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1. Inledning 
Den 23:e juni 2010 klubbades den nuvarande skollagen (2010:800) igenom i riksdagen.1 I 

det första kapitlet av skollagen i paragraf 5 så får Sveriges rike en ny lydelse att 

”utbildningen ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”.2 En 

problematik som denna lydelse skapar är dock förvirring. Detta på grund av att det saknas 

en definition i skollagen (2010:800) om vad detta egentligen innebär mer konkret. Samt 

att det saknas riktlinjer i skollagen och förarbetena över hur de som bedriver utbildning i 

det svenska riket ska kunna efterleva lydelsen.3  

 

I propositionen (2009/10:165) så hänvisar den dåvarande regeringen till förarbetena till 

högskolelagen (1992:1434) för en utvecklad förklaring av begreppen vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet. Ett stort problem här är dock att begreppet beprövad erfarenhet 

varken nämns i SOU (1992:1) eller propositionen (1992/93:1). Däremot så förekommer 

det en förklaring av vad det innebär att undervisa på en vetenskaplig grund på sidan 89 i 

SOU (1992:1).  

 

Att undervisa på vetenskaplig grund innebär att bygga på pedagogisk 

forskning; undervisningen skall innehålla träning i vetenskaplig metod; 

utbildningen skall ge ”kunskapsberedskap” mer än kunskaper; utbildningen 

skall syfta till kritisk skolning’; undervisningen skall stimulera nyfikenhet 

(som är en förutsättning för förståelse och därmed inlärning) och den skall 

syfta till ”problematisering”, att behandla det skenbart självklara som 

lösningar på djupa och svåra frågor.4 

 

Men det förekommer icke någon förklaring om vad det innebär att utbildningen ska vila 

på en vetenskaplig grund i varken förarbetena till skollagen (2010:800) eller i förarbetena 

till högskolelagen (1992:1434). Detta blir problematiskt eftersom regeringen i 

propositionen (2009/10:165) förklarar att begreppet utbildning även ska omfatta annan 

verksamhet än undervisning i den inre och yttre miljön.5 Begreppet menar regeringen ska 

                                                        
1 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-
2010800_sfs-2010-800. (hämtad 2018-01-07) 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 SOU 1992:1, 89. 
5 Proposition 2009/10:165, 218. 
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omfatta hela skolväsendet och vissa särskilda utbildningsformer. Det innebär alltså att hela 

skolverksamheten ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i skollagen 

(2010:800). 

 

På grund av bristande definitioner om vad detta egentligen innebär samt att det innan 2010 

inte fanns någon vidare vetenskaplig eller forskande tradition inom Sveriges skolor så 

tolkas också denna lydelse väldigt olika av de som arbetar inom skolan.6 Enligt Professor 

Tomas Kroksmark så känner sig flera lärare och skolledare sig något vilsna på detta 

område.7  

 

Med detta i åtanke så är det intressant att undersöka hur rektorer på gymnasieskolor 

arbetar mot att deras utbildning vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Motiveringen till att specifikt undersöka hur just rektorer arbetar mot detta är för att de är 

den högste pedagogiske ledaren samt chefen för personalen på skolan. Rektorn har det 

högsta ansvaret på skolan, och är därmed också högst ansvarig för att skolverksamheten 

följer och uppfyller den rådande skollagen (2010:800).8 Enligt skolinspektionen så har den 

nya skollagen förtydligat rektorns roll och fattar idag ensam viktiga beslut om den egna 

skolenhetens inre organisation. Detta menar skolinspektionen gör att det blir extra viktigt 

att följa upp och belysa hur rektorerna utövar sina befogenheter men även hur de tar sitt 

ansvar för att skapa skolutveckling.9 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur gymnasierektorer implementerar 

skollagens lydelse att utbildningen ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet samt om det går att urskilja några gemensamma mönster. 

 

1.2 Frågeställningar 

- Hur tolkar rektorer ”att utbildningen ska vila på en vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet”? 

                                                        
6 Adamson, Lena. Undervisning på vetenskaplig grund i vetenskap och beprövad erfarenhet skola, Lunds 
universitet, Lund, 2017, 20. 
7 Ibid. 
8 Nihlfors, Elisabet & Johansson, Olof. Rektor – en stark länk i styrningen av skolan. SNS förlag, Stockholm, 
2013, 13–15. 
9 Skolinspektionen, rektors ledarskap. Rapport nr; 2012:1. 
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- Hur arbetar rektorer för att utbildningen ska vila på en vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet? 

 

1.3 Bakgrund 

Rektorns yrkesuppdrag regleras med lagar samt förordningar och dessa gäller för alla 

rektorer i hela Sverige. Rektorer verksamma på gymnasiet kan ha kommuner, landstinget, 

staten eller enskilda som huvudmän. Enskilda huvudmän har flera olika 

associationsformer som exempelvis bolag och föreningar. En del rektorer kan exempelvis 

ansvara för stora eller mindre skolor med mer eller mindre resurser. Rektorerna har även 

olika förutsättningarna i form av att de kan hamna i mer eller mindre studiemotiverade 

miljöer eller olika socioekonomiska områden. Men i slutändan så har de ändå samma 

uppdrag.10 Skillnaden mellan rektorer uppstår i form av vilka resurser som dessa 

huvudmän ger rektorerna i förfogande att kunna forma sina organisationer så som de vill 

samt betala ersättningar och löner till sin personal.11 

 

