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Abstrakt 
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Titel: En rektors granskning av skola på vetenskaplig grund 

Författare: Sanna Nyberg 

Handledare: Glen Helmstad 

Datum: 2019-06-04 

Sammanfattning: År 2010 beslutade riksdagen om en ny skollag, vilken trädde 

i kraft den 1 juli 2011. I denna nya skollag fastslogs att ut-

bildning inom skola skulle vila på vetenskaplig grund. Någon 

tydlig definition av begreppets innebörd gjordes dock aldrig, 

vilket utgör en svårighet för mig som rektor när jag ska leda 

och utveckla vetenskapligheten i den skolverksamhet jag an-

svarar för.  

Syftet med denna studie är att skapa en konkret bild av vad 

skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet prak-

tiskt kan innebära. Vad är det som karaktäriserar en skola på 

vetenskaplig grund och vad krävs för att leda den?  

Formen för undersökningen har varit praktiknära aktions-

forskning och en kritisk granskning av den egna grundskole-

verksamheten.  

Utifrån resultatet på denna granskning har jag funnit att det 

finns vetenskapligt belägg för att en tydlig och välkänd orga-

nisation med inarbetade rutiner skapar förutsättningar för en 

mer framgångsrik och effektiv utbildning,  



 

 

Granskning som genomförts att Olympiaskolan har visat en 

hög grad av vetenskaplig grund inom samtliga granskade om-

råden, det vill säga Styrning och ledning, Organisation och 

Praktik. Granskningen utgår dock från en smal kontext, med 

begränsade möjligheter för generalisering, vilket innebär att 

en tydlig modell för hur utbildningen ska organiseras för att 

vila på vetenskaplig grund inte klargörs i detta arbete.   

Granskningen har även identifierat flera utvecklingsmöjlig-

heter inom samtliga granskade områden.  

 

Nyckelord: Utbildning, granskning, vetenskaplig grund, beprövad erfa-

renhet 
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Förord 

Det är en stor utmaning som praktiker med båda fötterna djup nere i myllan att lyfta blicken 

och få ett mer teoretiskt perspektiv på sin verksamhet. 

Vad en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet verkligen innebär ligger tyvärr 

ganska mycket i betraktarens öga. Ändå är detta en reell verklighet för landets samtliga rektorer. 

Mitt syfte när jag påbörjade resan mot en skola på vetenskaplig grund, var att hitta något att 

förhålla mig till och ha som riktmärke i min ambition att leda en skola utifrån ett vetenskapligt 

förhållningssätt och kunna leva upp till skollagens intentioner om skola på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet.  

När man arbetar med forskning ska detta göras utifrån ett väl avgränsat område för att man ska 

kunna få någon form av evidens på det man undersöker. I denna studie har ambitionen att av-

gränsa varit en utmanande tanke då mitt uppdrag som rektor inte är avgränsat, det innefattar allt 

och det finns ingenstans specificerat vilken del av skolans utbildning som inte behöver vila på 

vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet. Teorin kräver avgränsning medan praktiken be-

gär något helt annat av uppdraget. Ändå finns det stora avgränsningar i denna uppsats vad gäller 

om en skola fullt ut skulle vila på vetenskaplig grund. Denna uppsats kommer på ett ganska 

snävt sätt fokusera på rektors uppdrag att organisera utbildning och skapa förutsättningar för 

undervisning. Det innebär att själva undervisningen och dess praktik inte kommer att granskas 

i detta arbete, utan jag kommer enbart att fokusera på det uppdrag, i görande och handling, som 

ligger i det statliga rektorsuppdraget.  

Även om jag drar bort undervisningen det vill säga själva syftet med utbildning från denna 

uppsats blir ändå uppgiften att granska hela skolans övriga verksamhet utifrån ett vetenskapligt 

perspektiv en omfattande uppgift. Därför kommer det att krävas ytterligare avgränsningar i 

denna uppsats även om ambitionen är att belysa komplexiteten och omfattningen av rektors 

uppdrag i paritet med de intentioner som finns formulerade i skollagstexten. Beskrivningar kan 

därför uppfattas som ytliga och fragmentiserade men då syftet med uppsatsen framför allt är att 

beskriva yttre strukturer och inre processer i ett helhetsperspektiv utan att fastna i detaljer be-

höver det finnas överseende med detta. 

 



 

1 

Introduktion 

I juni 2010 beslutade riksdagen om en ny skollag, som sedan trädde i kraft den 1 juli 2011. Inför 

införandet av den nya skollagen tog man fram ett par principiella utgångspunkter som finns 

beskrivna i proposition 2009/10:165. Det menades att det fanns behov av att modernisera skol-

lagen och att detta bland annat kom att innebära att man behövde gå från en regelstyrd till en 

mer mål- och resultatstyrd skola. I den nya skollagen skulle även finnas en ambition om att 

skolans kvalité, likvärdighet och valfrihet skulle styrkas.  

I denna uppdaterade skollag, fastslog regeringen att utbildningen skulle vila på vetenskaplig 

grund. Denna formulering problematiserades redan i proposition 2009/10:165 där det konstate-

rades att frågan om hur den vetenskapliga grunden skulle genomsyra det vardagliga arbetet 

förblev obesvarad. I den nya skollagen (2010:800) definieras begreppet utbildning som den 

verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål.  

I tidigare skollag fanns inga regleringar kring den vetenskapliga grunden för grundskolan, men 

inför införandet av den nya skollagen ansåg regeringen att det i och med förändringen från 

regelstyrd till mer mål- och resultatstyrd grundskola, kom det att ställas högre krav på skolan 

professioner. Det fanns nu behov av en utbildning som skulle ge befolkningen förutsättningar 

att kunna ta ställning både på ett politiskt och moraliskt plan, vilket i sin tur skulle komma att 

kräva en god kunskapsgrund. Man menade även att läraren, utifrån de nya regleringarna, gavs 

ett stort handlingsutrymme vad gäller metod och innehåll av undervisningen, och för att säker-

ställa lärarens möjligheter att få eleverna att nå de nationella målen, krävdes ett vetenskapligt 

förhållningssätt. Det vetenskapliga förhållningssättet skulle i sin tur innebära att läraren hade 

kompetens vad gällde att kritiskt granska, pröva och sätta faktakunskaper i ett sammanhang 

(prop. 2009/10:165). 

Läroplan och kursplaner som ger ramar för utbildningen, vilar på en vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet enligt prop. 2009/10:165. Men även metod, innehåll samt sättet att värdera 

resultat på, ska präglas av detta förhållningssätt. Det vetenskapliga förhållningssättet ska grun-

das i relevant forskning och beprövad erfarenhet. Begreppet vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet ska tolkas ur en vidare mening och både utbildningens innehåll och den 

pedagogik som används ska omfattas av bestämmelsen (prop. 2009/10:165).  
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Skola och skolans kvalité har under de senaste åren ägnats stor uppmärksamhet på nationell 

nivå i den politiska arenan. När PISA resultaten fortsatte att falla 2012 gav regeringen OECD i 

uppdrag att genomföra en analys av de svenska resultaten. I november 2013 gav regeringen 

vetenskapsrådet i uppdrag att genomföra en kartläggning, för skolan, relevanta forskningsre-

sultat. Syftet med kartläggningen vara att ta fram en bas att utgå ifrån med vetenskaplig förank-

ring och uppbyggnad av praktiknära forskning för Skolforskningsinstitutet som inledde sin 

verksamhet 2015. I kartläggningen kom Vetenskapsrådet (2015) fram till att det fanns ett behov 

av att utveckla kopplingen mellan forskning och skolutveckling. De påpekade även i sin rapport 

att skolan under de senaste åren hade varit föremål för många och omfattande reformer, vilka 

effekter satt spår i arbetsron på skolorna och tryggheten i uppdraget var utmanat. Utifrån Ve-

tenskapsrådets ståndpunkt skulle det krävas både forskning på grundnivå och praxisnära forsk-

ning för att uppnå skolutveckling på vetenskaplig grund. Vetenskapsrådet upplevde även vid 

sin granskning en viss förskjutning från utbildning på vetenskaplig grund till undervisning på 

vetenskaplig grund (ibid). 

Regeringen tillsatte en skolkommission den 1 april 2015. Skolkommissionen fick i uppdrag att 

lämna förslag för man skulle kunna förbättra kunskapsresultaten i svensk skola. Skolkommiss-

ionens rekommendationer kom att utgå från de rekommendationer som lyfts fram i OECD:s 

granskning. Skolkommissionens förslag innebär en samlad strategi för en ökad likvärdighet 

med förbättrad kvalité på undervisning och höjda kunskapsresultat.  

Det innebar att regeringen under 2015 gav både skolkommissionen och vetenskapsrådet i upp-

drag att ge förslag på hur man kan utveckla skolans kvalité.  

Att leda utbildning på en skola är ett stort ansvar med hög grad av komplexitet. Stat, kommun, 

skollag och läroplan sätter ramar för utbildningen och det är rektors ansvar att omvandla deras 

intentioner till praktik, som ska vila på vetenskaplig grund. Att omvandla teori till praktik in-

nebär tolkning och konkretisering av visioner och ambitioner, där mycket kan hända på vägen. 

”Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhet inre organisation och fatta i övrigt de beslut 

och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar.” 

(2010:800, 2 kap 10§) 

Syftet med denna uppsats är att synliggöra hur jag som rektor omsatt det teoretiska uppdraget 

till praktik på Olympiaskolan och att spegla detta mot forskning om bästa praxis för utbildning 

inom grundskola.  
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Bakgrund 

Följande avsnitt kommer att belysa komplexiteten kring flera av de begrepp som denna gransk-

ning utgår från. Vad är vetenskap, forskning och beprövad erfarenhet? Hur och varför har de 

uppkommit och vilka perspektiv på dessa begrepp finns? Därefter kommer en genomgång på 

vad som kan anses vara vetenskap, forskning och beprövat inom utbildning och skola för att 

uppnå framgångsrik utbildning utifrån bästa praxis. Syftet är att ge en bakgrund och förförstå-

else inför komplexiteten i att leda och organisera en skola utifrån vetenskaplig grund och be-

prövad erfarenhet, så som det är formulerat i nuvarande skollag. 

Att inta ett vetenskapligt förhållningssätt är på intet sätt någon ny företeelse, menar Nordenstam 

(1993) som resonerar kring hur de vetenskapliga förutsättningarna utvecklades genom histo-

rien. Han menar att man brukar säga att det var i Grekland som vetenskapen grundades, men 

att Grekerna varken var först eller ensamma med att bedriva vetenskapliga studier i vår historia. 

Det fanns både hettiter, babylonier och egyptier, som tidigt bedrev både utbildning och veten-

skap. Men, det var i Grekland som man först började bedriva en allmän utbildning. Även om 

det var en allmän utbildning som Grekerna bedrev, så var det bara en ganska exklusiv skara 

barn, nämligen sönerna till de fria medborgarna, som var välkomna till skolan. Grekerna ansåg 

att dessa söner behövde en god bildning, så när de växte upp till myndiga män, skulle kunna ta 

ansvar för olika politiska och administrativa uppdrag (ibid).  

Utbildning fanns som sagt i flera länder, men där övriga världen utbildade experter på till ex-

empel astrologi och bokföring, hade Grekerna ett utbildningssystem som utgick från allmän-

bildning. Grekerna använde uttrycket paideia som betyder människans allsidiga utveckling vil-

ket senare kom att översättas till latinets humanitas, vilket blivit grunden för de humanistiska 

disciplinerna (Nordenstam, 1993). Det innebär att forskare i väldigt många år har försökt att 

förstå och hitta nyckelstrategier för att utveckla en bra undervisning och utbildning. Skolan är 

en komplex verksamhet där det finns många mål uppsatta på olika plan och nivåer. Det finns 

även en stor variation av olika områden och ämnen i skolan, där varje område och ämne har sin 

egenhet och kräver sin förståelse. Det finns uppenbara skillnader vad gäller organisering av 

lärares lärare kontra metoder för hur man lär in oregelbundna verb eller förklarar demokratins 

framväxt, vilket gör det komplicerat när man talar om ett vetenskapligt förhållningssätt inom 

skolan (Ryve, Hemmi & Kornhall, 2016).  
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Det finns idag många olika vetenskapliga förhållningssätt och flera som kan sägas vara aktuella 

inom utbildning och undervisning (Patel & Davidsson, 2011). De flesta forskare vet vilka för-

hållningssätt som är rådande i den egna disciplinen, men kan inte alltid redogöra för andras. 

Det kan finnas mycket stora skillnader mellan de olika vetenskapliga förhållningssätten i upp-

fattning om människan och omvärlden.  

Ryve, Hemmi och Kornhall (2016) säger sig se ett gryende intresse inte bara för skolforskning 

utan även för en forskningsförankrad skola. Med en forskningsförankrad skola medar de att 

skolans processer utgår från evidens och att de metoder som används är förankrade i forskning. 

De menar dock att en forskningsförankrad skola genom evidens inte per automatik kommer att 

kunna lösa skolans nedåtgående resultat. Men om man har djupa kunskaper i undervisning och 

om hur undervisning kan bli bättre, finns goda möjligheter till förbättringar. De menar att det 

finns en brist på klassrumsnära forskning i Sverige och av forskning som lärare upplever rele-

vant och som de anser sig kunna använda i sin undervisning (ibid).  

Vetenskapsrådet (2015) menar att det finns olika perspektiv på huruvida skolan ska baseras på 

evidensbaserad praktik eller ej. Motståndare till evidensbaserad praktik befarar att evidens i 

skolans komplexa vardag kan gå förlorad, eftersom det finnas svårigheter att dra slutsatser mel-

lan insats och resultat då det inte kan förutsättas finnas någon linjär och mekanisk relation mel-

lan undervisning och lärarande vilket evidensbaserad praktik förutsätter. Kritikerna ser här en 

risk i att skolan kan marginaliseras eller av professionaliseras istället för att professionen stärks 

(ibid). 

För att utveckla utbildning, menar Håkansson och Sundberg (2016), måste varje skolaktör ha 

såväl vilja, som kunskap och förmåga för att driva förbättringsarbete. Det innebär att många av 

de yttre ambitioner att utveckla skolan har haft begränsat om än någon långsiktig positiv effekt 

på elevernas resultat. Även om det satsats mycket på skolförbättring så är fortfarande elevers 

socioekonomiska status den främsta förklaringsorsaken till elevens skolprestation. Forsknings-

resultat har påvisat att skolan kan påverka dessa ojämlikheter, men man ställer sig frågan om 

skolan fullt ut kan kompensera för elevers bakgrund (ibid).  

Skolan är ett löst kopplat system och för att arbeta med framgångsrika skolförbättringsstrategier 

är det viktigt att man förstår hur dess olika delar hänger samman (Håkansson & Sundberg, 

2016). Det är avgörande ur ett skolutvecklingsperspektiv att veta vilka förändringsmekanismer 

som är de centrala och hur dessa verkar i den dagliga undervisningen. Detta menar Hargreaves 

och Fullan (2013) kan vara en svår uppgift, då evidensbaserad forskning inom undervisning 
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kan vara starkt förknippat till den kontext som studien genomförs i. Det kan till och med vara 

så att en insats som gett goda resultat i ett sammanhang, ger ett kontraproduktivt resultat i ett 

annat. Därför, menar de, måste man förhålla sig ödmjuk till evidens. Dock finns evidens som 

är hämtad ur, så kallad meta-analys, som kan anses ha en hög pålitlighet. De slutsatser som dras 

utifrån dessa meta-analyser, har slutsatser som är hämtade ur en mängd studier och kan därför 

ses som betrodda kunskapskällor (Hargreaves & Fullan, 2013). Vetenskapsrådet (2015) poäng-

terar dock att om kvalitén på denna typ av sammanställningar ska vara tillförlitlig, måste det 

ställas höga krav på varje enskild primärstudie som sammanställningen vilar på. De menar att 

studien tydligt måste beskriva på vilket sätt som resultaten i primärstudien inhämtats på, vilken 

effektstorlek man sett samt under vilka förutsättningar studien har genomförts på.  

