrapporter (U2014:2, s. 20).

Mot bakgrund av ovanstående diskussion går det att peka på att det inom ramen för policyinitiativen och
organisationen kring forskningsbaseringen alltmer byggts upp och centrerats kring system och tekniska
modeller för att överföra och implementera forskningsresultat. Detta märks exempelvis med det ökade antalet
organisationers, myndigheters och företags arbete med att sprida forskningsresultat och goda exempel, inte
sällan via olika webbportaler. Samtidigt ser vi förhållandevis få policyinitiativ som arbetar utifrån en mer
uttalad mäklande modell för forskningsbasering, och än färre utifrån en interaktiv modell. Det vill säga, det är
fortfarande olika former av spridnings- och utbildningsmodeller för forskningsbasering som dominerar men där
dessa är ordnande utifrån en mer teknisk präglad rationalitet jämfört med 1990-talet ekologiska. Dessa
noterade förändringar väcker i sin tur frågor om vilken modell för forskningsbasering som ska ligga till grund
för det nya skolforskningsinstitutet.
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Nya vägar för forskningsbasering
Föreliggande rapport har gjort en genomgång av de viktigare policyinitiativen för att forskningsbasera skolan
de två senaste decennierna och identifierat bakomliggande frågeställningar och framskrivna modeller och
strategier. Det är i huvudsak fyra olika modeller och strategier som initiativen grundas i. Policyinitiativen kan
beskrivas vara centrerade till skolverksamhet och pedagogiskt yrkesverksamma som är:
 Informerade om forskning (spridning)
 Utvecklar forskningsrelaterad kompetens (utbildning)
 Använder och kopplar praktikens frågor till forskningsresultat (mäklande)
 Utvecklar kärnprocesser genom forskning (interaktivt)
Genomgången av policyinitiativ har visat på att modellen och strategin för forskningsbasering genom spridning
men också utbildning har varit och är den dominerande inom utbildningsområdet de två senaste decennierna.
Den förekommer i olika former och kan underbyggas av olika ideologiska såväl som kunskapsmässiga
premisser och perspektiv. Allmänt har forskningsrelaterade aktiviteter och information ökat det senaste
decenniet inom utbildningsområdet. Det handlar t.ex. om att forskningen konsulteras för olika råd och
rekommendationer, forskningen används i utbildning för kapacitetsbyggande (t.ex. att göra vetenskapliga
undersökningar, inta vetenskapligt förhållningssätt, ta del av den senaste forskningen etc.),
forskningsinformation från databaser används som kunskapsunderlag, nätverk mellan forskare, praktiker och
beslutsfattare och olika händelser (t.ex. seminarier, konferenser). Även om spridning av forskning har en viktig
och central funktion i all forskningskommunikation och kunskapsanvändning finns det skäl att ställa den mot
alternativ och värdera dess förtjänster och brister i förhållande till andra modeller och strategier.
Genomgången visar på begränsade större initiativ för forskningsbasering genom interaktiv
kunskapsproduktion. En sådan modell och överordnad strategi bygger på att forskare och praktiker utvecklar
långvariga samarbeten och drivs av ett ömsesidigt systematiskt kunskapsutbyte – en interaktiv
kunskapsproduktion. Principerna bakom en sådan modell handlar mindre om en passiv ”låta det hända” eller
teknisk ”se till att det händer” utan snarare om att utveckla långsiktiga strukturer och strategier för att ”hjälpa
det att hända”. För att arbeta i enlighet med sådana principer krävs långsiktig och hållbar infrastruktur för
samspelet. En rad strukturella, kulturella och ekonomiska hinder finns naturligtvis inbyggda i en sådan modell.
Samtidigt är det ett nära och systematiskt arbete som kan uppvisa starkast resultat forsknings- och
utvärderingsmässigt (se delprojekt 5).
Forskningsbasering som åstadkommer förändringar sker i hög grad genom en långvarig förhandling mellan
användare i vilka deras vardagsförståelser och tolkningar av skolans kärnprocesser – undervisning och lärandeär diskuterade, utmanade och ombearbetade.
Sammanfattningsvis finns det anledning att överväga olika vägar framåt för forskningsbaseringen. Denna
analys har visat på några sådana huvudvägar, där framför allt spridning utgjort den dominerande och många
gånger implicita tankefiguren. Mäklandemodellen som handlar om att filtrera, syntetisera och sprida
forskningsresultat i användaranpassade format har också, inte minst i kölvattnet av evidensvågen, kommit att
prägla olika policyinitiativ särskilt det senaste decenniet. Den är i regel mer en två-vägsprocess än när det gäller
spridning. Men den bygger samtidigt i regel på en relativt kortvarig interaktion och kommunikation. Då det,
som följd därav, inte heller etableras några mer långsiktiga samarbeten mellan forskare och praktiker kan också
effekterna och resultaten av förändringar i praktiken vara begränsade. En modell för interaktiv
kunskapsproduktion som riktar sig mot långsiktiga samarbeten kring skolans kärnprocesser undervisning och
lärande och att designa, implementera och omdesigna strategier utifrån de lokala kontextuella villkoren är
naturligtvis ytterst krävande. Valet av olika modeller och strategier för forskningsbasering bör därför föregås
av en systematisk kartläggning och analys av förutsättningar och villkor.
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Figur 1. Olika modeller bakom policyinitiativen för forskningsbasering