I och med Skollagen (2010:800) så är det rektorns ansvar att leda och samordna det 

pedagogiska arbetet på den lokala enheten.12 Rektorn är också chef över personalen i 

skolan och har det övergripande ansvaret för att verksamheten ska arbeta mot att uppfylla 

de nationella målen. Rektorn ansvarar även för verksamhetens utvärderingsarbete över hur 

och i vilken grad som skolan uppfyller de nationella målen samt kunskapskrav.13  

 

1.4 Metod 

Utifrån antagandet att rektorernas tolkning av skollagens lydelse även påverkar 

implementeringen så kommer undersökningens data att samlas in genom kvalitativa 

intervjuer. Den kvalitativa infallsvinkeln underlättar möjligheten till uppföljningsfrågor 

och att kunna nyansera hur rektorer både definierar och uppfattar skollagens lydelse att 

utbildningen ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men underlättar 

också möjlighet till ett dimensionellt datainsamlande om hur rektorerna arbetar mot att 

uppfylla skollagens lydelse tack vare möjligheten till uppföljningsfrågor under samtalets 

                                                        
10 Nihlfors & Johansson, 2013, 12. 
11 Nihlfors, Elisabeth & Johansson, Olof (red.). Skolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy. 
Gleerups utbildning AB, Malmö, 2014, 237f. 
12 Skolinspektionen, rektors ledarskap. Rapport nr; 2012:1.  
13 Nihlfors & Johansson, 2013, 14. 
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gång.14 I detta arbete så avgränsar jag mig till hur rektorer uppger att de arbetar för att 

implementera lydelsen. 

 

Den kvalitativa intervjun som forskningsmetod har dock några aspekter att ha i åtanke för 

undersökningens validitet och reliabilitet. För det första är kunskapen som konstrueras i 

samspelet mellan intervjuaren och den som blir intervjuad socialt konstruerad och i hög 

grad beroende av vilka frågor som ställs och vilka svar som ges. Kunskapen som 

produceras är varken given eller något som upptäckts, den är enligt Steinar Kvale 

”relationell, samtalsmässig, kontextuell, språklig, narrativ, pragmatisk och 

handlingsorienterad”.15 Det finns en del svårigheter med att söka faktisk information med 

intervju som metod. Exempelvis så finns det studier i vittnespsykologi om fall där 

personer tolkar händelser på sitt unika sätt även om båda var med om eller bevittnat 

samma händelse. Frågornas lydelse hade en påverkan på vilka svar man fick och kunde 

förklara en del av skillnaderna i beskrivelsen av händelsen.16 För att undvika alldeles för 

stora skillnader mellan intervjuerna så har jag valt att genomföra halvstrukturerade 

intervjuer. Det innebär att jag använder mig av en intervjuguide som grund för alla 

intervjuer med syfte att det ska finnas en gemensam stomme och underlätta transparensen 

i huvudfrågorna som ställdes till alla intervjupersoner i studien. Intervjuguiden testades 

även i två stycken pilotintervjuer med rektorer verksamma på gymnasiet. Därefter så 

utvärderades och redigerades intervjuguiden. För att läsa intervjuguiden hänvisas du till 

bilaga I. Observera att uppföljningsfrågor var en naturlig del i intervjuerna och att 

intervjuerna därför ändå markant skiljer sig åt från varandra. Intervjuerna genomfördes 

under februari och i början av mars 2018. 

 

1.5 Bearbetning av material 

Alla intervjuer transkriberades samt att respektive transkribering och intervju fick namnet 

1, 2, 3 o.s.v. med syftet att jag i tolkningsarbetet inte ska koppla och se namnet istället för 

innehållet i intervjumaterialet. Avidentifiering görs för att anonymisera rektorerna. Vidare 

så har respektive rektor i resultatet fått en annan siffra än den dem hade i 

transkriberingarna och intervjuerna för att också undvika att jag vet vilka de är. Genom att 

gå igenom materialet igen från början av insamlingsarbetet så går det såklart att få fram 

                                                        
14 Bryman, Alan. Social Research Methods. 5th edition, Oxford university press, Oxford, 2016, 466f. 
15 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur AB, Lund, 2014, 
77. 
16 Kvale & Svend, 2014, 192.  
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vilken rektor som är vilken. Vidare så är det transkriberingarna som jag har använt mig av 

för att skriva resultatet. Eftersom transkriberingarna var väldigt omfattande så har jag varit 

tvungen att sortera ut vilken information som jag har tolkat som relevant eller inte att ta 

med i resultatet. Jag har då gått tillväga på det viset att jag har löpande läst och sorterat 

informationen en rektor i taget utifrån frågeställningarna samt syftet med studien. Den 

information rektorerna har uppgett som inte har en koppling till mitt syfte samt 

frågeställningar har sorterats bort från resultatdelen. 

 

1.6 Urval 

Rektorer verksamma vid gymnasiet är i förstahand målgruppen i den här undersökningen. 

Därefter har ett bekvämlighetsurval skett utifrån, tid, närhet, och tillgänglighet till 

rektorerna. Det gjordes två stycken mailutskick som också följdes upp av telefonsamtal till 

två olika grupper av rektorer vid ett första och ett andra tillfälle. Det första utskicket gick 

till alla kommunala gymnasierektorer längs sträckan Umeå till Sundsvall. Ett andra 

utskick skickades till fristående gymnasierektorer i Umeå när antalet intervjupersoner i 

studien var relativt låg. Totalt sett så är det nio stycken intervjuer som har genomförts. 