Hattie (2013) som har ägnat sig mycket åt meta-analyser, menar att det kan vara svårt att utläsa 

vilka insatser som ger störst effekt på lärandet. När en lärare introducerar en ny metod eller 

modell, så är läraren mer fokuserad och lyhörd för effekter av undervisningen och om det som 

sker gör skillnad för elevernas lärande. Han menar med detta, att denna extra uppmärksamhet i 

sig kan ge mer effekt än den nya metoden och det då blir svårt att avgöra vad som är det ena 

och vad som är det andra.  

Vetenskapsrådet (2015) menar att det finns en utmaning i att göra relevant forskning tillgänglig, 

för skolans professioner så det kan få en betydelse för deras professionella utövande i vardagen. 

Forskningsvärlden är dock överens om att skolutveckling måste ske tillsammans med lärarna 

och inte mot deras vilja (Håkansson & Sundberg, 2016).  

Men forskningen är inte alltid så lättillgänglig för läraren, då den många gånger har ett tekniskt 

och svårtillgängligt språk. Hattie (2013) menar att forskningen inte alltid skrivs för att engagera 

lärare i att förändra undervisningen. Det kan tyckas märkligt att det genomförs så mycket forsk-

ning som har så lite påverkan på skolan. Trots alla metoder som tagits fram i syfte att utveckla 

skolan, har nästan ingen förändring alls skett under de senaste 200 åren, menar Hattie (2013). 

Vetenskapsrådet (2015) menar att det finns risker när forskningsbaserad kunskap ska överföras 

från forskare till praktiker. De talar om begrepp som lost in translation och lost in transformat-

ion och menar att det kan uppstå missförstånd när kunskap forskningsbaserad kunskap ska över-

föras från en kultur till en annan. Riskerna kan utgöras av en ambition av att förenkla språket 

där väsentligheter kan falla bort eller att hela metoden förenklas så att väsentliga delar förenklas 

på ett sätt som gör att metoden feltolkas och används på ett felaktigt sätt.  
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Skolkommissionen (SOU 2017:35) anser att det är viktigt att databaser med resultat finns till-

gängliga för skolledare och rektorer för att kunna analysera resultat samt att skolledare och 

lärare har ett vetenskapligt förhållningssätt när det gäller analyser som är inriktad på elevers 

resultat, för att få hållbarhet och kunna påverka genomgripande skolförbättringar. 

I Skollagen (SFS 2010:800) definieras utbildning som, den verksamhet där undervisning sker. 

Kroksmark (2014) menar att termen utbildning är en samlingsbeteckning för skolans olika verk-

samhetsformer. Han menar att i förarbetena till skollagen användes termen verksamhet, men att 

det likväl hade kunnat betecknas undervisning eller skola. Men utifrån skolagsskrivningen 

fanns ett behov av att definiera en övergripande term som skulle omfatta all den verksamhet 

som skolförfattningarna avser. Termen utbildning avser därför ett mycket vidare perspektiv än 

själva undervisningen då utbildning sker i flera forum inom skola, än vad som är organiserat 

lärande. I introduktionen i Timperley (2013) beskriver Louise Stoll och Lorna Earl begreppet 

utbildning som en process där alla ska ges möjlighet att utvecklas utifrån alla sina förmågor och 

inneboende möjligheter, för att själv kunna ta ansvar för sitt liv. 

Kroksmark (2014) menar att begreppet vetenskap, företrädesvis identifieras med studier, forsk-

ning eller andra typer av undersökningar som är systematiskt genomförda och granskade. Det 

är i första hand forskning som tagits fram på universiteten som främst förknippas med begreppet 

vetenskap. 

Håkansson och Sundberg (2016) anser att vetenskaplig grund för skolverksamhet är när skolan 

är informerad om forskning och utvecklar forskningsrelaterad kompetens genom professions-

inriktade program. De menar också att där man sett störst framgångar är när skolorna medvetet 

använder sig av forskningsresultat som grund för det systematiska kvalitetsarbetet och utveck-

lar sina kärnprocesser i samspel med forskning. Flera skolforskare i Sverige (Ryve, Hemmi & 

Kornhall, 2016; Håkansson & Sundberg, 2016) menar att en skola som kännetecknas av ut-

veckling, systematik, engagemang och långsiktighet kan ses som vetenskaplig. De menar att 

det finns flera viktiga parametrar som måste till för att forskningen ska kunna verka som en 

naturlig del av skolan. Dels måste det finnas förutsättningar i ledarskapet och ett starkt nätverk 

mellan beslutsfattare, professionella och forskare. Men det måste även finnas en god skolorga-

nisation och organisatoriska ställningstaganden för att skapa förutsättningar för en skola på ve-

tenskaplig grund. Kroksmark (2013) menar däremot att en skola på vetenskaplig grund måste 

gå via kompetensutveckling av rektorer och lärare. Han menar att idag har ingen av dessa yr-
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kesgrupper någon vetenskaplig eller forskande kompentens och att endast en disputerad fors-

kare har tillräcklig kompetens för att kunna driva utvecklingsprojekt som håller en vetenskaplig 

nivå.   

Om ett arbetssätt ska kunna sägas vara forskningsbaserat så måste både innehåll och form utgå 

från ett vetenskapligt förhållningssätt (Minten, 2017). Utifrån ett forskningsbaserat arbetssätt 

utforskas något systematiskt och det finns en strävan till kritisk granskning. Det innebär även 

ett ständigt prövande och att kunna sätta enskilda faktakunskaper i ett sammanhang. Det veten-

skapliga förhållningssättet gör även kunskap synlig och problematiserar ställningstaganden.  Ett 

forskningsbaserat arbetssätt innebär att forskning är den grund på vilken arbetssättet vilar på, 

istället för att forskningen är något parallellt som knyts till arbetssättet (Minten, 2017).  Hå-

kansson och Sundberg (2016) menar att skolutveckling på vetenskaplig grund även kan utgöras 

av att skolledare och lärare utvecklar en forskningsrelaterad kompetens som inte endast utgörs 

av att de är informerade av forskningsresultat utan även läser, granskar och analyserar resultat, 

vilket kan ge förutsättningar för ett forskningsbaserat arbetssätt. Forskningsbaserat arbetssätt är 

inte någon metod utan är ett sätt att tänka, där både innehåll och form ska utgå ifrån ett veten-

skapligt förhållningssätt. Detta för att bygga system som kontinuerligt lär och förbättrar sig. Ett 

forskningsbaserat förhållningssätt utgår ifrån olika dimensioner där grunden utgörs av att man 

håller sig informerad om aktuell evidensbaserad forskning och kunna utveckla ett forsknings-

relaterat förhållningssätt vid utbildningsinsatser. Det handlar även om att kunna använda sig av 

forskningsresultat för att utveckla sitt eget arbete samt hitta ett samspel mellan forskning och 

beprövad erfarenhet i till exempel ett kollegialt lärande (Håkansson & Sundberg, 2016).   

Vad som är erfarenhet och vad som är beprövad erfarenhet beskrivs ganska olika och är inte 

heller helt lättnavigerat. Skolverket (2013) menar att om en erfarenhet ska kallas beprövad 

måste den vara prövad, dokumenterad, genomförd och funnen fungerande av flera. Detta måste 

ske under en längre tidsperiod och vara genererad av många. Den beprövade erfarenheten ska 

byggas upp i verksamheten och den ska byggas upp av professionen. Om ovanstående uppfylls, 

menar skolverket, är kunskapen genererad av beprövad erfarenhet lika relevant som akademiskt 

framtagen kunskap. Skolverket menar att beprövad erfarenhet inte har någon exakt definition i 

skollagen och har därför valt att definiera begreppet på samma sätt som Socialstyrelsen och 

menar att beprövad erfarenhet är kunskap som är genererad vid upprepade tillfällen över tid och 

som är dokumenterad och kvalitetssäkrad (ibid). Detta innebär därför utifrån Skolverkets defi-

nition, att en skola inte kan utveckla beprövad erfarenhet själv, utan erfarenheten måste prövas 
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på flera olika skolor för att kunna kallas beprövad. Ryve, Hemmi och Kornhall (2016) menar 

däremot att om erfarenheten är dokumenterad, utvärderad och spridd till kollegor, kan den ses 

som beprövad. Vilket i sin tur innebär, att en enskild skola kan bepröva sin egen erfarenhet. 

Kroksmark (2010) i sin tur menar att den beprövade erfarenheten är något som utmärker kun-

skaper om skola och utbildning som inte är forskningsgrundade. Dessa beprövade kunskaper 

bär med sig lång erfarenhet och eftersom dessa kunskaper är genererade av lång erfarenhet kan 

man göra generella antaganden om undervisning, lärande och kunskap, utifrån dessa. 

Tidigare forskning om skolutbildning med avseende på vetenskaplig grund 

Det finns idag mycket forskning om skola och under det senaste året har det även kommit 

mycket om skola på vetenskaplig grund. Det är en utmaning att sortera och navigera i forsk-

ningen och hitta vad som kan vara mest relevant utifrån den studie som jag tänker göra på den 

skola jag verkar. Delar av den forskning som jag refererar till i denna uppsats och som känts 

naturlig för mig att relatera till, är den forskning som använts på skolan i arbetet med det sys-

tematiska kvalitetsarbetet och i Olympiaskolans intentioner att utforma verksamheten utifrån 

vetenskaplig evidens. Det innebär att vetenskapligheten i de studier som hänvisas till kan vari-

era mellan vad som kan kallas för ”skolexperter” så som Kornhall till mer etablerade forskare 

som Hattie och Timperley.  

Det finns skillnad på forskning och forskning (Kroksmark, 2014). Det finns dels grundforsk-

ning, som inte huvudsakligen riktar sig till praktiker som stöd till dem att förändra yrkesprakti-

ken, utan vars egentliga syfte är att förse den vetenskapliga eliten med inomvetenskaplig kun-

skap. Grundforskning genomförs av forskare som har sin praktik på universitet. Sedan finns det 

den ”alternativa forskningen” den som kallas för tillämpad forskning, klinisk forskning, eller 

som i denna uppsats kallas för praktiknära forskning som bedrivs av praktiker. Den forskning 

som inom skolområdet varit mest dominant och haft högst status, har hittills varit grundforsk-

ningen, även om denna många gånger inte upplevs relevant av lärare (ibid).  

Verksamheten på en skola ska ledas och samordnas av en rektor (SFS 2010:800). Hur det pe-

dagogiska ledarskapet på en skola ska yttra sig är dock inte förtydligat (Forssten Seiser, 2019). 

För att kunna utveckla och leda lärares professionella lärande krävs att lärandeprocesserna styrs 

av forskningsresultat och att dessa beslut om vilka lärandeprocesser som ska genomföras ge-

nomsyras av vilket lärande som behövs utvecklas på skolan (Robinson, 2011). De rektorer som 

når framgång i sitt utvecklingsarbete är de som genomför sin vision tillsammans med sina lärare 

(Hargreaves & Fullan, (2013). Det är inte bara rektors ledarskap som är avgörande om en skola 

är framgångsrik. Utan på dessa skolor finns en kultur där lärare tar ansvar för det egna lärandet, 
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för varandras lärande och för skolans målsättning och utveckling (Andersson, Blossing & Jarl, 

2017). Det måste finnas en respekt mellan rektor och lärare, där lärare känner sig sedda och 

betydelsefulla (Timperley, 2013; Robinson, 2011). Det räcker inte med att se till så att skolan 

fungerar för att vara en effektiv ledare. För att en skola ska bli framgångsrik måste rektor ta 

ansvar för och leda lärarnas lärande. Det finns en balansgång mellan att upprätthålla goda re-

lationer och att ta tag i problemfyllda situationer som uppstått (Robinson, 2011). En viktig del 

i rektors uppdrag är att inhämta underlag som innehåller relevant och korrekt information om 

elevers lärande och lärarnas undervisning, så att de kan ge lärarna adekvat feedback utifrån 

dessa och som lärarna i sin tur kan använda för att utveckla sin undervisning. Därför måste 

rektor vara aktivt involverad i de kollegiala diskussioner kring undervisning och undervisning-

ens kvalité, som förs på skolan. På framgångsrika skolor har rektor säkerställt att det finns sy-

stem där lärarna följer elevernas progression och lärande (ibid.).  

Men, även om det är rektor som är skolans ledare så måste ledarskapet distribueras för att nå 

effekt på elevers lärande (Timperley, 2013). Det distribuerade ledarskapet behöver inte betyda 

att rektor fördelar ut ansvaret på lärarna, utan att rektor interagerar med lärarna och tar fram 

rutiner och strukturer med bevisad effekt på elevers lärande. Rektor måste skapa forum där 

samtal om elevers lärande kan föras, så att lärarna kan tillgodogöra sig kunskap som gör skill-

nad för eleverna. Dessa forum måste utgöras av strukturerade cykler, där lärarna inhämtar och 

tillgodogör sig ny kunskap. Om ingen ny kunskap tillförs cykeln kommer lärarna med största 

sannolikhet att försöka lösa problem i undervisningen med befintlig kunskap, vilket troligtvis 

inte kommer att lösa situationen. Därför måste rektor skapa rutiner, där lärarna ges möjlighet 

att bygga upp sin teori parallellt med sin praktik (ibid).  

Skolor som lyckas med sitt utbildningsuppdrag präglas av kontinuitet och stabilitet i skolled-

ningen (Andersson, Blossing & Jarl, 2017) Skolledningens kompetens har också en betydelse 

för skolans utveckling (Kroksmark, 2014). Om en rektor eller ledare på skolan har en veten-

skaplig skolning kan denne söka forskningsbara frågor samt stötta eller handleda forskande 

lärare på skolan. Om lärarna inte själva forskar på den egna praktiken, behöver andra göra det 

för att identifiera utvecklingsbehov. Det finns dock en risk om forskare ”utifrån” ska forska på 

lärarens praktik då dessa många gånger identifierar problem som lärarna själva inte känner igen 

eller upplever. Det innebär att det inte bara är lärarna som behöver ha kunskap kring vilka 

inlärningsstrategier de ska använda sig av utan även rektor (Hattie, 2013). Det måste finnas stor 

kunskap hos rektor, kring hur man skapar organisationer och vilka utvecklingsinsatser som ger 

störst effekt på elevers lärande (Andersson, Blossing & Jarl, 2017). Rektor måste ta ansvar för 



 

10 

att den agenda som är satt och som på ett tydligt sätt uttrycker de normer och värden som ska 

råda på skolan. Rektor måste sedan vara aktiv i att förmedla dessa normer och värden i flera 

olika forum för att de ska få fäste och bli en del av skolkulturen (ibid). 

För att lyckas med utbildningsuppdraget så måste det finnas rektorer och lärare som skapar 

forum med tillåtande miljö, där lärare kan tala om sin undervisning (Hattie, 2013). Rektor måste 

skapa en trygg miljö där lärare uppmuntras bjuda på eventuella misstag och utmaningar i under-

visningssituationen, för att utforska ny kunskap och skapa en annan förståelse kring sin under-

visning. När medarbetare upplever sig erkända för sin kompetens, accepterade och behandlade 

med respekt ökar förutsättningar för att medarbetaren aktivt ska bidra i utvecklingsarbetet 

(Stringer, 2014). För att skapa forum med tillåtande miljö, måste det finnas schemalagd tid för 

lärarna, där de kan diskutera undervisning, aktuella händelser och planera hur de ska agera vid 

uppkomna situationer (Andersson, Blossing & Jarl, 2017). Det är avgörande för både samarbete 

och vidmakthållandet av gemensamma normer och värden att lärarna kontinuerligt träffas samt 

att skolledaren är delaktig och nära verksamheten och på så sätt är införstådd med lärarnas 

dagliga arbete. På framgångsrika skolor finns det även flera lärare som tar ett större ansvar för 

arbetet med att nå skolans mål.  