Vägarna framåt för skolans forskningsbasering bör kartläggas och bli föremål för vidare diskussioner och
analyser. Denna rapport har påbörjat en sådan kartläggning och pekat på vissa problem med en ”top down
logik” och med olika former av spridnings- och utbildningsstrategier. För att få genomslag och åstadkomma
resultat behöver strategier och metoder för forskningsbasering dels bygga på en systematisk forskningsgrund
och dels kalibreras efter olika lokala och kontextuella villkor och förutsättningar. Här finns en rad
internationella erfarenheter och kunskaper att bygga på, vilka dock legat utanför ramarna för föreliggande
rapport.

Reflektioner kring studiens genomförande
Studien har arbetat med ett explorativt syfte för att försöka göra en initial kartläggning av kunskapsområdet
kring forskningsmediering och forskningsbasering i en svensk utbildningskontext. Trots den ökade aktiviteten
och de ökade förväntningarna på ett förbättrat samspel mellan utbildningsforskningen och de pedagogiska
verksamheterna är ”medieringsfrågorna” ett i hög grad obeforskat område. Analysen har utgått från en
övergripande systemnivå och det finns stort behov av kompletterande och vidgade analyser kring
frågeställningarna. Då ingen tidigare undersökning gjorts med liknande frågor behövs också vidare studier för
att validera resultaten. Forskningsfältet som sådant är också i sin linda och är ännu i hög grad
underkonceptualiserat. Internationellt finns det flera olika terminologier i användning och hittills är
utbildningsområdet ett relativt begränsat tillämpningsfält. Det fortsatta arbetet med att begreppsliggöra och
skapa teoretiska ramverk för dylika analyser relaterat till skolans värld är därför av stor vikt. Med en vid
definition av forskningsbasering som föreliggande analys utgått från skapas också vissa avgränsningsproblem.
Vi har i denna studie gjort ett brett urval av större nationella policyinitiativ, men det finns naturligtvis anledning
att i vidare studier avgränsa och gå djupare in i olika specifika satsningar för att också kunna tränga djupare in i
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de processer och resultat som åstadkommits. Vi har vidare valt att begränsa oss, trots att frågorna är ytterst
mångfasetterade, till forskningsmediering ur ett explicit policyperspektiv. Frågorna hänger dock intimt samman
med frågor om evidens, relevans, användning etc. vilka måste beaktas när frågor om forskningsmediering
diskuteras. Det föreligger också viss risk för selektivitet av policyinitiativ i det snöbollsurval som tillämpats i
genomförandet.