Varav åtta stycken har varit med kommunala gymnasierektorer och en med en fristående 

gymnasierektor. 

 

Tabell 1: Intervjuade gymnasierektorer längs sträckan Umeå – Sundsvall. 

Antal Kommunala rektorer Fristående rektorer 

9 6 1 

Pilot 2 0 

 

Observera att det är viktigt att ha i åtanke att inga generella slutsatser kan dras utifrån 

detta urval utan detta lämnas i så fall öppet för framtida studier att undersöka.17  

 

1.7 Etiska överväganden 

Informerat samtycke var en naturlig del av studien. I alla utskick som skickades ut till 

rektorerna så fanns det information om syftet med studien. Likaså är intervjupersonerna 

avidentifierade i studien av flera anledningar. Först och främst för att informanterna ska 

kunna känna sig trygga med att ställa upp i intervjun så att ingenting ska kunna spåras 

                                                        
17 Ahrne, Göran & Eriksson – Zetterquist, Ulla. Kapitel, Intervjuer i Handbok i kvalitativa metoder, Ahrne, 
Göran & Svensson, Peter (red.). Författarna och Liber AB, Lund, 2015, 42.  
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tillbaka till dem.18 Deltagarnas anonymitet kan dock inte garanteras till hundra procent om 

exempelvis någon annan person skulle lista ut att det kan vara ”den” rektorn som kan ha 

formulerat sig på det sättet. Däremot så har det yttersta gjorts för att omformulera vissa 

termer och detaljer som skulle kunna knytas till specifika rektorer. Rektorernas namn 

finns därför inte med i studien och respektive rektor har istället fått numrerade 

benämningar såsom rektor 1, 2, 3 och så vidare. 

 

1.8 Begreppspreciseringar 

Här presenteras skolverkets preciseringar av begreppen vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet.  

 

Vetenskaplig grund innebär enligt skolverket att ”kritiskt granska, pröva och sätta enskilda 

faktakunskaper i ett sammanhang samt söka efter förklaringar och orsakssamband i 

tillgänglig relevant forskning.”.19 

 

Beprövad erfarenhet definierar skolverket som följande  

 

”Beprövad erfarenhet som kunskap som är genererad vid upprepade tillfällen 

över tid, som är dokumenterad och kvalitetssäkrad. Att en eller ett fåtal skolor 

arbetar på ett visst sätt kan därmed inte benämnas som beprövad erfarenhet 

utan kan då istället tala om t. ex. lärande exempel. Det finns ingen absolut 

gräns för hur många skolor eller exempel som ska ligga till grund för beprövad 

erfarenhet. Allmänt kan dock sägas att beprövad erfarenhet i likhet med 

forskningsresultat ska vara allmängiltig, generaliserbar och därför överförbar 

mellan olika skolor.”.20 

 

Skolverkets begreppsprecisering används som referens över vad det innebär att arbeta på 

en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet inom skolväsendet. 

 

                                                        
18 Kvale & Svend, 2014, 109. 
19 Statens skolverk. https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/forskningsbaserat-
arbetssatt/nagra-nyckelbegrepp-1.244041 (hämtad 2018-04-08) 
20 Statens skolverk. https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/forskningsbaserat-
arbetssatt/nagra-nyckelbegrepp-1.244041 (hämtad 2018-04-08) 
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1.9 Teori 

Lektor Jan Håkansson och professor Daniel Sundbergs har lanserat en bred definition av 

vad det innebär att skolutveckling vilar på en vetenskaplig grund. Deras definition är att 

den karaktäriseras av fyra olika dimensioner. Där den första dimensionen inbegriper att 

det handlar om att de pedagogiskt verksamma och beslutsfattarna inom organisationen är 

informerad om forskning. Den andra dimensionen handlar om att skolledare samt lärare 

utvecklar ett forskningsrelaterat förhållningssätt genom olika utbildningsinsatser. Den 

tredje dimensionen innebär att man använder sig av forskningsresultat i sitt 

förbättringsarbete och i den dagliga undervisningen på olika sätt. Den fjärde dimensionen 

innebär ett interaktivt och löpande samspel mellan forskning och beprövad erfarenhet, där 

ny kunskap produceras i det konkreta utvecklingsarbetet genom exempelvis olika former 

av kollegialt lärande.21 Håkansson och Sundbergs definition kommer att användas som ett 

dimensionellt sorteringsverktyg för att analysera i vilken grad som rektorernas 

utvecklingsarbete vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

 

Den andra teorin är implementeringsteori. Enligt Evert Vedung så innebär implementera 

att ”genomföra, realisera, förverkliga, verkställa, iverksätta. Implementering syftar på det 

som pågår mellan beslut och resultat”.22 Implementeringsteori undersöker alltså hur och 

till vilken grad som vissa politiska beslut har uppfyllts eller ej.23 Rektorer är inom 

implementeringsteori så kallade närbyråkrater som befinner sig i det sjätte styrsteget från 

riksdagen och regeringens beslut se figur 1 som är en förenklad bild av styrkedjan. I 

verkligheten så är det mycket mer komplext. 