Varje organisation måste bygga upp sin struktur utifrån de kärnprocesser som organisationen 

har för syfte att utveckla (Bolman & Deal, 2010; Andersson, Blossing & Jarl, 2017). För att 

lyckas måste varje skolas organisation byggas utifrån de förutsättningar som råder på aktuell 

skola. För att kunna utveckla en verksamhet mot uppsatta mål måste alla inom verksamheten 

ha en gemensam förståelse för vad det innebär och förflytta sig åt samma riktning (Scherp, 

2013). Ett kvalitetsarbete med mål och värden behöver därför en verksamhetsidé som en väg-

ledande kompass. Verksamhetsidén är den ledstjärna som ska leda verksamheten i riktning mot 

visionen och skapa förutsättningar och öka sannolikheten nå uppsatta mål. Det innebär även att 

det inte räcker med enbart en verksamhetsidé utan att verksamheten även måste ha en vision 

som samspelar med verksamhetsidén. När visionen och verksamhetsidén samspelar, menar han 

att verksamheten inrymmer en helhetsidé (ibid).   

Skolans organisation har en avgörande betydelse för hur framgångsrik en utbildning är (An-

sersson, Blossing & Jarl, 2017; Håkansson & Sundberg, 2018) det är både formella strukturer 

och informella normer som påverkar skolans möjligheter att lyckas med det utbildande uppdra-

get. Både organisation och ledarskap på en skola har avgörande betydelse för hur man lyckas 

bygga upp framgångsrika processer och utveckla den pedagogiska verksamheten.  
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Att dela upp organisationen i en arbetsorganisation samt en utvecklande ledningsorganisation 

menar Scherp och Scherp (2016) är ett sätt att säkerställa att tid avsätts för de olika processer 

och frågeställningar som en utbildning behöver hantera för att lyckas med sitt uppdrag. Om inte 

frågeställningar har dedikerade forum där de ska hanteras finns en risk, menar de, att de många 

gånger akuta frågorna i arbetsorganisationen tar över all mötestid. De menar även att de båda 

organisationerna är två kompletterande system där arbetsorganisationen med tydliga strukturer 

och system är en förutsättning för ett väl fungerande kunskapsutveckling i utvecklingsorgani-

sationen. Det behövs både en arbetsorganisation och en utvecklingsorganisation för att skapa 

god kvalitet i den pedagogiska verksamheten. De menar att arbetsorganisationen har en stabili-

serande effekt genom struktur på scheman, arbetslag, tjänste- och resursfördelning. Arbetsor-

ganisationen ska stå för kontinuitet, trygghet och rutiner på en skola. Arbetsorganisationens 

främsta uppdrag är att eliminera störningar och hantera problem, medan i utvecklingsorganisat-

ionen är störningar och problem indikatorer på behov av förändring och utveckling (ibid).  

På framgångsrika skolor finns en tydlighet i både organisation och uppdrag (Andersson, Blos-

sing & Jarl, 2017). På dessa skolor finns en stabilitet med tydliga rutiner och arbetsbeskriv-

ningar. Andersson mfl menar även att på framgångsrika skolar finns tydliga strukturer för sam-

verkan och att arbetslagen organiserade på ett sätt som skapar förutsättningar för samarbete på 

skolan. 

När försteläraren har ett väl definierat uppdrag på en skola och när detta uppdraget har defini-

erats av rektor, finns goda förutsättningar för försteläraren att driva utvecklingsarbete på skolan 

(Kornhall, 2016). Om rektor kommunicerat och tydliggjort förstelärerens roll för kollegiet, 

skapas legitimitet hos försteläraren vilket skapar bättre förutsättningar för framgång i de ut-

vecklingsinsatser som försteläraren ska ansvara för och genomföra. Förstelärarens uppdrag, 

menar Scherp och Scherp (2016) påverkas av hur olika skolor väljer att arbeta med det syste-

matiska kvalitetsarbetet. 

En skolas förbättringsarbete måste ta avstamp utifrån lokala förutsättningar och identifierade 

behov (Andersson, Blossing & Jarl, 2017; Håkansson & Sundberg, 2018). Det måste finnas en 

tydlighet i ledarskapet och en tydlighet i att skolans processer leds av flera personer. På en 

framgångsrik skola finns både formella och informella ledare som tar ansvar för skolans kart-

läggning, planering och utvecklingsaktiviteter.  

Elevhälsans uppdrag och professioner finns beskrivet i Skollagen, men Partanen (2013) har en 

vidare syn på elevhälsans uppdrag än det som beskrivs i denna. Han menar att elevhälsoarbetet 
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måste börja i klassrummet och att elevhälsans strukturer ska träda ikraft i samma stund som 

läraren identifierar att det finns en diskrepans mellan det önskade läget i elevens kunskapsin-

hämtning och det faktiska läget. Elevhälsoarbete är ett samarbete på en skola och för att det ska 

kunna fungera tillfredsställande så krävs det att uppdrag och ansvar är tydligt definierade. När 

uppdragen är tydligt definierade och överenskomna så blir elevhälsoarbetet mer effektivt och 

energin kan användas till att genomföra insatser. Partanen menar att det är vad som händer i 

klassrummet som är avgörande för hur effektivt ett elevhälsoarbete är. Men det kräver ett nära 

samarbete mellan lärare och elevhälsans personal. 

Man har kunnat se att klassrumsklimatet har en avgörande betydelse för elevers lärande (Hattie, 

2013). Därför är det viktigt att man fokuserar på att få ett positivt klassrumsklimat innan man 

börjar arbeta med, exempelvis kamratbedömningar och öppen återkoppling i klassrummet. 

Många metoder bygger på andra och ett positivt klassrumsklimat är en avgörande komponent 

för att återkoppling ska fungera. I ett klassrum med effektiv och lärande återkoppling måste det 

vara accepterat att svara fel, då diskussioner om olika svarsalternativ och sätt att lösa ett pro-

blem stärker lärandet (ibid).   

Det finns en kraftig korrelation mellan elevers syn på sin egen förmåga och framgångsrikt lä-

rande (Hattie, 2013; Håkansson & Sundblad, 2016).  Hattie (2013) menar att elever mycket 

tidigt, redan vid 8 års ålder, har skapat sig en självbild i vad det uppfatta sig kunna prestera. En 

avgörande påverkansfaktor av elevers syn på sin egen förmåga, handlar om hur de skattar sina 

egna prestationer. Håkansson och Sundblad (2016) använder sig av begreppet positiv lärande-

identitet det vill säga elevens tilltro till sin egen förmåga att lära sig nya saker och att de iden-

tifierar sig som en person som kan lära sig. De betonar vikten av att utveckla denna syn på sig 

själv för att nå goda resultat i skolsammanhang. Ryve, Hemmi och Kornhall (2016) beskriver 

även de den positiva effekten av den goda undervisningsmiljön och hur den är en förutsättning 

för eleverna att utvecklas positivt och se sig själva som tänkande individer, som tar eget ansvar 

för och äger sitt lärande.  

Relationen mellan lärare och elev påverkar elevens möjligheter att nå skolan lärandemål (Aspe-

lin & Persson, 2011) Ett förhållningssätt som utgår ifrån den relationella pedagogiken innebär 

en förståelse för att människor utvecklas och lär i relationer. Därför måste de som arbetar inom 

skolan vara medvetna om hur de aktivt arbetar och möter elever för att skapa förutsättningar 

för lärande relationer.  För att synliggöra och undersöka undervisning och relationer i undervis-

ning kan filminspelning vara ett alternativ (Lindgren, 2012). Filminspelningen kan ge goda 

möjligheter att utvecklas som lärare, då filminspelningen ger ett mer omfattande underlag än 
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vad till exempel observationer gör. Dock, innebär inte filminspelning någon garanti för objek-

tivitet eftersom innehållet tolkas och analyseras av en subjektiv observatör.  

Positiva relationer i klassrummet ger positiva effekter på elevers motivation och ambition att 

fortsätta vilja lära (Fohlin, Moerkerken, Westman & Wilson, 2017; Ryve, Hemmi & Kornhall, 

2016; Hattie, 2013). Elever utvecklas och lär sig bäst om de får tänka tillsammans med andra 

och på så sätt även ta del av alternativa lösningar och olika perspektiv. Därför borde ett avgö-

rande syfte med undervisning vara att öka antalet aktiva elever. Det är viktigt lärare har kunskap 

om vilka metoder som aktiverar elever och hur dessa olika modeller i sin tur leder till lärande.  

När man hittar variationer av arbetssätten kan man jämföra dessa med resultaten för att eventu-

ellt finna mönster i en vidare analys. Scherp och Scherp (2016) menar att det finns två olika 

perspektiv på kvalitetsarbete och att dessa kan delas upp i kvalitetssäkring, som han liknar med 

summativt förhållningssätt samt kvalitetsutveckling som skulle beskrivas som formativt för-

hållningssätt. Om man arbetar utifrån ett kvalitetssäkringsbegrepp är man mest intresserad av 

uppnådda resultat, medan kvalitetsutvecklingsperspektivet har ett fokus på resan dit och är ute 

efter sambanden mellan resultat och arbetssätt. När kvalitetsarbetet är organiserat på ett sätt där 

det utgår från och använder lärarnas erfarenheter som bas, menar de att kvalitetsarbetet har ett 

lärandeperspektiv. Med detta menas att skolan förändrar sin undervisning utifrån de lärdomar 

som dragits från lärarnas gemensamma erfarenheter. Lärarnas lärdomar om sin egen undervis-

ning utgår från de analyser av sambanden som de sett när de belyst sina metoder och insatser i 

kontrast till elevernas resultat. Vill man uppnå förändring i skolan måste det finnas förutsätt-

ningar för reflektion, analys och att man kritiskt granskar sig själv och sin verksamhet. Man 

måste synliggöra arbetssätt och insatser på en skola för att kunna undersöka variationer av ef-

fekt av dessa (ibid). 

För att kunna använda sina erfarenheter på ett sätt som gör att det kan bidrar till utveckling 

måste det finnas ett professionellt engagemang hos läraren (Timperley, 2013). Men det finns 

skillnad mellan professionell utveckling och professionellt lärande. Det professionella lärandet 

är det som kräver ett engagemang hos läraren, medan professionell utveckling är endast kräver 

ett deltagande. I det professionella lärandet gör läraren mentala förflyttningar och genom yttre 

stimuli förändras det egna tänkandet kring den egna praktiken. Det finns en utmaning och svå-

righet i att mäta lärares lärande (Håkansson & Sundberg, 2018). Därför är det viktigt att hitta 

mätbara effekter av lärares lärande som kan kopplas till den undervisning som de bedriver. På 

framgångsrika skolor finns en gemensam idé om att det är eleven och undervisningen som är 

kärnuppdraget (Andersson, Blossing & Jarl, 2017). De menar på att det på dessa skolor finns 
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ett gemensamt förhållningssätt som är känt för alla och att detta är en del av den kultur och 

pedagogiska klimat som genomsyrar skolan.  

Att organisera för det kollegiala lärandet har en avgörande betydelse när det gäller lärares möj-

lighet att utveckla sin undervisning (Ryve, Hemmi & Kornhal, 2016; Hattie, 2013; Timperley, 

2013). Ett strukturerat kollegialt lärande skapar förutsättningar när det gäller att finna fram-

gångsfaktor i lärarnas undervisning och om lärarens möjligheter att diskutera undervisning och 

lärande med varandra.  För att utveckla sitt tänkande kring sin egen undervisning behöver lärare 

strukturerade samtal om planering i förhållande till lärandemålen, samt återkoppling på sin 

undervisning. Kollegialt lärande är när kollegor systematiskt och tillsammans undersöker sin 

egen undervisning i syfte att förbättra den. När kollegiet systematiskt utvecklar sin praktik 

stärks den professionella etiken.  

Det är en framgångsfaktor när undervisning görs synlig i kollegiet och att det finns tydliga 

ramar kring strukturerade samtal för lärarna, att tala om sin undervisning med andra lärare (An-

dersson, Blossing & Jarl, 2017). För att kunna tala om varandras undervisning måst lärarna på 

olika sätt kunna ta del av varandras undervisning. Detta kan de göra dels genom samtal om sin 

undervisning dels att det skapas möjligheter för dem att gå in i varandras klassrum. För att 

komma vidare och utvecklas i sitt uppdrag som lärare samt utvidga i sina föreställningar om 

lärandet, menar Scherp och Scherp (2016) behöver lärarna ta del av redan befintlig kunskap 

från till exempel forskning eller erfarenheter från andra lärare och andra skolor. Om man ska 

utveckla en skola genom att använda sig av befintlig kunskap är det helt avgörande att den 

kunskap och de man ska lära sig av, håller en bevisad hög kvalitet. Hattie (2013) menar att det 

inom skola finns både modeller och metoder med varierad evidens och om en skola ska vila på 

vetenskaplig grund ska de modeller och metoder vara verifierade utifrån en vetenskaplig aspekt. 

Det är viktigt att hitta insatser och metoder inom utbildning som man vet har en positiv effekt 

på elevers. Även om en metod har visat sig effektiv, kan den innebära att läraren fokuserar 

mindre på något annat och att då undervisningen som helhet blir sämre. Därför är det viktigt att 

inte bli för snäv vad gäller metoder och modeller och att det inte fungerar att bara ha ett sätt, en 

metod eller modell i dagens komplexa skola utan att det måste finnas en stor variation. En lärare 

måste veta vilka av deras inlärningsstrategier det är som fungerar och vilka som inte fungerar. 

Utifrån dessa strategier måste de göra ett urval och anpassa dem efter elevernas situation och 

tidigare kunskaper (ibid).  

Lärare behöver en gemensam plattform, som förenar dem, när de ska lära av varandra (Söder-

ström, 2012). En gemensam kollegial plattform innebär att lärarna använder samma begrepp 
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och att företeelser associerar till samma tolkning och betydelse, vilket i sin tur skapar ett ge-

mensamt engagemang. En gemensam kollegial plattform kan komma tillstånd genom gemen-

sam inläsning av litteratur, kollegiala samtal och resonemang eller att kollegiet tar del av samma 

föreläsningar. Det ligger i förstelärarnas uppdrag att ansvara för kvalitén i de kollegiala samta-

len som förs på en skola (Scherp & Scherp, 2016; Kornhall, 2016). Förstelärarna ska vara med 

och bidra till att säkerställa att kvalitetsutvecklingen utgår från ett lärandeperspektiv och att den 

gemensamma kunskapsutvecklingen, utgår från de prioriterade områden som tagits fram. 

Både lärare och elever behöver vara medvetna undervisningens syfte och målsättning (Ryve, 

Hemmi & Kornhall, 2016). Den undervisning som utvecklar elevers kunskaper effektivt enga-

geras eleverna till att förstå syftet och att förstå de kriterier i målen som visar att de förstått den.  

Tydlighet och utmaningar i målen gör att elevernas medvetenhet om vad som krävs av dem 

ökar (Hattie, 2013; Alm, 2016). Desto mer utmaningar det är för elever att nå målen, desto 

större behov av återkoppling har de. Lärare måste därför ha kunskap om skolans lärandemål 

och aktuella kriterier för måluppfyllelse i sitt ämne, för att kunna genomföra undervisningen på 

ett sätt där det blir tydligt när eleverna når lärandemålen och hur de kommer vidare till nästa 

steg. Det har en avgörande betydelse för elevens engagemang i sin kunskapsutveckling, att den 

förstår vilka kunskaper som krävs samt att de förstår när de nått dessa kunskaper. Eleven ska 

veta vilken kunskapsnivå den befinner sig utifrån läroplanens mål och ges möjlighet att komma 

vidare i sitt lärande, utifrån denna. Det innebär att det krävs väl genomtänkta strategier för att 

säkerställa elevers optimala lärande. Det är av yttersta vikt att undervisningens målsättning är 

synlig för eleven och att lärandet är synligt för läraren. Läraren måste ha goda kunskaper om 

sitt ämne så de förstår hur de i undervisningen skapar en lagom utmanande progression som ger 

förutsättningar för återkoppling (ibid).  