Rekommendationer
I diskussionerna kring etablerandet av ett skolforskningsinstitut riktas stort fokus mot det innehåll som ska
utgöra utgångspunkt för en forskningsbasering av skolan men lite fokus på hur forskningsbaseringen ska gå till.
Som våra resultat visar är det framförallt olika former av spridningsmodeller som historiskt fått stå modell för
hur en forskningsbasering av skolan ska genomföras. Här finns det uppenbara risker att ett nytt
skolforskningsinstitut av tradition hamnar i en sådan modell. De olika modeller och strategier som hör lyfts
fram som alternativa bör kunna vara underlag för en bredare och mer nyanserad diskussion om framkomliga
vägar i forskningsbaseringen av svensk skola.
Vad våra resultat visar är att antalet aktörer som arbetar aktivt för att forskningsbasera skolan hela tiden har
ökat. Idag finns en mångfald av sådana aktörer. Frågor som därför blir viktiga förhålla sig till vid inrättandet av
ett nytt skolforskningsinstitut är: Vad förväntas ett nytt skolforskningsinstitut kunna bidra med som ingen
motsvarande aktör gör idag? Hur ska ett nytt skolforskningsinstitut förhålla sig till andra aktörer som idag
arbetar med forskningsbasering av skolan som t.ex. Skolverket?
På grund av alltfler policyaktörer som arbetar med olika modeller och strategier för forskningsbasering finns
ett stort behov av samordning för att åstadkomma en optimerad verkan. Det svenska medieringslandskapet är
ännu svagt utbyggt. Det föreligger ett stort behov av att bygga upp en infrastruktur för interaktiva mötesplatser
för utbildningsforskningen och undervisningspraktikernas olika frågeställningar. Här kan
Skolforskningsinstitutet tillsammans med andra myndigheter t ex Skolverket fylla en viktig funktion.
För att utveckla deltagandestrukturer och en delad förståelse av vad samarbetet involverar behövs också mer
formaliserade regler, roller och strukturer för att möjliggöra en hållbar infrastruktur. Både styrnings- och
uppgiftsstrukturer är viktiga. Den effektiva koordineringen av infrastrukturer med överenskomna
handlingsstrategier, och tillräckliga resurser, kapaciteter och rolltydlighet understödjer god kommunikation och
olika medieringsfunktioner. Då deltagande ofta är dynamiskt och föränderligt så är kontinuerligt arbete
nödvändigt för en delad förståelse och delat fokus.
Slutligen framstår, mot bakgrunden av denna studies resultat, det teoretiska och metodologiska arbetet med
att utveckla arbetsformer och strategier för interaktiv modell för forskningsbasering som arbetar långsiktigt och
systematiskt med en utvecklad supportstruktur osv. mycket angeläget. Det handlar om att utveckla och studera
nya ansatser av forskning-praktik-samarbeten som kan leda till transformativa och hållbara förbättringar.
Genom att löpande utvärdera och vidareutveckla sådana typer av följeforskning finns förutsättningar för att
framtida policyinitiativ kan bygga på ett solitt och robust kunskapsunderlag i det fortsatta arbetet med skolans
forskningsbasering.
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Vetenskapsrådet genomförde under 2014 ett projekt, SKOLFORSK, för att kartlägga befintlig
utbildningsvetenskaplig forskning. Arbetet skedde på uppdrag av regeringen för att resultera i
kartläggningar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet.
Syftet var att skapa en plattform av kunskapsunderlag till det nybildade Skolforskningsinstitutet.
Slutsatserna i denna delrapport är författarnas egna. Vetenskapsrådets sammanfattande rapport,
Forskning och skola i samverkan, med en beskrivning av projektet och med de frågeställningar,
resultat och rekommendationer som redovisats inom delprojekten kan liksom de övriga delrapporterna laddas ner från Vetenskapsrådets webbplats.

Västra Järnvägsgatan 3 | Box 1035 | 101 38 Stockholm | Tel 08-546 44 000 | vetenskapsradet@vr.se | www.vr.se
Vetenskapsrådet har en ledande roll för att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och bidrar därmed till
samhällets utveckling. Utöver finansiering av forskning är myndigheten rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor
och deltar aktivt i debatten för att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskningen.