 
Figur: 1. En förenklad bild över styrningen av det svenska skolsystemet24 

Riksdag 

Regering 

 

Staten 

Skolverket 

Kommun- 

ledning 

Skol-

nämnd 

Skol- 

förvaltning 

Rektor Lärare Elev 

Förälder 

 

Rektorn anses vara en närbyråkrat därför att rektorn befinner sig längst ner i två 

organisationer och därför har två överordnade, den statliga organisationen och den 

kommunala organisationen. Närbyråkrater anses vara viktiga inom implementeringsteori 

                                                        
21 Håkansson, Jan & Sundberg, Daniel. Utmärkt skolutveckling, forskning om skolförbättring och 
måluppfyllelse, Natur & Kultur, Stockholm, 2016, 27. 
22 Vedung, Evert. Implementering i politik och förvaltning, Studentlitteratur AB, Lund, 2016, 13. 
23 Vedung, Evert. Implementering i politik och förvaltning, Studentlitteratur AB, Lund, 2016, 13. 
24 Hämtad från Peter Högstadius, Rektor och huvudman i samspel – samspelets betydelse för 
måluppfyllelsen i Nihlfors & Johansson (red.), 2014, 68. 
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eftersom det är de som verkställer beslut som har tagits i högre instanser. Eftersom det då 

är närbyråkraterna som genomför de politiska besluten så är det viktigt att de förstår syftet 

med de olika policys som de ska uppfylla.25 Det är viktigt att rektorerna förstår syftet så 

att de inte gör motstånd mot det politiska beslut som har tagits eller att de tolkar den 

väldigt frikostigt. Närbyråkraterna är dock oftast klämda i form av att de har två 

målkonflikter. De ska först se individen och uppdraget för att hjälpa medborgaren. Det 

andra är att se till så att organisation fortsätter att leverera och inte stanna upp under 

arbetets gång. Konsekvensen är att närbyråkraterna tvingas till att massproducera vissa 

delar av sin verksamhet för att kunna tillgodose medborgaren en god utbildning utan att 

också driva upp kostnaderna för mycket som inte huvudmannen kan finansiera. Rektorn 

pressas utöver detta också av att uppfylla olika mål och genomföra olika reformer från 

både huvudmannen och staten. Eftersom rektorn som också tidigare har nämnts är ytterst 

ansvarig för den verksamhet som hen ansvarar över. Både i form av att uppfylla mål hos 

huvudmannen och staten. Som medel får också rektorn en budget att förhålla sig till samt 

ansvaret över vad budgeten ska göra för prioriteringar i verksamheten.26 

 

Inom implementeringsteorin så gör man antagandet att ett politiskt beslut som har tagits i 

riksdagen ska resultera i en kedjereaktion av tolkningar och reaktioner hos de 

riksmyndigheter som är ansvarig för att verkställa besluten enligt policyns direktiv.27 

Dessa tolkningar och reaktioner över hur man ska verkställa policyn på ett adekvat sätt 

hinner hoppa i fem led i processhierarkin innan det kommer på rektorns ansvar att 

verkställa (se Figur 1). När det tillslut kommer till rektorn att verkställa ett riksdagsbeslut 

så finns det enligt Vedung sex stycken faktorer som påverkar närbyråkraten (i den här 

studien rektorn) i implementerandet.28  

 

Den första faktorn kallas för inerti. Inerti karaktäriseras av att plötsliga politiska 

förändringar som går emot eller byter riktning bort från tidigare mål, styrmedel, materiella 

bredd, problemformulering, orsaksberättelse, tidshorisont och administrativ organisering 

skapar en byråkratisk tröghet för implementerarna att hänga med. Det hänger mycket ihop 

med att människor i organisationer, institutioner såsom skolan tenderar att gärna arbeta på 

som de alltid har gjort. Det finns risk för att detta mönster cementeras om en viss politik 

                                                        
25 Steen Jervik, Linda, Vem styr skolledaren – om skolledares handlingsutrymme i Nihlfors & Johansson 
(red.), 2014, 50f. 
26 Steen Jervik, 2014, 50f. 
27 Vedung, 2016, 50. 
28 Vedung, 2016, 55. 
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har dominerat de politiska rörelserna under en längre tid så vänjer sig också byråkraterna 

att arbeta för dessa intressen som i sin tur leder till ingrodda synvinklar, perspektiv och 

tankekartor. Om så är fallet så kan implementering av nya reformer försvåras genom att de 

ingrodda rutinerna och tankemönstren hindrar genomförandeprocesser för att verkställa en 

ny policy.29  

 

Den andra faktorn kallas för stigberoende och är en variant av inerti. Stigberoendet 

förklarar i hög grad varför vissa organisationer och byråkrater väljer att arbeta på, på 

samma sätt som innan. Efter att politikerna har genomfört ett spårbyte för organisationens 

syfte och mål med sin verksamhet. Byråkraterna väljer då helt enkelt att fortsätta arbeta på 

som vanligt på grund av att det tidigare tillvägagångssättet upplevs vara mer effektivt på 

grund av kostnaden samt tiden det kommer ta att ställa om verksamheten för att uppfylla 

de nya direktiven eller policy. Det kan också handla om att man väljer att arbeta på som 

tidigare på grund av att det har större acceptans hos omgivningen, de själva och 

omgivningen. Politisk korrekthet har här en stor påverkan över hur man sköter 

implementering på grund av en rädsla hos implementeraren att eventuellt förlora ansiktet 

eller bli utfrusen. Föreställningen om vad andra tycker om ens arbete samt vilka 

förväntningar dem har på ditt arbete har inom stigberoendet en påverkan på 

implementerandet.30  

 