Summering av bakgrundsfaktorer inför granskning av skola 

Uppsatsen avser granska Olympiaskolan utifrån rektors statliga uppdrag. Det innebär att jag 

inte närmare kommer att beröra läraruppdraget eller undervisning, mer än i de delar då det 

handlar om lärarledarskap, kompetensutveckling och kollegialt lärande. Det innebär att aktuell 

granskning berör den verksamhet inom vilken undervisning sker, det vill säga det är förutsätt-

ningar för undervisning som kommer att granskas inte undervisningen i sig. 

Det finns inte någon helt entydig bild med vad som avses med begreppen vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet, inom grundskolan. inte heller vad som skiljer dessa åt. I denna uppsats 
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definieras vetenskaplig grund i skolan, vad som genom forskning kommit fram till vara bästa 

praxis inom aktuellt område.  

Det kan upplevas svårt att navigera i forskning som kan anses ha hög evidens på vetenskaplighet 

inom den etablerade forskningstraditionen. Mycket av det som etablerade forskare anses ha en 

hög grad av evidens kan upplevas svårtillgängligt och irrelevant av praktiker. Det krävs därför 

en viss vetenskaplig medvetenhet hos de praktiker som har i uppdrag att utveckla skolverksam-

heten utifrån en vetenskaplig aspekt. Man kan även se att det krävs ett medvetet ledarskap på 

flera nivåer för att nå effekt i utvecklingsarbetet inom utbildning samt en hög grad av kontinuitet 

av personal, på samtliga nivåer. Skolans ledning måste säkerställa en skolorganisation som ger 

förutsättningar att hantera såväl skolans utveckling som den dagliga praktiken som ska genom-

föra den. Samtliga inom skolan behöver vara överens om de mål och visioner som skolan har 

och dessa ska harmoniera med skolans övergripande verksamhetsidé. 

Det finns en samsyn bland skolforskare om vikten av att lärare behöver resonera om lärande 

för att utveckla sin undervisning och att en skola behöver organisera för att skapa forum för att 

säkerställa detta. Samma forskare är även överens om att lärare behöver leda lärare i kollegiala 

lärandesamtal för lärarna ska förändra sin undervisning utifrån de lärdomar som detta innebär. 

För att tillägna sig nya kunskaper om sin undervisning behöver lärarna få nya perspektiv. Detta 

kan de få dels genom forskning men även genom att filma och observera sin egen undervisning 

eller observera kollegors undervisning. Lärare som delar gemensamma upplevelser om under-

visning och undervisningens kvalité ha bättre förutsättningar både att tillsammans med rektor 

utveckla en skola mot uppsatta mål dels att utveckla sin egen undervisning för att utveckla 

elevers lärande.  

Framgångsrik undervisning innebär ett varierat arbetssätt där läraren kontinuerligt följer upp 

elevernas lärande och genomför analyser av sin undervisning för att denne ska kunna möta 

elevernas behov. Kollegialt lärande innebär att lärare, tillsammans, systematiskt undersöker sin 

egen undervisning i syfte att förbättra den.   

Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa en konkret bild av vad skola på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet praktiskt kan innebära. Vad är det som karaktäriserar en skola på veten-

skaplig grund samt vad krävs för att leda den? För att klargöra detta kommer en specifik skola, 

Olympiaskolan, att granskas för att utgöra ett praktiskt exempel.  
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Syftet är inte Olympiaskolan sedan ska utgöra en modell för hur det ser ut när en skola vilar på 

vetenskaplig grund, utan snarare hur det kan se ut samt vilka frågor måste man som rektor 

behöver ställa sig, utifrån hur skolan organiseras, genomför sin praktik samt genomför ledar-

handlingar, för att leda en skola på en vetenskaplig grund. Det innebär att det finns en utgångs-

punkt som säger att skolverksamheten är en komplex organisation och att orsaker till framgång 

inte kan härledas till en aspekt som till exempel systematiskt kvalitetsarbete, utan om en skola 

ska kunna tillhandahålla framgångsrik utbildning måste flera parametrar så som skolans orga-

nisation, skolans praktik samt skolans ledning och styrning visa sig effektiva och framgångs-

rika. Hypotesen i denna granskning är att om dessa delar vilar på vetenskapliggrund och beprö-

vad erfarenhet som utgår från bästa praxis, kan skolan antas vara framgångsrik. Avsikten är att 

kritiskt granska den egna verksamhet för att undersöka vad som kan anses vara vetenskapligt 

gångbart samt hur den egna verksamheten kan utvecklas utifrån dessa aspekter för att sträva 

mot att uppnå ”bästa praxis”. 

Koppling mellan teori och praktik ska göras synlig och begriplig för så väl forskare i den aka-

demiska världen så väl som praktiker inom skolan. Det finns en avsikt i att använda ett språk 

som gör studien tillgänglig för båda grupperna. 

Frågeställning 

I vilka avseenden och i vilka grader kan Olympiaskolans  

- strukturer för ledning och styrning;  

- sätt att organisera utbildning;  

- praktik och systematiska kvalitetsarbete;  

sägas vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? 

Vad, utifrån ovanstående områden, behöver Olympiaskolan fortsätta utveckla för att bli mer 

grundad i sin vetenskaplighet? 
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Forskningsmetodologisk ansats 

För att kunna svara på frågeställningen om den utbildning jag har åtagit mig att leda vilar på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet behöver jag granska den verksamhet jag själv leder 

och är verksam i. Jag behöver distans och ta ett nytt perspektiv för att synliggöra det som jag 

av någon anledning inte sett tidigare. Jag behöver även en metod för att analysera och jämföra 

granskningen av Olympiaskolans utbildning med forskning.  

Ett ställningstagande i studien är att vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet innebär att 

verksamheten utgår från vetenskapliga processer för att identifiera och verka utifrån evidens av 

”bästa praxis”. Centralt formulerade och uttalade ”bästa praxis” tar sällan hänsyn till lokala 

dynamiska sociala och kulturella sammanhang som en skola innebär, vilket gör att det finns 

intresse av att studera detta på varje enskild skola. Denna studie kommer att belysa samtliga 

delar på Olympiaskolan för att försöka identifiera vad varje dels ”bästa praxis” skulle innebära 

och yttra sig samt vilken forskning som kan stödja eller kritisera detta. 

Jag har sökt stöd i flera metoder och kommit fram till att det är någon form av praktiknära 

forskning eller aktionsforskning som skulle kunna vara funktionell i detta sammanhang. Det 

kan finnas en utmaning i att särskilja och definiera praktiknära forskning samt aktionsforskning 

då begreppen används lite olika inom olika studier. Det vanligaste utifrån dessa båda metoder 

är att det finns en eller flera praktiker och en forskare. Forskare och praktiker genomför tillsam-

mans en studie i praktikerns verksamhet. Det jag ska försöka göra är att vara både praktiker och 

forskare samtidigt och forska på min egen verksamhet.  

Granskningen utgår från en kvalitativ metod med en ansats ur, vad Alvesson och Sköldberg 

(2017) definierar som ett abduktivt perspektiv. Abduktion menar de har inslag av både indukt-

ion och deduktion men inbegriper även förståelse i sitt perspektiv. Induktion betyder att man 

drar slutsatser utifrån empiriska data. Man menar då att om data beskriver ett visst mönster kan 

man, utifrån ett induktivt perspektiv, utgå ifrån att det upprepar sig. Deduktion å andra sidan 

drar sina slutsatser utifrån logiska system och resonemang. Det innebär att man utifrån detta 

perspektiv kan utgår ifrån att om något har päls, fyra ben och skäller, innebär det att det är en 

hund. Utifrån ett abduktions perspektiv rör sig forskaren mellan dessa båda förklaringsmodeller 

och gör en tolkning utifrån ett övergripande hypotetiskt mönster. Det innebär att utifrån det 

abduktiva perspektivet är det inte summeringen av data som utger resultatet utan förståelsen av 

den. 
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Granskningen har ett abduktivt perspektiv och metoden som används är aktionsforskning, där 

den egna verksamheten kritiskt granskas och jämförs med empiriska fakta. Avsikten med denna 

jämförelse är att finna mönster av likheter och skillnader där ställningstagande och tolkningar 

kan göras. Om den egna verksamheten samstämmer med forskning och beprövad erfarenhet 

verifieras, i just det hänseendet, att Olympiaskolan vilar på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet.    

Praktiknära forskning och aktionsforskning 

Att kritiskt granska den verksamhet som jag själv leder och verkar i, för att undersöka vilka 

styrkor och utvecklingsmöjligheter som finns, är något som jag i mitt uppdrag som skolledare 

kontinuerligt gör genom skolans systematiska kvalitetsarbete. I detta arbete finns en stolthet i 

att den skola jag leder har under de senaste åren haft en positiv utveckling inom så väl elevers 

måluppfyllelse som värdegrund. Det hade varit enkelt för mig som skolans ledare att vara nöjd 

med detta. Ändå finns där frågan om resultaten är tillräckligt bra, eller finns det sätt att skapa 

ännu bättre förutsättningar för att utveckla skolans utbildning? För att få svar måste jag som 

skolledare få syn på företeelser som tidigare varit osynliga för mig. För att möjliggöra detta 

behöver jag finna ett sätt där jag kan se verksamheten och mitt ledarskap med andra ögon, 

samtidigt som jag inte bortser från den kunskap och de erfarenhet som jag redan besitter.  

Det finns en utmaning för mig som skolledare och praktiker att inta ett nytt perspektiv på det 

jag redan vet och som jag trott var det bästa för den skola jag leder, att granska den verksamhet 

som jag tillsammans med skolans lärare byggt upp, för att identifiera och finna brister i det 

arbetet. För att kunna utmana mig själv som praktiker och iklä mig rollen som forskare behöver 

jag en metod där jag kan vara båda samtidigt. Skolforskningsinstitutet, som tidigare nämnts, 

använder sig av begreppet praktiknära forskning, vilket jag upplevde passande för mig i rollen 

som både praktiker och forskare.  

Den praktiknära forskningen, menar Skolforskningsinstitutet, står helt i motsats till den kliniska 

forskningen vilken sker främst i laboratorium, medan den praktiknära forskningen sker i en 

praktik. I den praktiknära forskningen försöker man synliggöra praktiken för att sedan analysera 

denna utifrån andra och nya perspektiv. För denna studie innebär det att praktiken på Olympi-

askolan kommer att beskrivas och granskas för att sedan analyseras i en litteraturstudie utifrån 

evidensbaserad forskning av Hattie (2013); Håkansson och Sundberg (2016, 2018); Kroksmark 

(2013, 2014); Scherp och Scherp (2016) mfl. för att få nya och andra perspektiv på skolans 

utbildning.  
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Det finns flera olika likartade praktiknära metoder att välja på och den metod som jag främst 

använt mig av i denna studie, för att granska om Olympiaskolan lever upp till den lagstadgade 

formuleringen ”skola på vetenskaplig grund” är aktionsforskning (McNiff, 2013; Spalding & 

Falco, 2013; Stringer, 2014) vilken utifrån skolforskningsinstitutets definition kan ses som 

praktiknära. Aktionsforskningen utgår alltid från praktiken och tar sig an de dilemman som har 

en direkt avsikt att förbättra verksamheten (Forssten Seiser, 2019). Det finns olika inriktningar 

inom aktionsforskningen, den som används i denna studie utgår från den kritiska aktionsforsk-

ningen som har ett emancipatoriskt kunskapsintresse. Den eller de som genomför granskningen 

utifrån detta perspektiv, har för avsikt att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till den egna pro-

fessionen samt den verksamhet de verkar i och har för avsikt att utveckla.  

Praktiknära forskning eller vad, Rönnerman (2012) beskriver som aktionsforskning innebär att 

man studerar sin egen verksamhet genom att på olika sätt distansera sig till verksamheten för 

att få insikt till nya sätt att för hålla sig till den. Hon menar även att utifrån skollagstiftningens 

skrivelse, där skolan ska vila på vetenskaplig grund, faller sig aktionsforskningen som ett sätt 

att verka utifrån denna. Folkesson (2012) menar att aktionsforskningen innebär ett lärande där 

man kontinuerligt reflekterar kring den egna praktiken. Lärandet menar hon sker då exempelvis 

läraren utifrån sitt eget agerande i sin egen praktik reflekterar tillsammans med andra genom 

handledningssamtal, kollegiala diskussioner, litteraturstudier eller föreläsningar. I denna studie 

kommer den egna verksamheten att granskas utifrån vad som i litteraturen och forskning anser 

vara evidens. Spaulding (2013) menar att det måste finnas en strategi och en hypotes när man 

börjar samla in olika typer av forskning och att det även är viktigt att ha en plan för hur den ska 

kunna spegla och utveckla den egna verksamheten. Den forskning som används i detta arbete 

utgörs av etablerade skolforskare som verkar över ett brett fält och som använder sig både av 

egen forskning samt av metastudier. Ambitionen är att utifrån etablerad evidensbaserad forsk-

ning kunna spegla Olympiaskolans Styrning och ledarskap, Organisation, och Praktik för att 

se vilka delar och i vilken grad den egna verksamheten bygger på evidens.  

Som aktionsforskare måste jag ställa mig frågor både om vem jag anser mig vara samt hur jag 

tror att andra uppfattar mig själv i olika kontexter (McNiff, 2013). Vad jag tror mig veta och 

vad är det som gör att jag tror mig veta det jag vet? Vilka strategier har jag för att uträtta saker 

och hur jag kan få andra att förstå det jag sett utifrån den kontext jag försöker utveckla. Olym-

piaskolan har under de senaste läsåren aktivt arbetat för att verksamhetens samtliga delar ska 
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utgå ifrån vad som är vetenskapligt prövat. Denna studie avser att studera hur långt vi har kom-

mit i detta arbete samt vad vi behöver arbeta vidare med för att kunna definieras som en skola 

på vetenskaplig grund.  

Aktionsforskning genomförs genom att man studerar den egna praktiken, det vill säga att det 

faller under begreppet praktiknära forskning, men trots det menar Rönnerman (2012) får man 

genom dokumentation distans till sitt arbete i vardagen. Kunskap som kommer fram ur aktions-

forskningen kan inte påstås vara generaliseringsbar anser Folkesson (2012). Stringer (2014) 

menar att aktionsforskningen kan har ett syfte precis som en ”vanlig” studie, men att aktions-

forskningen i huvudsak ett verktyg för verksamhetsutveckling.  

Avsikten i denna studie är inte att komma fram till generell kunskap utan att granska den egna 

verksamheten utifrån en vetenskaplig ansats. Eftersom aktionsforskningens huvudsakliga syfte 

är att utveckla den egna verksamheten, kan den annars så viktiga generaliseringsfaktorn inom 

forskningen ses som sekundär. Det är dock viktigt att de insamlings- och analysmetoder som 

används kan svara på de frågor som ställs samt att resultatet bedöms utifrån en redan befintlig 

vetenskaplig kunskap (Folkesson, 2012). McNiff (2013) menar även hon att aktionsforskningen 

inte kan separeras från aktionsforskaren. Om man utgår från den engelska benämningen Action 

Research så är det två ord, där Action visar att det handlar om något som du gör och Research 

avser visa att du förstår vad det är du gör. Hon menar att genom aktionsforskningen tänker man 

omsorgsfullt på vad det är man gör och utifrån dessa tankar uppstår ett självkritiskt synsätt på 

den egna praktiken. 

Stringer (2014) beskriver även han att det finns en skillnad mellan aktionsforskanen och tradit-

ionella forskare, där traditionella forskare avser att vara så diskreta som möjligt för att inte 

påverka studiens resultat, medan aktionsforskarens huvudsyfte är att aktivt ta del i forskningen 

som en resurs- och huvudperson. Vid deltagande processer krävs en metod som på ett tydligt 

sätt tar hänsyn till aktuell kontext och förvärvar praxis, process och färdigheter, för att kunna 

utveckla och upprätthålla de sociala konstruktioner som studien interagerar med.  