Den tredje faktorn är dolda strategiska motiv som anas av implementerarna som i sin tur 

kan hämma eller stärka implementeringen. Det kan exempelvis handla om att byråkraterna 

uppfattar situationen såsom att införandet av en viss policy endast gjordes för att vinna 

politiska poäng inom partiet, media eller röster. Det leder i sin tur till att man inte 

prioriterar att uppnå syftet eller målet med policyn.31  

 

Den fjärde faktorn är otydlighet som hämmar implementeringen. Otydliga direktiv eller 

otydliga policys kan skapa förvirring hos byråkraterna som ska genomföra och realisera de 

beslut som har tagits vid högre instanser. Det kan hända att utfallet inte alls stämmer 

överens med vad som var politikernas intentioner från början.32  

 

                                                        
29 Vedung, 55f. 
30 Vedung, 58ff. 
31 Vedung, 2016, 60-64. 
32 Vedung, 2016, 65. 
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Den femte faktorn är otydlighet som främjar implementeringen. Abstrakt språk som inte i 

detalj eller konkret förklarar hur ärenden eller processer ska hanteras så kan myndigheter 

med hjälp av experter utforma egna vägar för att uppfylla målet. Detta öppnar upp för att 

den professionella byråkraten med sin expertis sköter sitt arbete på ett adekvat sätt utifrån 

de lokala förutsättningarna som man har. Dessa insikter som en professionell byråkrat har 

tar oftast för lång tid för en politiker att anskaffa och därför så är det också lite av en 

strategi att lämna handlingsutvägar till målet öppna. Att byråkraten får autonomi för att 

sköta implementeringen kan även främja verkställandet av ett beslut.33 Det kallas för den 

dolda handens princip att det inte går i förhand förutse vilka utmaningar eller svårigheter 

som kan komma att uppstå under implementeringen. Organisationerna och dess byråkrater 

lär sig under implementeringens gång av sina erfarenheter vad som fungerar eller inte och 

kan på så vis effektivisera sin verksamhet och anpassa sig efter de olika förutsättningar 

och svårigheter man ställs inför. Problem som uppstår kan då lösas genom kreativitet eller 

dialog mellan aktörer eftersom organisationen och byråkraten har nån form av autonomi 

av lösa nya utmaningar.34  

 

Den sjätte faktorn är styrmedlens karaktär. De styrmedel som staten har för att 

implementera sin politik är regleringar, ekonomiska styrmedel och information. Staten kan 

med andra ord övertala oss, betala oss eller tvinga oss för att göra som den vill. 

Styrmedlen kan även vara positiva eller negativa i sin karaktär. Ekonomiska styrmedel kan 

tillföra eller frånta resurser samt göra vissa handlingar billigare eller dyrare genom 

införandet av skatt samt skatteavdrag. Regleringar kan både förbjuda och påbjuda 

handlingar. Likaså kan information råda eller avråda från särskilda handlingar. Vilka 

styrmedel som staten använder kommer också att ha en stor påverkan på 

implementeringen av politiska beslut.35 

 

Implementeringsteorin används för att förklara och förstå rektorernas implementering av 

skollagens lydelse att utbildning ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Detta görs genom att informationen från rektorerna analyseras utifrån 

implementeringsteorins sex faktorer. Så om en rektor exempelvis skulle ange att hen inte 

arbetar med beprövad erfarenhet på grund av att det saknas resurser så är det styrmedlens 

karaktär som hämmar rektorns implementering av skollagens lydelse. Däremot om det 

                                                        
33 Vedung, 2016, 70. 
34 Vedung, 2016, 72.  
35 Vedung, 2016, 74-79. 
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skulle vara så att rektorn uppger att hen inte prioriterar arbetet med beprövad erfarenhet 

utan arbetar på som vanligt så skulle jag tolka och förklara det som att det är både inerti 

samt stigberoende som hämmar implementeringen av skollagen. 

 

1.10 Tidigare forskning 

Sedan 2009 så har det genomförts några enkätundersökningar som har en koppling till hur 

rektorer tolkar och värderar ett arbete på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Jag kommer dock att avgränsa mig till den undersökning som har genomförts sen 

skollagen (2010:800) blev aktuell. 

 

I VA-rapport 2013:3 (vetenskap & allmänhet) så undersöktes lärares och skolledares syn 

på vetenskapens roll i undervisningen och kontakter med forskning samt forskare. Enkäten 

skickades ut till 2 000 lärare. Det framkommer tyvärr inte hur stort bortfallet var i 

undersökningen så det totala antalet som besvarade enkäten går inte att avgöra, det kan 

lika gärna vara 10 svarande såsom 1000. Undersökningen ger endast några osäkra 

slutsatser som att skolledare har oftare kontakt med forskare än lärare. Hindret för lärarna 

att ta kontakt uppges vara bristen på tid samt att skolans ekonomi också väger in. Det 

framkommer också att nio av tio svarande har använt nya forskningsresultat i sitt arbete 

inom det närmsta året. Det framkommer också att de flesta lärarna uppger at de har för lite 

tid för att förkovra sig på traditionellt vis. Istället så förkovrar sig lärarna genom olika 

medier såsom tv.36 

 

Professor Tomas Kroksmark genomförde 2016 en kvalitativ studie där han undersökte hur 

lärare uppfattar begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Där målet var att 

förstå och beskriva hur förutsättningarna för vetenskap och forskning bland 

yrkesverksamma lärare ser ut och vad som krävs för att läraryrket ska kunna vila på en 

vetenskaplig grund.37 Kroksmarks resultat är att skolan som organisation varken har 

traditionen eller kunskaperna kring begreppen vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. En konsekvens av detta menar Kroksmark är att skolan inte har någon 

kompetens överhuvudtaget som producent eller konsument av vetenskapligt grundad 

kunskap eller beprövad erfarenhet. Begreppen vetenskap och beprövad erfarenhet är helt 

enkelt svåra att hantera för de som är verksamma inom skolsammanhang på grund av att 

                                                        
36 VA-rapport, 2013:3. Skolans syn på vetenskap – en enkätundersökning. 
37 Vetenskapsrådet 2016, Resultatdialog 2016, Stockholm, 68. 
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de saknar användbara definitioner. Detta har mycket att göra med att lärare saknar 

grundläggande kunskaper om vetenskap och beprövad erfarenhet för att  

utbildningen ska kunna vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.38  

                                                        
38 Vetenskapsrådet 2016, Resultatdialog 2016, Stockholm, 67. 
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2. Resultat 
Resultatdelen disponeras med frågeställningarna som grund. Det innebär alltså att 

frågeställningarna får utgöra indelningen över hur resultatet presenteras. Respektive rektor 

presenteras var för sig. Detta görs först och främst för att öka transparensen och synliggöra 

respektive rektor i studien.  

 

2.1 Hur tolkar rektorerna skollagens lydelse ”att utbildningen ska vila på en 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”? 

Här presenteras respektive rektors tolkning av skollagens lydelse att utbildningen ska vila 

på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

 

Rektor 1 tolkar lydelsen som så att man ska veta varför man gör nått i klassrummet och 

därefter utvärdera vad man håller på med. Utvärderingens slutsatser ska i sin tur ge input i 

arbetet. Exempelvis så uppger rektor 1 att man kan jobba på det sättet enligt en modell 

som heter Timperleys lärcykel. Där ligger fokus på att analysera vilka behov eller 

kunskapsluckor som man har för att kunna tillgodose sina elevers behov. Jobbar man 

systematiskt och vågar testa nytt enligt exempelvis den lärcykeln så får du en bra grund 

uppger rektor 1. Modellen innefattar att du både arbetar med beprövad erfarenhet och att 

du baserar den på nån form av forskning. Det handlar också väldigt mycket om att lära sig 

att analysera sin egen profession.39 

 

Rektor 2 tolkar lydelsen som så att metoderna för undervisningen och ämnesinnehållet ska 

vara aktuellt och uppdaterat. Detta i form av att det ska finnas underlag för hur personalen 

bedriver undervisningen för att eleverna ska kunna nå så långt som möjligt i sin 

utveckling. Den beprövade erfarenheten tolkar rektorn som att man ska systematiskt följa 

upp det som görs i klassrummet med eleverna och resultatet av det arbetet.40 

 

Rektor 3 tolkar vetenskaplig grund som så att det man gör i skolan ska vila på aktuell 

forskning. Det ska finnas underlag för att de metoder man använder fungerar. Rektorn 

uppger vidare att om skolan ska kunna vila på en vetenskaplig grund så måste även 

skolans personal hålla sig ajoúr med vetenskapen. Att kritiskt granska och bearbeta vad ny 

forskning säger och hur den står sig mot tidigare forskning som har gjorts inom det 

                                                        
39 Rektor 1. 
40 Rektor 2. 
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område man förkovrar sig. Beprövad erfarenhet tolkar rektorn som något som är ett 

material eller metod som har testats över tid i flera klassrum och skolor.41 

 

Rektorn 4 tolkar det som så att allt man gör inom skolans verksamhet ska vara baserat på 

forskning eller beprövad erfarenhet. Beprövad erfarenhet uppger rektorn att det innebär att 

man inom kollegiet testar vad som fungerar under en längre tid. Vetenskaplig grund 

uppger rektorn innebär att man ska basera det man gör på forskning.42 

 

Rektor 5 tolkar vetenskaplig grund som så att ämnesinnehållet man undervisar till 

eleverna ska vara förenligt med vad vetenskapen har kommit fram till. Men även att 

utbildningen ska utföras enligt de former och metoder som det finns forskning och 

erfarenhet bakom. Den beprövade erfarenheten tolkar rektorn som något som ska vara 

dokumenterat över tid och det ska inte endast vara en enskild lärare som dokumenterar sin 

egen erfarenhet utan det ska inkludera flera lärare.43 

 

Rektor 6 tolkar beprövad erfarenhet som något som visat sig fungerat inom kollegiet. 

Exempelvis så uppger rektorn följande ”Så kan man väl säga att den handlar lite mer om 

den samlade erfarenheten som man har utifrån hur saker och ting fungerar exempelvis.”44 

Vetenskaplig grund tolkar rektorn som så att den består av två delar där den första delen 

innebär att den kunskap man förmedlar till eleverna ska på något sätt vara verifierad och 

kvalitetssäkrad så att det man ägnar åt är vedertaget och väsentligt. Den andra delen av 

vetenskaplig grund innebär att arbetssätt samt metoder ska vara vedertagna och 

kvalitetssäkrade. Rektorn uppger även att vetenskaplig grund handlar om att läraren ska 

reflektera över sin egen praktik.45 

 