Teoretisk aspekt 

Inom aktionsforskningen används en teori som syftar till att återupptäcka världen ur ett annat 

perspektiv. Att kunna se förbi det förgivettagna och på så sätt komma förbi hinder i utveckling. 

Den teoretiska aspekten utgår dels från det fenomenologin med fokus på människors upplevda 

verklighet, hur vi tolkar våra handlingar och aktiviteter samt ett hermeneutiskt perspektiv med 

fokus på hur människor skapar mening utifrån livshändelser (Stringer, 2014). Detta arbete har 
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främst en hermeneutisk utgångspunkt, eftersom jag inte bara vill förklara utan även tolka och 

förstå för att komma till nya insikter, slutsatser och förklaringsmodeller. Utifrån ett hermeneu-

tiskt perspektiv så tolkar vi och förstår utifrån vår meningshorisont. Med meningshorisont me-

nas vår förförståelse, eller med andra ord det vi vet och det vi ser, utgår från vem vi är och från 

de kunskaper som vi besitter (Ingemann, 2016). Det räcker inte med att bara vara medveten om 

sina föreställningar utan man måste även vara beredd på att pröva dem, ifrågasätta dem och när 

det behövs ersätta dem med ny kunskap och en djupare förståelse (ibid). 

För denna studie innebär det att mina kunskaper och erfarenheter som skolledare på Olympia-

skolan utgör min meningshorisont, men även mina andra erfarenheter av skola och skolledning 

tas med in i granskningen som en del av min förförståelse och som en del av detta arbetets 

kontext. Utifrån det hermeneutiska perspektivet behöver jag vara medveten om vad min förför-

ståelse kan innebära för skolans utveckling, både utifrån en gynnsam aspekt men även vad som 

i denna kan utgöra ett hinder.  

Inom Hermeneutiken tolkas förståelsen genom en process där stoffet hanteras mellan delarna 

och helheten. Förståelsen, utifrån detta perspektiv, utgår alltid från den kontext där den ingår 

(Ingemann, 2016). Det innebär att flera företeelser i utbildningen på Olympiaskolans kommer 

att granskas och tolkas utifrån dess kontext samt evidens, inom Olympiaskolans Styrning och 

ledning, Organisation och Praktik. Dessa kommer i sin tur att förstås, tolkas och dras slutsatser 

utifrån i vilka grader och i vilka avseenden som Olympiaskolans utbildning kan sägas vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Utifrån detta hermeneutiska synsätt så kan bara 

helheten förstås utifrån dess delar och delarna kan bara förstås utifrån helheten (Alvesson & 

Sköldberg, 2017). Denna växelverkan mellan delar och helheter kallas den hermeneutiska cir-

keln, men utgör mer en spiral än en cirkel då varje varv som slutförs innebär att man uppnått 

ytterligare vetande eller insikt och att man utifrån detta aldrig kan komma tillbaka till utgångs-

punkten.  

För att skapa förutsättningar för tolkning och förståelse av korrelation mellan Olympiaskolan 

och evidens, beskrivs skolans styrning och ledarskap på flera nivåer, skolans yttre och inre 

strukturer samt skolans olika processer på samtliga nivåer. Det är utifrån dessa beskrivningar 

som företeelser på Olympiaskolan sedan kommer att granskas för att identifiera framgångsfak-

torer samt utvecklingsområden utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  

Den struktur som används i beskrivningen utgår från rubrikerna Olympiaskolans Ledning och 

styrning, Organisation och Praktik.  
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Analys 

I denna uppsats utgörs data av en beskrivning av Olympiaskolans utbildning, utifrån tre huvud-

rubriker, Ledning och styrning, Organisation och Praktik som i sin tur utgör utbildningen på 

Olympiaskolan. De tre rubrikerna har för avsikt att på ett strukturerat sätt beskriva de företeelser 

som sker inom Olympiaskolans utbildning samt att tydliggöra kopplingen mellan teori och 

praktik inom de aktuella områdena vidare i granskningen.  

Ambitionen är att göra det teoretiska mer begripligt och verksamhetsnära utan att tappa den 

vetenskapliga skärpan. Under varje rubrik beskrivs relevanta delar av verksamheten som senare 

i tolkningen kopplas till evidens inom aktuellt område. Varje företeelse utgör sedan en del 

ovanstående rubriker och bildar utbildning på Olympiaskolan. För att utbildningen på Olympi-

askolan ska kunna sägas vila på vetenskaplig grund måste varje företeelse granskas utifrån evi-

dens.   

I en analys undersöker man om där finns något samband mellan de insatser som genomförts 

och det resultat man uppnått (Scherp & Scherp, 2016). För att kunna se om där finns några 

samband krävs att insatserna görs synliga i relation till resultatet. Analys handlar om att hitta 

mönster mellan insatser och resultat.  

Under de senaste åren har Olympiaskolans samlade resultat, så som elevers måluppfyllelse och 

betyg samt resultat hämtade från olika enkäter, så som trygghetsenkät, qualisenkät, skolverkets 

skolenkät och medarbetarenkät, haft en positiv progression. Olympiaskolan har qualisgranskats 

vid två tillfällen 2010 och 2018 där en positiv utveckling har kunnat konstateras. Under läsåret 

2018/2019 har även funnits en ambition att utbildningen ska utgå från vetenskaplig grund, fun-

nits på skolan. Även om skolan på ett generellt plan haft en positiv utveckling, kan antas att det 

inom flera områden finns potential för ytterligare förbättringar.  

Utifrån ett lärandeperspektiv så består kvalitetsmåtten utifrån förståelsen av sambandet mellan 

process och ett bra resultat (Scherp & Scherp, 2016). Att genomföra en analys handlar därför 

om att skapa ett underlag som sedan kan jämföras med varandra, vilket man sedan drar olika 

slutsatser utifrån. Analysen i denna uppsats kommer att ta sig i uttryck som en litteraturstudie, 

där Olympiaskolans verksamhet belyses och jämförs med vad som finns beskrivet i litteratur 

och som grundar sig på forskning och evidens. Andersson, Blossing och Jarl (2017) menar på 

att det inte är en helt enkelt åtagande för skolan att försöka omsätta det statliga uppdraget med 

lokala förutsättningar. Då uppdraget är både tvetydigt och komplext. Dock är det vad som jag 

avser att göra med denna uppsats. 
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Beskrivningen utgår ifrån ett rektorsperspektiv och de planer och dokument som skolan skapat 

för att säkerställa verksamhetens stabilitet och riktning på målarbetet. I den beskrivande delen 

kommer ett objektivt perspektiv att eftersträvas även om jag vill vara tydlig med att det är den 

egna verksamheten som beskrivs.  

Beskrivning av Olympiaskolans utbildning 

Olympiaskolan är en kommunalt driven grundskola vars utbildning syftar till att bedriva under-

visning i grundskola F-6 samt fritidshem, mot uppsatta mål. Olympiaskolan har ca 340 elever, 

50 medarbetare som utgörs av lärare i skola och fritidshem, elevhälsopersonal, elevresurser, två 

skolledare samt vaktmästare och skolassistent. Olympiaskolan ligger i centrala Kävlinge och 

har en bred variation i sitt elevunderlag utifrån socioekonomiska förutsättningar samt elever 

med flera olika modersmål. 

Olympiaskolan ligger i Kävlinge kommun och ingår i sektor Bildning. Sektor Bildning har en 

sektorschef som sitter i kommunens ledningsgrupp samt en biträdande sektorschef.  

Kävlinge kommun har 10 rektorer som träffas en gång i veckan där övergripande information 

delges samt strategiska frågeställningar hanteras. Inom rektorskollegiet genomförs även stra-

tegidagar som innehåller bland annat litteraturseminarium och kollegiala samtal. Rektorsgrup-

pen har även gemensam ledarutveckling samt går på gemensam kompetensutveckling i form av 

föreläsningar och rikstäckande skolledarkonferenser. 

Ledning och styrning 

Olympiaskolans organisation bygger på ledarskap i olika nivåer där jag som rektor och biträ-

dande rektor har ett fördelat ansvar, även om jag som rektor har det formellt övergripande an-

svaret. Jag har närmst ledningsansvar för lärare som undervisar i årskurs 1-6 samt praktiskt-

estetiska lärare, specialpedagoger och SvA-lärare. Biträdande rektor har delegerat ledningsan-

svar för verksamhet och lärare i förskoleklass och fritidshem.  

Då denna granskning genomförs har jag varit verksam som rektor på skolan under fem år och 

har under dessa år genomgått den statliga rektorsutbildningen. Skolans biträdande rektor har 

varit verksam på skolan under drygt två år och har genomgått halva av rektorsutbildningen det 

vill säga 1,5 år. Jag har arbetat sammanlagt 8 år som chef inom skola och biträdande rektor har 

sammanlagt arbetat drygt 3 år som chef inom skola. Innan biträdande rektor tillträdde på Olym-

piaskolan, januari 2017, var jag ensam skolledare på skolan. Under åren 2015 till 2016 ökade 

elevantalet med nästan 100 elever på skolan och ytterligare skolledare tillsattes.  
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Som Olympiaskolans rektor har jag det övergripande ansvaret för att leda skolans systematiska 

utveckling och upprätta av skolans prioriterade mål. De innebär att det är jag sammanställer 

skolans samtliga data och resultat. Utifrån sammanställda och kategoriserade data försöker jag 

lokalisera eventuella mönster som sedan analyseras tillsammans med skolans olika lednings-

grupper samt tillsammans med lärare. Utifrån dessa mönster och resultat begärs även analyser 

in på klass- och individnivå av lärare och specialpedagoger. Slutsatserna från sammanställ-

ningar och analyser ligger sedan till grund för prioriteringar i resurstilldelning, omstrukturering 

av verksamhet samt framtagande av nya förbättringsområden och aktiviteter i blivande kompe-

tens- och verksamhetsutveckling.  

Inför varje läsår tar jag tillsammans med biträdande rektor fram en kompetensutvecklingsplan 

för vår egen kompetensutveckling. Syftet med vår kompetensutveckling är dels omvärldsbe-

vakning, dels att stärka och utveckla skolans ledarskap. Vi båda skolledare är mycket aktiva då 

det gäller att ta till oss ny forskning och läser kontinuerligt forskningsrelaterad litteratur i syfte 

att utveckla det egna ledarskapet samt utveckla verksamheten mot formulerade mål. Vi som 

skolledare har en uttalad strategi utifrån vår roll när det gäller skolans utvecklingsinsatser. Vi 

båda skolledare ska vara aktiva och delta vid samtliga av skolans utvecklingsaktiviteter och 

kollegiala lärande. De processer som drivs av lärarledarna deltar vi antingen passivt eller som 

en del av gruppen, beroende på innehåll.  

Tillsammans med biträdenade rektor genomför jag strukturerade verksamhetsbesök hos samt-

liga lärare både i skola och på fritidshem, vart annat år. Besöken är planerade där samtliga lärare 

lämnar över den pedagogiska planering samt lärandematris, som aktuell lektion utgår ifrån, till 

någon av oss skolledaren innan besöket. Besöken dokumenteras utifrån en mall och samtliga 

lärare får både en skriftlig och muntlig återkoppling på besöket. Jag som rektor besöker klass-

lärare och praktiskt estetiska lärare i åk 1-6 och biträdande rektor besöker lärare i förskoleklas-

sen och på fritidshemmet.  

Jag som är rektor ansvarar för medarbetarsamtal samt lönesamtal för lärare åk 1-6, praktiskt 

estetiska lärare, specialpedagogiska teamet (specteam) och lärare i Svenska som andra språk 

(SvAteam), medan biträdande rektor ansvarar för medarbetarsamtal samt lönesamtal för lärare 

i förskoleklass och fritidshem. Vartannat år då verksamhetsbesök inte genomförs av skolledarna 

har vi som en del av förberedelserna av medarbetarsamtalet genomfört en analys av lärarnas 

fredagsreflektion. Det innebär att under medarbetarsamtalet som genomförs varje höst, får 

samtliga lärare ett strukturerat individuellt samtal, utifrån dokumenterat underlag från deras 

egen undervisning, tillsammans med någon av skolans skolledare.  



 

26 

Jag som rektor leder eller deltar, tillsammans med biträdande rektor på samtliga föräldramöten 

som hålls vid läsårsstart, elevråd och skolråd.  

Båda vi skolledare äter i skolrestaurangen tre till fyra gånger i veckan. Vi alternerar våra lunch-

tider så att vi äter med olika årskurser varje dag och sätter oss i olika grupperingar. Vid matsi-

tuationen arbetar vi strategiskt med att skapa goda relationer med eleverna och väljer aktivt och 

strategiskt placeringar. Syftet att äta tillsammans med eleverna är främst att skapa relationer 

med dem, men även att få kunskap om och kunna påverka elevernas åsikter och uppfattningar 

i vad som rör deras syn på livet, sin skola och sin utbildning. Vårt deltagande vid matsituation-

erna ger även eleverna möjlighet att diskutera och fråga utifrån deras angelägenheter.  

Lärarledare 

Olympiaskolans olika ledningsgrupper består av arbetslagsledare, förstelärare och specialpeda-

gog det vill säga så kallade lärarledare. Samtliga lärarledare på Olympiaskolan har ett uttalat 

formellt uppdrag att leda sina kollegors utveckling och lärande på skolan. Olympiaskolan har 

sammanlagt 7 formellt utsedda lärarledare som leder möten och processer i olika sammanhang 

och inom olika områden. Skolan har ytterligare lärare som har i uppdrag att vara expert inom 

olika områden och inom dessa har i uppdrag att vägleda och stödja sina kollegor. Skolan har 

även informella ledare som tar ett extra stort ansvar för skolans övergripande uppdrag, de tar 

ansvar för att introducera nya medarbetare samt stötta kollegor i perioder.   

Organisation 

Olympiaskolan har en administrativ ledningsorganisation, i form av ledningsgrupp med arbets-

lagsledare och arbetslag, elevhälsoteam och specteam, samt en utvecklingsorganisation som 

består av en utvecklingsgrupp med skolans tre förstelärare. Jag som rektor eller biträdande rek-

tor leder samtliga ledningsgrupper på skolan.  

Elevhälsans verksamhet, uppdrag och årshjul finns beskrivet i skolans Elevhälsoplan, 

2018/2019. Kurator och skolsköterska har arbetsplats på skolan, medan skolpsykologen har en 

central placering. Kurator, skolsköterska och skolpsykolog har samtliga del av tjänst på skolan, 

vilket innebär att de även verkar på andra skolor i kommunen. Olympiaskolans organisation, 

struktur och rutiner finns beskrivna i dokumentet Olympiaskolans organisation och styrning, 

2018/2019. Olympiaskolans förbättringsområden finns beskrivna i dokumentet Kvalité och ut-

veckling – Olympiaskolans systematiska kvalitetsarbete, 2018/2019 där två förbättringsområ-

den avser den administrativa ledningsorganisationen och ett förbättringsområde avser utveckl-
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ingsorganisationen. Olympiaskolans värdegrundsarbete finns beskrivet i skolan Likabehand-

lingsplan, 2019. Samtliga dokumenten revideras inför varje läsår, utom Likabehandlingsplanen 

som följs upp och revideras i januari.  

Skolan är organiserad utifrån storklass vilket innebär att samtliga elever i en åldersgrupp går i 

samma klass men organiseras i olika grupper utifrån behov och ämne. Minst två klasslärare 

ansvarar för varje åldersgrupp och de har tillgång till minst två traditionella klassrum. Dessa 

båda klasslärare har ett gemensamt ansvar för samtliga elever i aktuell åldersgrupp och fördelar 

undervisningen mellan varandra utifrån kompetens. Det är mitt ansvar som rektors att säker-

ställa att lärarlaget som riktas till varje årskurs har kompletterande kompetens, medan lärarna 

ansvarar för grupperingar och organisering av undervisningen. I Olympiaskolans årskurs 1-3 

finns ytterligare 0,5 resurslärare (legitimerad och behörig lärare) kopplad till varje årskurs. I 

årskurs 4-6 finns 1,0 resurslärare som är riktad mot matematik och engelska och är kopplad till 

samtliga klasser i detta stadium.  

I förskoleklassen finns två förskollärare och två lärare, där lärarna följer med eleverna till års-

kurs 1 och vidare upp till och med årskurs 3. Det innebär att när lärarna ”släpper upp” sina 

elever från årskurs 3 till 4, går lärarna ”ner och hämtar” nästa kull elever i förskoleklassen.  

Skolan har en särskild undervisningsgrupp för elever som är i behov av att få delar av sin under-

visning i ett mindre sammanhang. Till den särskilda undervisningsgruppen finns en resurslärare 

(legitimerad och behörig lärare) och en resurspedagog kopplad.  

Olympiaskolan har även utökad timplan i idrott för årskurs 6, för att starta dagen två dagar i 

veckan med 30 minuter pulspass. Samtliga elever har pulsarmband under passen och idrottslä-

raren mäter och dokumenterar elevernas progression i kondition och uthållighet digitalt. 

Olympiaskolans fritidshem är organiserat efter ålder där elever i förskoleklass är på en fritids-

avdelning, elever i årskurs 1 är på en annan och så vidare. Elever i årskurs 3 och uppåt är på 

klubben. 

Administrativ ledningsorganisation 

Olympiaskolans administrativa ledningsorganisation har som främsta syfte att vara en stabili-

serande faktor i den pedagogiska verksamheten, som styrs av struktur och rutiner. Skolan har 

Google Site och Google Classroom som kommunikationskanal mellan personal. Olympiasko-

lan har även rutinbeskrivningar, dokument och blanketter i Googles Team Drive, vilken är län-

kad från Google Site Olympiaskolan - personal. Lärare dokumenterar elevers måluppfyllelse, 
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IUP och åtgärdsprogram i infomentor och elevhälsopersonal och rektorer dokumenterar elevä-

renden i PMO.  

Skolans lärare träffas minst en halvtimme varje måndag eftermiddag till ett informationsmöte, 

där både jag och biträdande rektor är med. Inför dessa träffar, som kallas måndagsmöten, skapar 

lärare och skolledare gemensamt en dagordning i Google Classroom. Lärarna på Olympiasko-

lan turas om att leda och för minnesanteckningar vid måndagsmötet. Övriga möten med samt-

liga lärare på skolan är arbetsplatsträff (APT) en gång i månaden och kollegialt lärande varan-

nan vecka. 

Olympiaskolan har två ledningsgrupper som utgår från den administrativa ledningsorganisat-

ionen, ledningsgruppen och elevhälsoteamet. Skolans ledningsgrupp består av skolans två skol-

ledare, skolassistent, arbetslagsledare fritids, arbetslagsledare förskoleklass, arbetslagsledare 1-

3 och arbetslagsledare 4-6. Elevhälsoteamet består av skolans rektorer samt elevhälsopersonal  

Olympiaskolan har tre arbetslag F-3, 4-6 och fritids som leds av arbetslagsledarna som ingår i 

ledningsgruppen. Skolans arbetslag träffas en gång i veckan för planering samt uppföljning av 

verksamheten. Arbetslagsledarna samt arbetslagets syfte och uppdrag finns beskrivet i skolans 

dokument Olympiaskolans organisation och styrning, 2018/2019. Det ligger i arbetslagsleda-

rens och arbetslagets uppdrag att samordna, effektivisera och kvalitetssäkra resurser inom ar-

betslaget.  

På Olympiaskolan har vi ett elevhälsoteam som leds av mig, medan biträdande rektor är sam-

mankallande och ansvarar för mötesdokumentation. Övriga i elevhälsoteamet är skolpsykolog, 

skolsköterska, kurator och specialpedagog. Skolans speciallärare, logoped samt övriga lärare 

på skolan adjungeras vid behov till elevhälsoteamet utifrån aktuell dagordning.  

Elevhälsoteamet har 3 timmar avsatt mötestid varannan vecka. Under denna tid hanteras både 

interna ärenden samt eventuella elevhälsokonferenser med vårdnadshavare och externa kontak-

ter så som barn- och ungdomspsykiatrin och/eller socialtjänst. Elevhälsoteamet erbjuder öppen 

konsultation 1 timmar varannan vecka, då lärarna har möjlighet att utifrån upplevt behov boka 

in sig för konsultation. Skolans skolledare deltar inte vid öppen konsultation. Elevhälsoteamet 

kan ansöka om stöd från kommunens centrala barn- och elevhälsa.  

Olympiaskolans specteam är en del av skolans elevhälsoorganisation. I skolans specteam ingår 

specialpedagog, logoped och en speciallärare i matematik.  Skolan specteam har planerings och 

uppföljningsmöte 1,5 timme varannan vecka, motsatt vecka då elevhälsoteamet träffas. Vid 
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dessa tillfällen deltar båda skolans skolledare. Skolans specteam ansvarar för screening, sam-

manställning och analys av bedömningsstöd, uppföljning av åtgärdsprogram, överlämnade vid 

skolbyte/övergång mellan stadier, kontakter med externa professioner som berör elevhälsans 

område. Specialpedagogen är sammankallande till klasskonferenser samt ansvarar för utform-

ning av handlingsplaner, upprättande av åtgärdsprogram, rekommendationer till enskild under-

visning samt särskild undervisningsgrupp. Specteamet ansvarar även för ansökan om tilläggs-

belopp. Specteamet ska även bistå övriga lärare med sin expertis både i handledning och kom-

petensutveckling i det kollegiala lärandet. 

Utvecklingsorganisation 

Olympiaskolans utvecklingsorganisation verkar för en kontinuerlig progression i utveckling 

och kvalitet. Skolan har en utvecklingsgrupp som består av skolans tre förstelärare och skolans 

båda skolledare. På Olympiaskolan har förstelärarna ett tydligt övergripande uppdrag, när det 

gäller skolans systematiska kvalitetsarbete. 

Utvecklingsgruppen träffas 1,5 timme varannan vecka samt har 2 strategidagar varje läsår. Det 

är skolans utvecklingsgrupp som ansvarar för planering, genomförande samt uppföljning, ut-

värdering och analys av skolans systematiska kvalitetsarbete. Olympiaskolan organiserar det 

systematiska kvalitetsarbetet i kollegialt lärande. Samtliga lärare på skola och fritidshem ingår 

i det kollegiala lärandet. Det kollegiala lärandet har i syfte att dels få ny input externt i form av 

litteratur, föreläsningar, filmer eller dylikt. Eller internt via verksamhetsbesök hos varandra, 

filmning av egna verksamheten eller att man delger varandras pedagogiska planeringar, bedöm-

ningsunderlag etc. Det externa eller interna underlaget diskuteras därefter i kollegiala samtal 

som hålls av någon från utvecklingsgruppen, specgruppen eller skolledarna.  

Utvecklingsgruppens planerade arbete ligger minst ett år före skolans kollegiala lärande. Det 

innebära att litteratur och metoder som ska genomföras i det systematiska kvalitetsarbetet först 

läses eller prövas av förstelärarna i utvecklingsgruppen. Syftet att identifiera framgångsfak-

torer, brister och utmaningar innan det används i det kollegiala lärande. Olympiaskolan har flera 

parallella utvecklingsprojekt pågående, där vissa är fleråriga andra ettåriga och vissa finns i 

planeringsstadiet. Det innebär att utvecklingsgruppen planerar, agerar, följer upp och utvärderar 

utifrån cyklisk process, av såväl långsiktiga och kortsiktiga insatser.  

Under utvecklingsgruppens två strategidagar planeras uppföljning och utvärdering av skolans 

systematiska kvalitetsarbete samt planeras aktiviteter och genomförande för det kollegiala lä-

randet.  
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Lärarna på skolan har kollegialt lärande 1,5 – 2 timmar varannan vecka och personalen på fritids 

har kollegialt lärande på kvällskonferens 2,5 timme i månaden samt på vissa studiedagar. Sko-

lans kollegiala lärande planeras av skolledare och utvecklingsgruppen, vilka även till största 

delen genomför och ansvarar för det inre arbetet i det kollegiala lärandet. Dock kan även andra 

kollegor på skolan, så som personal från elevhälsoteamet, lärare i SvA eller IKT-pedagog vara 

ansvariga för genomförandet.  

Praktik och utvecklingsprocesser 

Under detta avsnitt beskrivs skolans aktiviteter och processer, det vill säga det som görs för att 

utveckla Olympiaskolan och dess professioner samt skapa förutsättningar för en kvalitativ 

undervisning som leder till optimalt lärande hos eleverna. 

Struktur och rutiner 

Inför varje läsår har hela skolan uppstart med så kallad kick-off. Vid kick-off åker samtliga av 

skolans och fritidshemmets lärare på internat, där läsårets fokus och förbättringsområden intro-

duceras och det systematiska kvalitetsarbetet startar upp. Vid kick-off analyseras sammanställ-

ningen av skolans utvärdering, som genomförts under junidagarna. Utvärderingen genomförs 

dels på individnivå via enkät samt på gruppnivå genom diskussioner i arbetslagen. Det är skol-

ledarna och utvecklingsgruppen som planerar och genomför utvärderingen i kollegiet. Det är 

jag som sammanställer skolans olika resultat och tar fram analysfrågor inför skolans kick-off. 

Utifrån kollegiets analys av resultatet reviderar utvecklingsgruppen skolans förbättringsområ-

den och systematiska kvalitetsarbete och planerar aktiviteter utifrån verksamhetens behov samt 

upprättar ett kalendarium för kollegialt lärande och studiedagar inför kommande läsår.  

Under våren 2018 påbörjade jag ett arbete för att tydliggöra skolans inre verksamhet och ut-

veckling. En kartläggning genomfördes maj 2018, för att synliggöra i vilken grad varje lärare 

arbetade utifrån våra mål och verksamhetsbeskrivningar. Utifrån denna kartläggning upprättade 

lärarna individuella utvecklingsplaner där de beskrev hur de skulle öka graden av samstämmig-

het mellan våra mål och verksamhetsintentioner och deras arbeta och undervisningsmetoder. 

De individuella utvecklingsplanerna har följts upp och reviderats vid 2 tillfällen varje termin 

under läsåret 2018/2019. Jag som rektor har även genomfört analyser och jämfört grad av sam-

stämmighet i de individuella utvecklingsplanerna och elevers måluppfyllelse, för att undersöka 

om våra beslutade metoder har effekt på elevers lärande. Utvecklingsprojektet gick under nam-

net Olympiaskolan på vetenskaplig grund och finns beskrivet i ett dokument med samma namn.  
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Elevhälsoarbete 

Elevhälsoteamet ska säkerställa att samtliga elever i behov av särskilt stöd identifieras och er-

bjuds stöd utifrån identifierade svårigheter. Elevhälsan har i uppdrag att beskriva elevers svå-

righeter samt hur dessa yttrar sig i behov, så att skolans lärare kan omsätta detta i anpassningar 

och stöd. Elevhälsoarbetet på Olympiaskolan utgår från skolans elevhälsoplan. Syftet med sko-

lans elevhälsoplan är att det ska finnas en tydlighet i vad, när och hur i hanteringen av Olym-

piaskolans elevhälsoärenden både i det främjande, förebyggande och åtgärdande elevhälsoar-

betet.  

Specteamet är en resurs till lärarna i att uppmärksamma, planera samt genomföra extra anpass-

ningar och särskilt stöd i och utanför klassrummet. Personalen i skolans specteam har olika 

uppdrag utifrån expertis. Det samlade uppdraget är att handleda, utveckla och på olika sätt 

stödja lärarna i deras arbete med elevernas lärande. De har även i uppdrag att rikta sina insatser 

direkt mot elever för att identifiera styrkor och utmaningar i elevens lärande samt genomföra 

träning av vissa färdigheter för att på så sätt stimulera elevens utveckling av förmågor för lä-

rande. På Olympiaskolan finns en ambition av att skapa en stor bredd i tillgängliga lärmiljöer 

och att elevhälsoarbetet börjar med läraren i klassrummet. Det ligger i lärarens uppdrag att ut-

forma en differentierad undervisning, med en planering som säkerställer indikatorer vars syfte 

är att identifierar om en elev inte inhämtar de kunskaper som läraren har avsett. I Olympiasko-

lans förebyggande elevhälsoarbete ska insatser träda ikraft i samma stund som läraren identifi-

erar att det finns en diskrepans mellan lärarens önskade läge om elevens kunskapsinhämtning 

och det faktiska läget.  

Värdegrundsarbete 

På Olympiaskolan är värdegrundsarbetet mycket mer än bara trygghet och studiero. Värdegrun-

den sätts i vårt förhållningssätt i undervisningen, den sätts i varje möte och i varje samtal på 

skolan. Olympiaskolan har en likabehandlingsplan där hela skolans värdegrundsarbete utgår 

ifrån. En av skolans förstelärare som även sitter med i utvecklingsgruppen, har 0,2 av sin tjänst 

riktad mot att utveckla och verka för skolans värdegrund. Under hösten 2014 togs beslut utifrån 

uppmärksammat behov att likabehandlingsarbetet skulle utgöra ett av skolans prioriterade för-

bättringsområden och att skolan skulle sträva efter att bli Sveriges schystaste skola. Under tre 

läsår var detta arbetet högst prioriterat utifrån skolans förbättringsområde och systematiska kva-

litetsarbete. Inför läsåret 2017/2018 hade skolans värdegrund förbättrats avsevärt och arbetet 

flyttades från utvecklingsorganisationen som ett prioriterat förbättringsområde till skolans ruti-

ner i Olympiaskolans organisation och styrning. Skolan har idag ett välfungerande värdegrund 



 

32 

och likabehandlingsarbetet ingår idag som en del av våra viktiga strukturer. Skolans likabe-

handlingsplan revideras i januari varje år, då vårdnadshavare bjuds in via skolrådet. Samtliga 

elever och lärare deltar i kartläggnings- ,uppföljnings- och revideringsarbetet.  

Värdegrund handlar inte bara om studiero, utan även om tilltro till sin egen förmåga, självbild 

och identitet. På Olympiaskolan har vi uppmärksammat att flera elever på skolan har en låg 

tilltro till sin egen förmåga att lära sig och prestera i en skolkontext. En stor andel av skolans 

elever kommer från hem med begränsad skolbakgrund eller negativ erfarenhet av skola. Under 

ett antal år har Olympiaskolan aktivt arbetat med att stärka elevers tilltro till sin egen förmåga 

och påverka elevernas lärandeidentitet i en positiv riktning. 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Olympiaskolans systematiska kvalitetsarbete är influerat av skolverkets stödmaterial Kvalitets-

arbete i praktiken (2015). Där begreppen Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi och Hur blev det? 

finns beskrivna. Det praktiska arbetet i det systematiska kvalitetsarbetet benämns kollegialt lä-

rande på Olympiaskolan. Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är en kontinuerlig pro-

gression av verksamhet som utgår från en cyklisk process. Jag har tagit fram en modell som 

oavsett nivå och område på Olympiaskolan beskriver hur skolans systematiska utvecklingsar-

bete eller systematiska förbättringsarbete utifrån samma cykliska process, se figur 1. Det som 

skiljer min modell med Skolverkets är framförallt betoning på uppföljning, sammanställning 

och analys innan man kommer till resultatet.  