Rektor 7 tolkar lydelsen som följande ”Jag tänker så här att det betyder att vår 

undervisning ska ha sin grund i saker och ting, metoder och insatser. Som vi vet att man 

har provat och vi vet fungerar.”46 Rektorn ger exempel på att det kan vara forskare som 

har gjort studier och då har metoderna och insatserna en vetenskaplig grund. När det 

kommer till beprövad erfarenhet så tolkar rektorn det som att lärarkollegiets personal 

                                                        
41 Rektor 3. 
42 Rektor 4. 
43 Rektor 5. 
44 Rektor 6.  
45 Rektor 6. 
46 Rektor 7. 
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under längre tidsperioder har provat, testat, förändrat, testat igen och utvärderat sina 

erfarenheter.47 

 

Rektor 8 tolkar lydelsen som så att i undervisningssammanhang eller vid 

kompetensutvecklings sammanhang så ska det finnas forskningsunderlag eller 

dokumenterad beprövad erfarenhet som grund. Som exempel nämner rektorn att ett arbete 

på en vetenskaplig grund innebär att lärare arbetar på ett sätt som har en grund i forskning 

såsom formativ bedömning som har visat sig vara framgångsrika. Rektorn ger också 

exempel på att ett forskningsnära arbete i skolan i samverkan med universitet vilar på en 

vetenskaplig grund men även underlättar förutsättningar för att verksamheten ska kunna 

vila på beprövad erfarenhet. Detta genom att forskarnas projekt dokumenterar vad som 

sker i klassrummet samt att de också kan ge feedback till lärarna som de observerar.48 

 

Rektor 9 tolkar beprövad erfarenhet som så att ett arbetssätt har testats och utvärderats 

inom kollegiet på flera skolor. Efter att modellen har testats och utvärderats så kan man 

därefter få fram beprövad erfarenhet om just det arbetssättet fungerar eller inte. 

Vetenskaplig grund tolkar rektorn som så att det måste finnas forskning kring det hela. 

Det ska finnas vetenskapliga belägg för att det man faktiskt gör i skolan också resulterar i 

att eleverna lär sig mer. Det kan även handla såsom tillvägagångssätt för att öka 

rättssäkerheten i betygsättning och bedömning.49  

 

Sammanfattningsvis så tolkar de flesta rektorerna det som att en vetenskaplig grund 

innebär att ämnesinnehållet och metoderna som man använder sig av i klassrummet ska 

vila på forskning. Det finns ett mindre undantag där rektor 6 tolkade det som att den 

kunskap och metoder man använder sig av ska vara kvalitetssäkrade, väsentliga och 

vedertagna. Vidare så uppgav rektor 3 att det också innebär att man ska hålla sig ajoúr 

med forskning och kritiskt granska hur den står sig mot tidigare forskning som har gjorts. 

Den beprövade erfarenheten tolkar rektorerna generellt som något som har testats över en 

längre tid av kollegiet och utvärderats om det fått önskvärda resultat eller inte. Några 

rektorer tolkar det dessutom att erfarenheten måste ha testats på flera skolor och inte bara 

en för att den ska kunna bli beprövad.50 

 

                                                        
47 Rektor 7. 
48 Rektor 8. 
49 Rektor 9. 
50 Rektor 3 & Rektor 9. 
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2.2 Hur arbetar rektorerna för att utbildningen ska vila på en vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet? 

Rektor 1 

För att uppfylla skollagens lydelse så arbetar rektor 1 främst med kollegialt lärande som 

metod. Hen upplever också att förstelärare är ett bra verktyg att använda sig av för att 

uppfylla lydelsen. På så vis att förstelärarna har anställts utifrån särskilda specialområden, 

där de i sin tjänst fick utsatt tid för att läsa in sig på sitt område. Därefter så fick 

förstelärarna ansvaret att utforma så kallade lär moduler i samarbete med varandra under 

ledning av rektor 1 med fem träffar under varje termin. Dessa lär moduler är enligt rektor 

1 utformade likt läslyftet och mattelyftet att man börjar med att utgå ifrån att analysera 

nuläget för att därefter kunna läsa på om aktuell forskning inom det område som man 

identifierar. Därefter så får man en uppgift att prova i sitt klassrum och auskulterar på 

varandra i syfte att ge feedback. Förstelärarna är då handledarna i dessa lär moduler för att 

leda det kollegiala lärandet. Rektor 1 uppger också att de har ett samarbete med universitet 

där de har en förstelärare som har en delad tjänst mellan gymnasieskolan och universitet 

för att bedriva aktionsforskning. Där fokus ligger på forskning för högre måluppfyllelse 

men även andra områden såsom ökad närvaro och utvärdering av det kollegiala lärandet.51  

 

Rektor 1 uppger att en del av arbetet handlar om att visa vägen på arbetsplatsen. 

Exempelvis kan det handla om att inleda långsiktiga projekt som kollektivt lärande. 

Istället för att man byter fokusområden från år till år eller att man skickas till kursen som 

bara är på några dagar och glöms bort när man kommer tillbaka till arbetsplatsen. Det 

handlar också mycket om att rektor 1 skapar möjligheter och arenor för lärande på 

arbetsplatsen. Tiden för detta har lagts under konferenstid och inläsningstiden där emellan 

får de kompensation för i form av individuella kompetensutvecklingsdagar.52 

 

Rektor 1 arbetar även med systematiska verksamhetsobservationer där de utifrån ett 

protokoll kollar på olika aspekter och har en dialog med lärarna. Men som rektor 1 uppger 

”Inte att vi är ute och bedömer. Vi har en dialog med lärarna kring varför har du valt just 

den metoden, hur tänkte du när du startade det?”53 så är fokus på att skapa en didaktisk 

dialog kring valet av metod. Protokollet som utgör grunden för observationsbesöken är 

                                                        
51 Rektor 1. 
52 Rektor 1. 
53 Rektor 1. 
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utformade utifrån vad rektorerna tror på.54 Vad rektorerna mer konkret brukar kolla på 

uppger rektorn är att det är olika från lärare till lärare beroende på vad de visar för behov. 