 
Figur 1 Olika faser i systematiskt kvalitetsarbete 

Olympiaskolans cykliska process används för att beskriva skolans forskningsbaserade arbets-

sätt där skolledare och lärarledare, under processens gång, samlar in data inför uppföljning, 
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utvärdering och analys. Vid varje avslutat varv i den cykliska processen tars, utifrån analys av 

resultat, en ny utgångspunkt och nya mål formuleras inför nästkommande process. Skolans mål 

i det systematiska kvalitetsarbetet är formulerade i ”förväntade effekter”. Syftet med att formu-

lera i ”förväntade effekter” har varit att synliggöra mål och progression vilket ökar förutsätt-

ningar att följa upp och utvärdera utifrån upprättade mål. Uppföljning och analys genomförs 

kontinuerligt inom det kollegiala lärandet, medan det övergripande systematiska kvalitetsar-

betet utvärderas varje juni, sammanställs under sommaren och analyseras både i utvecklings-

gruppen och av samtliga lärare i det kollegiala lärandet i augusti för att sedan planeras av rek-

torer och lärarledarna (förstelärare, arbetslagsledare och specialpedagog) i de olika lednings-

grupperna i augusti/september. När vi identifierar variationer av arbetssätten jämförs dessa med 

resultaten för att eventuellt finna mönster i en vidare analys. På Olympiaskolan analyseras bland 

annat elevers måluppfyllelse i april och oktober, nationella prov och betyg i juni och likabe-

handlingsarbetet i januari. I analysen jämförs måluppfyllelsen med andra data hämtade från 

skolan, till exempel i vilken utsträckning lärarna använder pedagogiska planeringar och läran-

dematriser i planering och genomförandet av sin undervisning och om det finns en korrelation 

mellan detta och måluppfyllelse. Elvers resultat jämförs även med lärarnas egna reflektioner av 

undervisning, hur IUP och åtgärdsprogram formuleras och på vilket sätt lärarna organiserar 

klass och samarbete mellan varandra. Olympiaskolan arbetar både utifrån en kvalitetsutveckl-

ing där måluppfyllelse samt elevers måendenivå uppmärksammes och att dessa nivåer jämförs 

med data kring lärares inre arbete och undervisning.   

Återkommande moment inom det systematiska kvalitetsarbetet är litteraturstudier, vars syfte 

dels är att kontinuerligt reflektera över forskning kopplat till den egna praktiken och att utveckla 

lärarnas gemensamma professionella språk. Andra återkommande inslag är metodutveckling 

för att utveckla varje lärares metodbank i undervisningen, för att på så sätt skapa möjlighet att 

variera och anpassa undervisningen utifrån grupp, ämne och kontext.  

Under våren 2018 påbörjades arbetet med Olympiaskolan på vetenskaplig grund och skolans 

personal tog fram en gemensam verksamhetsidé.  

Olympiaskolans verksamhetsidé bygger på att vara en skola som gör skillnad på elevers sätt att 

tänka, hur de uppfatta sig själva och världen. Våra elever ska ges möjligheter att växa upp med en 

tilltro till sin egen förmåga och kapacitet. Att se sig som samhällsmedborgare som vill bidra till ett 

bättre och mer tillåtande samhälle där alla får vara den man är och bidrar på det bästa sätt man 

kan utifrån förmåga. På Olympiaskolan arbetar vi för att ge våra elever och vårdnadshavare en 

positiv syn på skolan, att skolan är viktig för dem själva, för andra och för utvecklingen av vårt 

samhälle. Olympiaskolan är en plats att trivas på, en plats där man vill och tycker om att vara på. 
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Olympiaskolan är en plats för kunskap och utbildning. En skola där man erbjuds mycket goda äm-

neskunskaper så väl som livskunskaper. På Olympiaskolan tror vi på alla människors positiva in-

neboende kraft, deras glädje att växa och utvecklas och deras önskan om att få tillhöra en gemen-

skap som genomsyras av värme och ömsesidig respekt. (Olympiaskolans verksamhetsidé) 

Olympiaskolans verksamhetsidé har en tydlig förankring i skolans värdegrund som en viktig 

del i skolans identitet samt har ett stort fokus på elevers kunskapsinhämtning. Syftet med pro-

jektet Olympiaskolan på vetenskaplig grund har varit att utveckla skolans organisation, praktik 

och systematiska kvalitetsarbete utifrån ett mer vetenskapligt förhållningssätt.  

Utifrån tanken att utveckla skolans vetenskapliga förhållningssätt fanns även en ambition att 

försöka synliggöra lärarnas utvecklingsprocess. För att synliggöra progression och lärarnas 

egen utveckling började samtliga lärare och skolledare, i augusti 2018, att skriva Fredagsre-

flektionen utifrån sitt lärandeuppdrag, en gång i veckan. Dessa reflektioner följs upp och ana-

lyseras, utifrån olika parametrar, med regelbunden intervall. Samtliga professioner på skolan 

reflekterar utifrån två frågeställningar men frågeställningarna skiljer sig åt beroende på vilket 

uppdrag man har. Lärarna reflekterar via länk i Google formulär vilket innebär att reflektion-

erna administreras och sammanställs digitalt. 

Kollegialt lärande 

På Olympiaskolan organiseras mer eller mindre all kompetensutveckling utifrån en modell av 

kollegialt lärande, som bygger på strukturerade kollegiala samtal med syfte att öka lärares lä-

rande. Det kollegiala lärandet har alltid en bestämd agenda och innehåll som följs upp, utvär-

deras, dokumenteras och analyseras i det systematiska kvalitetsarbetet. Det kollegiala lärandet 

leds av lärarledare eller skolledare. Det kollegiala lärandet är obligatoriskt för samtliga lärare 

men är uppdelat mellan lärare i skola och lärare på fritidshem. Det kollegiala lärandet på Olym-

piaskolan har olika fokusområde men innefattar så väl litteraturstudier, filmning av undervis-

ning, verksamhetsbesök hos varandra, granskning av lärarnas pedagogiska planeringar, läran-

dematriser, olika bedömningsuppgifter etc som sedan utgör diskussionsunderlag i kollegiet. De 

aktiviteter som hanteras i det kollegiala lärandet kan direkt kopplas till skolans elever och deras 

lärande och utveckling kopplat till läroplansuppdraget.  

Eftersom det kollegiala lärandet planeras i förväg informeras lärarna inför varje träff vad de ska 

förbereda eller ta med sin inför kommande träffar. Inför verksamhetsbesök eller filmning be-

stäms en metod eller en aktivitet, som lärarna ska prova på, som sedan filmas eller observeras 

av kollega och som sedan i det kollegiala lärandet granskas, analyseras och diskuteras.  
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Aktiviteter med syfte att utveckla verksamheten utifrån kollegialt lärande  

Vid uppföljning av verksamheten identifierades att Olympiaskolan var i behov av att revidera 

de bedömningsmatriser som var kopplade till skolans pedagogiska planeringar. Målen i bedöm-

ningsmatriserna var svåra att tolka och progressionen upplevdes ”luddig”. Det innebar att ma-

trisernas utformning inte utgjorde ett tillräckligt stöd för eleverna, när de skulle identifiera var 

de befann sig i förhållande till kunskapskraven. Det var inte bara Olympiaskolan som identifi-

erat ovanstående utvecklingsområde, utan samtliga skolor i Kävlinge kommun påbörjade ett 

utvecklingsarbete med lärandematriser utifrån tankar av Johan Alm. Arbetet påbörjades under 

hösten 2018 och arbetet planerades pågå under en treårsperiod. Varje skola i kommunen skulle 

utse ett antal lärare som skulle genomgå handledarutbildning för att stärka implementeringen 

på skolorna i kommunen. Det innebar att två av Olympiaskolans förstelärare påbörjade den 

tvååriga handledarutbildningen, ledd av författaren och utvecklaren av metoden Johan Alm, 

och på så sätt kunde Olympiaskolan integrera detta arbete med skolans eget kollegiala lärande. 

Lärarna på Olympiaskolan har dels tagit del av föreläsningar och workshops med Johan Alm, 

då det gäller lärandematriser samt har lärarna på skolan arbetat med detta i det kollegiala läran-

det handledda av förstelärarna som genomgått handledarutbildningen. Under våren 2019 ge-

nomfördes en uppföljning på kommunnivå för att undersöka hur långt skolorna hade kommit i 

implementeringsarbetet av lärandematriser. Utifrån denna uppföljning kunde man se att Olym-

piaskolan varit effektiv i implementeringen av lärandematriser.  

Samtliga lärare på Olympiaskolan läser kontinuerligt forskning som bearbetas i litteratursemi-

narium ledd av en lärarledare. Litteraturseminarierna är väl förberedda av såväl lärarna som 

lärarledarna som håller i seminarierna i det kollegiala lärandet. Vid uppföljning av litteraturse-

minarium är lärarnas upplevelse positiv, men att litteraturen ibland kan upplevas svårbegriplig, 

med flera obekanta ord och begrepp samt att de ibland behöver läsa om för att förstå vad som 

menas.   

Olympiaskolan har under flera år haft ett aktivt värdegrundsarbete där utgångspunkten varit att 

goda relationer är en framgångsfaktor, i mötet med såväl elever som vårdnadshavare. Som ett 

led i detta förde Olympiaskolans skolpsykolog tillsammans med ytterligare en psykolog i kom-

munen, under våren 2018, resonemang med skolans lärare om vikten av att möta och korrigera 

elevers ibland negativa beteende utan att utsätta dem för känslor av skuld och skam. Utifrån 

dessa resonemang väcktes ett intresse för relationell pedagogik som förhållningssätt i undervis-

ningen. Skolpsykologen tog kontakt med Jonas Aspelin på Kristianstad högskola och tillsam-

mans med honom utarbetades ett upplägg med introduktion i vad relationell pedagogik innebar 
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samt kontinuerlig handledning av skolpsykolog och specialpedagog där underlaget för hand-

ledningen var lärarnas filmer från undervisningen.  

En annan aktivitet i Olympiaskolans förbättringsarbete och kollegiala lärande är metoden koo-

perativt lärande. Det kooperativa lärandet är en metod med fokus på elevcentrerad undervis-

ning, i motsatt till den ”traditionella undervisningen” som lärarstyrd eller lärarcentrerad. Syftet 

med metoden är att skapa förutsättningar för eleverna att stödja varandra i lärandet samt att ge 

dem möjligheter att föra djupare resonemang och en insikt om att en situation kan ha flera 

perspektiv.  

Granskning av vetenskapligheten i Olympiaskolans utbild-

ning  

Utbildning på vetenskaplig grund, nämns vid endast ett tillfälle i Skollagen, men på ett sätt som 

gör att formuleringen förväntas prägla hela verksamheten på ett genomgripande sätt. På det sätt 

som skola på vetenskaplig grund har definierats i detta arbete innebär att man utifrån forskning 

har identifierat vad som är framgångsfaktorer för att uppnå bästa praxis. I följande avsnitt görs 

en granskning av vilka delar och i vilken omfattning som Olympiaskolan kan anses vilar på 

vetenskaplig grund utifrån ovanstående definition. I nedanstående granskning finns delar där 

jag beskriver mitt arbete i tredje person, vilket kan upplevas lite märkligt, men i vissa beskriv-

ningar har det känts nödvändigt att tydliggöra roll och uppdrag i analysarbetet.  

Hur den vetenskapliga nivån inom skolan ska höjas, har det dividerats kring under de senaste 

åren. I rapporten Samling till skolan (SOU 2017:35) för Skolkommissionen resonemang både 

om vikten av att stärka ett vetenskapligt förhållningssätt samt knyta lärosäten och skola närmare 

varandra. De beskriver hur den vetenskapliga grunden ska genomsyra utbildning på samtliga 

nivåer och av samtliga i styrkedjan. De menar att det behöver ske en förstärkning av den veten-

skapliga grunden inom skolan och att kunskapsbasen både för lärare och skolledare behöver 

stärkas. De betonar behovet av praktiknära forskning både för lärares och skolledares yrkesut-

övning. Skolkommissionen menar att det är av yttersta viktigt att lärare och skolledare får god 

tillgång till forskningsresultat. Skolledare och lärare på Olympiaskolan arbetar aktivt med att 

öka förutsättningarna att inta ett vetenskapligt förhållningssätt för att metoder och arbetssätt ska 

ha en vetenskaplig förankring. Det är tydligt att skolledningen på Olympiaskolan eftersträvar 

ett forskningsbaserat arbetssätt där resultat inom flera olika områden jämförs i analys mot ele-

vers måluppfyllelse, för att utgöra underlag för kollegiala diskussioner i ledningsgrupper samt 

i lärargrupper för att så småningom mynna ut i utvecklingsinsatser och förändrad undervisning. 
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Det är även så att under hösen 2019 kommer skolans förstelärare, tillsammans men kommunens 

övriga förstelärare, påbörja en högskolekurs i aktionsforskning. 

Vetenskapsrådet (2015) lyfter problematiken med att transformera och transportera forskningen 

till klassrummet. I sina resonemang ser de inte styrkedjan som en del av lösningen på denna 

svårighet. Att försöka nå lärarna utan att gå via huvudmän och skolledare kan tyckas märkligt 

då möjligheter för lärare att själva få mandat att sprida effekter av sin undervisning är både 

begränsad av tid och uppdrag, om man ställer skolledning och huvudman utanför. På Olympi-

askolan har utbildning och utvecklingsinsatser organiserats på ett sätt som gör att jag som rektor 

leder och är involverad i samtliga utvecklingsinsatser på samtliga nivåer. På Olympiaskolan 

sätts mål och ramar för utvecklingsarbetet i utvecklingsgruppen, vilken leds av mig i mitt upp-

drag som rektor. Forskare (Andersson, Blossing & Jarl, 2017; Håkansson & Sundberg, 2018; 

Scherp & Scherp, 2016) kan se vetenskaplig evidens för betydelsen av effektiv organisation, 

tydliga mål och hög kompetens hos skolans ledning, för en framgångsrik utbildning.  

Undersökning av evidens på ledarskap och organisation 

Som rektor på Olympiaskolans lägger jag och min biträdande rektor inte bara stor vikt vid lä-

rarnas kompetensutveckling, utan även av vår egen, och att samtliga utvecklingsinsatser finns 

förankras i skolans övergripande mål. Jag och biträdande rektor deltar aktivt i skolans kollegiala 

lärande och lärarnas diskussioner kring lärande. Flera forskare (Timperley, 2013; Hattie, 2013; 

Robinson, 2011) menar att det har en avgörande betydelse för lärares lärande och skolans ut-

veckling huruvida rektor är delaktig i lärandet. Robinson (2011) menar att när rektor tar ansvar 

för och även leder lärares lärande påverkar detta elevers lärande och resultat i en positiv rikt-

ning.  

Goda relationer mellan rektor och lärare har stor betydelse på effekten på elevers lärande. Men 

även att rektor har goda relationer med vårdnadshavare och elever på skolan påverkar elevers 

lärande positivt (Robinson, 2011). Båda jag och biträdande rektorer på Olympiaskolan arbetar 

systematiskt och strategiskt för att skapa goda relationer med både elever och vårdnadshavare. 

Det finns inte så många formella beröringspunkter mellan oss och vårdnadshavarna, men de 

som finns är vi båda angelägna om att delta i. Vid de tillfällen när vi träffar vårdnadshavare är 

vi tydliga med att innehåll och förhållningssätt ska speglar skolans värdegrund. Både jag och 

biträdande rektor vill hålla våra elever nära och känna att vi har en god relation med dem. Någon 

av oss är alltid närvarande både när det gäller att delta i formella forum för gemensamma beslut 

som till exempel elevråd. Men är båda även angelägna om att delta vid informella samtalsforum 
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som i skolrestaurangen. Vi båda har uttalad strategi om att hålla dörren öppen in till våra kontor 

för lärare, elever och vårdnadshavare så att det finns möjlighet för dem att komma förbi och 

tala om vad som känns angeläget för dem.  

Jag har, i skolans organisation, skapat forum för kollegiala samtal vilket flera forskare och skol-

experter (Timperley, 2013; Robinson, 2011, Hattie, 2013; Håkansson & Sundberg, 2016; Ryve, 

Hemmi & Kornhall, 2016) menar är en förutsättning för att lärare ska kunna utveckla sin under-

visning på ett sätt som gör skillnad för eleverna. Timperley (2013) menar att dessa lärandesam-

tal behöver utgöras av strukturerade cykler, där ny kunskap kontinuerligt fylls på. Jag har skapat 

strukturer i det kollegiala lärandet som utgår från cykler, där ny kunskap kontinuerligt tillförs i 

form av forskningslitteratur, verksamhetsbesök och filmning. Det innebär att dessa cykler inte 

bara tillför ny kunskap utan även är ett stöd i lärarnas sätt att bepröva sin undervisning. Det 

innebär även att det på Olympiaskolan finns rutiner och strukturer för lärarna att bredda sin 

teoretiska medvetenhet samtidigt som de utvecklar sin undervisningspraktik, även om dessa 

behöver mer tid att verka för att få full effekt.   

Idag pekar forskningsresultaten ganska entydigt på betydelsen av elevers socioekonomiska bak-

grund kopplat till skolframgångar och att en mer heterogen gruppsammansättning är mer gynn-

sam för så väl social som kunskapsmässig utveckling (Håkansson & Sundberg, 2016). Olym-

piaskolan är en skola med en stor mångfald utifrån flera aspekter, vilket gör att behovet av 

tydlighet och struktur inte nog kan understrykas. Olympiaskolan är organiserad utifrån stor-

klass-modell vilket gör att det inte förekommer rivalitet ”vi och dom” mellan klasserna. På 

Olympiaskolan finns ett aktivt värdegrundsarbete som tydligt riktas mot att kompensera för 

elevers olika förutsättningar och att all personal på Olympiaskolan ska verka för att samtliga 

eleverna ska utveckla en positiv syn på sitt eget lärande. Flera forskare (Hattie, 2013; Ryve, 

Hemmi & Kornhall, 2016; Håkansson & Sundberg, 2016) beskriver vikten av att aktivt arbeta 

med elevers självbild och tilltro till sin egen förmåga för att lyckas i sitt lärande.  

Skolan har en uppdelning mellan arbetsorganisation och utvecklingsorganisation utifrån Scherp 

och Scherp (2016) även om Olympiaskolan kallar arbetsorganisationen för administrativ led-

ningsorganisation. När man har en uppdelad ledningsorganisation som Olympiaskolan har, så 

säkerställer man att varje fråga har sitt forum att verka i, samt minskar risken att frågeställningar 

faller mellan stolarna. Dock kan jag se att det behövs en regelbunden uppföljning för att säker-

ställa att organisationen inte ”stänger ute” vissa frågeställningar då de inte passar in i den rå-

dande strukturen på skolan. Det jag kan se utifrån den granskning som genomförts, är att ett 
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formellt forum där ämnesdidaktiska frågeställning kan hanteras saknas på skolan och att lärarna 

idag är hänvisade till informella forum då det gäller dessa frågeställningar.  

Vetenskaplighet i praktik och utvecklingsarbete 

Olympiaskolans kvalitetsarbete har en tydlig struktur med tydliga mål och arbetssätt som enligt 

Scherp och Scherp (2016) skulle kunna sägas utgå ifrån ett kvalitetsutvecklingsperspektiv. 

Även om det på Olympiaskolan finns en tydlighet i de strukturer som det systematiska kvali-

tetsarbetet vilar på kan jag vi uppföljning av lärarnas analyser av såväl elevers måluppfyllelse 

som det egna lärandet se att detta arbete behöver utvecklas ytterligare för att fullt ut påverka 

lärarnas undervisning. Det kan underlätta för lärarna i deras analysarbete om det tas fram tydliga 

stödfrågor som kopplas till de underlag som lärarna förväntas analysera. 

På Olympiaskolan organiseras utvecklingsarbetet i kollegiala lärsituationer där lärarna, utifrån 

en bestämd agenda ges möjlighet att diskutera undervisningens mål och syfte samt upplägg och 

uppföljning av lärande. Det finns även vetenskapliga belägg (Timperley, 2013; Robinson, 2011; 

Ryve, Hemmi & Kornhall, 2016) för att organisera kvalitetsarbete utifrån kollegiala samtal på 

det sätt som görs på Olympiaskolan. Både vad gäller lärandeforum samt forum där lärare leder 

varandra i lärandet. Det finns även en samstämmig bild från forskare (Andersson, Blossing & 

Jarl, 2017; Håkansson & Sundberg, 2018; Hemmi & Kornhall, 2016) att utvecklingsarbete be-

höver löpa över tid och inte utformas som enskilda inslag i verksamheten, för att få effekt på 

lärares mentala förflyttningar utifrån vad som ger positiv effektiv på lärande. 

Lärarledarna har ett tydligt uppdrag att leda det kollegiala lärandet på ett sätt som förordas av 

flera forskare (Timperley, 2013; Robinson, 2011; Hattie, 2013; Ryve, Hemmi & Kornhall, 

2016) lärarna har även i uppdrag att genomföra aktiviteter mellan de kollegiala träffarna. Det 

stora flertalet lärare genomför samtliga aktiviteter samt är ytterst delaktiga i de kollegiala sam-

talen, men inte alla. Jag kan därför se att det behövs ytterligare förtydliganden mellan skolans 

resultat och utvecklingsområden och aktiviteterna i utvecklingsarbetet i det kollegiala lärandet.  

Att följa upp och reflektera över sin undervisning är en förutsättning för att kunna utveckla 

förståelse för hur och vad eleverna lär sig (Hattie, 2013; Timperley, 2013). På Olympiaskolan 

dokumenteras reflektionerna vilket skapar ytterligare möjligheter att följa progressionen i lä-

rarnas lärande. Lärarnas reflektioner sammanställs av rektor och lärarna tar del av sammanställ-

ningen vid två tillfällen per termin vilket utgör ett underlag där lärare och rektor kan tolka och 
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se effekter av lärarnas lärande, vilket i sin tur skapar ett ”kollektivt minne” och synliggör lära-

rens progression. Att hitta sätt att synliggöra och analysera sin undervisning har enligt många 

forskare (Forssten Seiser, 2019; Hattie, 2013; Timperley, 2013) en avgörande effekt på lärares 

möjligheter att utveckla sin undervisning och att påverka elevers lärande.   

Det finns ett tydligt och inarbetat systematiskt kvalitetsarbete på Olympiaskolan och eftersom 

det även finns en tydlig agenda för dessa forum som är kopplade till skolans mål finns förut-

sättningar för att se sambandet mellan aktiviteter i det kollegiala lärandet och skolans mål. På 

Olympiaskolan strävar jag efter att visualisera och synliggöra målen, vilka finns beskrivna som 

förväntade effekter, för att samtliga ska kunna sen när de är uppnådda vid uppföljning och ut-

värdering, eller se progressionen i skolans utveckling. Det finns vetenskaplig evidens på att 

tydliga mål och en tydlig agenda har positiv effekt på skolans utveckling (Scherp, 2013). 

Olympiaskolan har en verksamhetsidé som jag arbetat fram tillsammans med lärarna. Olympi-

askolan har en vision som finns formulerad i Likabehandlingsplanen, men ingen övergripande 

som även innefattar hela Olympiaskolans utbildning. Scherp (2013) betonar vikten av en verk-

samhetsidé som harmonierar med skolans vision samt att samtliga mål är tydligt förankrade och 

synliggjorda för samtliga i verksamheten.  

Summering och bedömning av vetenskaplighet 

Utifrån den granskning som genomförts kan jag konstatera att Olympiaskolan har en hög grad 

av vetenskaplig grund inom samtliga granskade områden, Ledning och styrning, Organisat-

ioner och Praktik. Något som påverkat resultatet är troligtvis att skolan under det senaste läsåret 

systematiskt arbetet utifrån att öka den vetenskapliga statusen på skolan.  

Granskningen har dock identifierat en del utvecklingsområden som skolan behöver arbeta vi-

dare med för att öka elevernas lärande ytterligare. Utifrån granskningen har utvecklingsområ-

den identifierats på företeelser både inom Organisation och inom Praktik och systematiskt kva-

litetsarbete. De utvecklingsområden som har identifierats utifrån Ledning och styrning handlar 

främst om skolans kontinuitet både hos ledning och lärare, men även öka kvalitén i skolans 

analys av insamlad data. Även om jag som rektor varit på skolan under fem läsår kan detta inte 

räknas som god kontinuitet utifrån Andersson, Blossing och Jarl (2017) definition om forskning 

på framgångsrika skolor. Det har även varit en stor rörlighet i lärarkollegiet under ett antal år 

även om en viss stabilitet har uppnåtts under de senaste läsåren. Att ytterligare utvecklingsom-

råden inom ledning och styrning inte funnits kan vara ett resultat av att jag som forskare på min 
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egen praktik inte lyckats ta ut distansen i tillräcklig utsträckning, för att objektiv kunna kritiskt 

granska mig själv som ledare.  

För att utveckla utbildningens vetenskaplighet ytterligare behöver skolledningen på Olympia-

skolan, i dialog med lärare, ta fram och uttala en vision som samspelar med skolans verksam-

hetsidé och målsättning. 

För att säkerställa elevers kunskapsutveckling i specifika ämnen finns ett behov att på Olympi-

askolan utveckla ämnesarbetslag för att säkerställa strukturerade ämnesdidaktiska kollegiala 

samtalen med uttalade mål och syfte.  

För att skapa bättre förutsättningar för samtliga lärares engagemang i skolans utvecklingsinsat-

ser behöver Olympiaskolan en ökad tydlighet i sina beskrivningar mellan analys av resultat och 

framtagandet av nya utvecklingsområden och innehåll i det systematiska kvalitetsarbetet och 

kollegiala lärande. Detta arbete är påbörjat men behöver nog både tid och fokus för att få ökad 

effekt. För att säkerställa att lärarna reflekterar och kritiskt granskar sin undervisning i syfte att 

utveckla denna, behöver lärarna på Olympiaskolan fortsätta med att utveckla sin analytiska 

kompetens där de jämför planering, undervisning och bedömningsunderlag i syfte att utveckla 

elevers lärande. Även detta arbete är påbörjat men behöver ytterligare tid och nya infallsvinklar 

för att inte bara skriva det färdigtänkta utan att skriva för att utvecklas. Det finns därför behov 

av att vid sammanställning av resultat ta fram tydligare analysfrågor som bidrar till nya per-

spektiv och kan utgöra ett stöd för lärarna när de genomför sina analyser.  
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Diskussion 

Idag är det många som tycker till om skolan och det kan vara en utmaning att som rektor och 

ansvarig för utbildningen navigera i detta tyckande och förhålla sig till huruvida det är tyckande 

eller en åsikt som utgår från evidensbaserade data. Att leda en grundskola utifrån vetenskaplig 

grund ställer höga krav på mig som rektor och frågan är om rådande rektorsutbildning är en 

tillräcklig plattform att stå på, för att kunna efterleva det uppdrag. Kroksmark (2013; 2014) 

menar på att om en skola ska kunna sägas vila på vetenskaplig grund ska samtliga som verkar 

inom skolan disputerat. Detta kan jag kanske tycka vara lite väl ambitiöst och inte helt realist-

iskt, men kan hålla med om att en högre grad av vetenskaplig medvetenhet inom skolan både 

hos skolledare och lärare nog skapar bättre förutsättningar för en framgångsrik utbildning.  

En tydlig modell för hur utbildningen ska organiseras för att vila på vetenskaplig grund har inte 

kunnat klargöras i detta arbete. Dock har jag funnit att det finns vetenskapligt belägg för att en 

tydlig och välkänd organisation med inarbetade rutiner skapar förutsättningar för en mer fram-

gångsrik och effektiv utbildning. Jag har även kunnat se att det finns vetenskapliga belägg för 

att i organisationen skapa kontaktytor för samarbete och samverkan mellan lärare, på ett sätt 

som det delvis görs på Olympiaskolan. Jag kan se att det krävs en vetenskaplig medvetenhet 

hos rektor och lärare på skolan för att säkerställa ett vetenskapligt förhållningssätt samt skapar 

det en förståelse för uppföljning och förutsättningar för att verka för en beprövad erfarenhet. 

Att arbeta utifrån vetenskaplig grund kräver även en viss strukturerad dokumentation som idag 

inte har en självklar plats i varje rektors och lärares kompetens eller tidsram. För att åstad-

komma denna dokumentation krävs både uppfinningsrikedom och förståelse för vad, hur och 

när underlag ska samlas in, sammanställas och analyseras. Jag kan även se att det finns behov 

av ett systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer i en utbildning. Lärarna behöver metoder för 

kartläggning, uppföljning och analys på klassrumsnivå och denna måste vara en del av mitt 

underlag som rektor när jag genomför mina kartläggningar i skolans övergripande utvecklings-

arbete. Att skapa denna röda tråd genom organisationen så att skolans övergripande utveckl-

ingsinsatser har en direkt påverkan på elevers lärande, ställer stora krav på såväl lärare och 

rektor i uppföljning och analysarbete.  

Utifrån de tre områden jag valt att granska, det vill säga Ledarskap och styrning, Organisation 

och Praktik, upplever jag mig se en viss hierarkisk ordning. För att skapa en väl fungerande 

organisation som bygger på vetenskaplig grund, krävs att den som är satt att leda verksamheten 

har en vetenskaplig medvetenhet och en förståelse för hur olika processer behöver samverka 
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för att nå effektivitet. Ledarskapet måste även organisera för att ge lärare utrymme för samtal 

och diskussioner kring vetenskapliga processer och metoder.  

För att en skola ska verka utifrån evidens av bästa praxis måste det finnas en hög grad av ve-

tenskaplighet inom samtliga tre områden som jag har granskat. För att en skola ska kunna vila 

på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, måste det därför finnas en hög grad av veten-

skaplig medvetenhet hos dem som leder i verksamheten. Som lärare räcker det inte med att bara 

veta vilka metoder som har effekt på elevers lärande, utan de måste även ha kunskap om varför 

metoden har effekt. Det är inte heller tillräckligt att jag som rektor genomför insatser i skolans 

utbildning som jag vet har effekt på lärares och elevers lärande, jag måste även veta varför det 

ger effekt. Både lärare och skolledare måste ha kompetens att sammanställa och analysera un-

derlag, så att vi kan förstå orsakssamband mellan insats och resultat. 

Det är väl klart att man på en skola ibland använder metoder och genomför aktiviteter som inte 

kan beläggas med evidens. Våra elever får ”fika påse” inför nationella proven. Jag vet inte om 

detta höjer skolans resultat, men vi säkerställer att ingen behöver sitta och vara hungrig när den 

behöver prestera som bäst. Vi har även fysisk aktivitet eller ”puls-pass” inför de längre avsnitten 

vid dessa prov och ingen evidens här heller, men vi upplever att eleverna är lugnare och inte 

lika oroliga vid proven.  

Jag tror det är viktigt att skoldagen får lov att innehålla moment som inte är evidensbelagda, 

utan bara är trevliga. Att ringa in aktiviteter som skapar förutsättningar för eleverna att lyckas 

med uppgiften och kunna prestera utifrån vad de kan utan att behöva fundera på annat. 

Skolan är full av dylika aktiviteter och jag tror att vi ska akta oss för att plocka bort för många. 

Det är inte samma sak som om vi väljer undervisningsmetoder utifrån evidens och vad som 

visat sig vara mest effektiva. 

Slutligen kan jag konstatera att jag tror att varje skolledare och lärare behöver problematisera 

begreppet på vetenskaplig grund och förhålla sig till det för att kunna utveckla den utbildning 

eller undervisning som man ansvarar för. Skolan är en komplex verksamhet och det krävs en 

hög ambition och en hög kompetens hos samtliga som verkar inom denna, för att skolan ska 

kunna hålla den hög kvalité som begreppet på vetenskaplig grund gör anspråk på. Skolan kan 

spela en avgörande betydelse för att utbilda unga in i ett demokratiskt tänkande och förhåll-

ningssätt. Vi som verkar inom skolan kan göra skillnad för både individ och samhälle och för 

att säkerställa vårt samhälles utveckling måste vi veta hur vi ska agera för att utveckla bästa 

möjliga utbildning på vetenskaplig grund.  
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