Rektor 1 uppger följande som ett konkret exempel på vad det kan vara för didaktisk dialog 

efter besöken.  

 

”Men för vissa behöver väl tänka kring strukturen på lektionen och vissa 

behöver fundera över vilka metoder man använder i till exempel 

språkinlärningen. Hur riggar du så att eleverna får bästa möjliga 

förutsättningar för att klara den här uppgiften. Vad har du för metod för det.”55 

 

Citatet visar att det didaktiska samtalet kan ta olika riktningar beroende på vad den rektor 

som gör observationen kan tycka är relevant att ställa frågor och föra en dialog om. Men 

att det ändå blir någorlunda likvärdigt mellan besöken eftersom protokollet utgör den 

gemensamma grunden mellan besök samt rektorer. 

 

De olika styrmedlen som rektor 1 uppger sig använda sig av för att styra verksamheten 

mot att den ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är anställningar av 

fler pedagogiska ledare än bara rektorer. Det är då förstelärare som anställs för att leda det 

pedagogiska arbetet på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Tid uppger rektorn 

också är ett styrmedel samt lönekriterier som sätts utifrån vad rektorerna tror på. Som svar 

på en uppföljningsfråga om hur lönekriterierna fungerar att använda sig av för att leda 

verksamheten mot att den ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

svarar rektor 1 följande  

 

”Det rimmar ganska bra, vi vill att dom ska ha gjort en analys av deras senaste 

kursutvärdering. Till exempel när dom kommer till våra utvecklingssamtal. 

Att dom ska ha analyserat sin undervisning och komma med en 

redogörelse/utvärdering av det och vad dom har dragit för slutsatser att dom 

skulle behöva förbättra.”.56 

 

Citatet ovan visar att lönekriterier och utvecklingssamtalen används för att motivera 

lärarna till att utvärdera sin egen undervisning och kartlägga vilka eventuella behov som 

                                                        
54 Rektor 1. 
55 Rektor 1. 
56 Rektor 1. 
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de har att utveckla som lärare. Detta i kombination med det kollegiala lärandet som finns 

på arbetsplatsen kan skapa gemensamma insikter om vilka områden som skulle kunna 

utvecklas för att både bidra till arbetet med beprövad erfarenhet på arbetsplatsen om vad 

som fungerar i klassrummet men också att den egna läraren får insikter och idéer om vad 

hen skulle kunna testa på och utveckla i det egna klassrummet. Vidare så finns det flera 

olika karriärvägar på arbetsplatsen om lärarna vill arbeta med vetenskaplighet och 

beprövad erfarenhet. Det finns möjligheter till att bli arbetslagsledare samt förstelärare på 

heltid på arbetsplatsen eller i samarbete med ett universitet.57  

 

Rektor 2 

För att utbildningen ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet så arbetar 

rektor 2 mot detta genom att konkretisera och skriva in det som ett mål för verksamheten 

att sträva efter så att det blir tydligt för alla att det är något som hela verksamheten strävar 

mot. Rektor 2 arbetar också med att skapa förutsättningar för personalen att också kunna 

uppfylla dessa mål. Detta görs genom att arbeta utifrån de modeller som de har bestämt 

sig för att arbeta med. Det kan exempelvis vara att man ska arbeta med läslyftet, 

mattelyftet eller någon annan modell likt lesson study där man utformar en lektion, prövar 

den, reflekterar och utvärderar systematiskt de resultat man får. Följande citat visar hur 

rektor 2 uppger att de arbetar med att implementera en vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet i verksamheten. 

 

”Den vetenskapliga grunden på sätt och vis tycker jag är enklare att leva upp 

till för där har vi ett stöd i litteraturen, vi har också en systematik kring hur vi 

tar till oss ny vetenskap och diskuterar det i våra ämneslag och arbetslag. Den 

beprövade erfarenheten är betydligt svårare. För där handlar det ju om att det 

vi gör i klassrummet tillsammans med eleverna behöver utkomsten av det, 

effekten av det vi gör skulle vi behöva bli betydligt duktigare på att följa upp 

systematiskt.”58 

 

Enligt informationen från citatet ovan så diskuteras vetenskap i ämneslag och arbetslag 

om hur de bör ta till sig ny vetenskap med utgångspunkt i litteratur. Samtidigt som arbetet 

med beprövad erfarenhet uppfattas som bristfällig eftersom det inte nämns någonting om 

hur de arbetar med den. Vid en uppföljningsfråga om hur rektorn avgör vilken litteratur 

                                                        
57 Rektor 1. 
58 Rektor 2. 
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som ska diskuteras i arbetslagen samt ämnesmöten så uppger rektor 2 följande ”Antingen 

genom att de resurserna vi har runtomkring oss alltifrån skolverket och andra aktörer som 

har en, som man tänker sig i alla fall står för någon kvalité och kritik eller universitet kan 

ju också vara en sån inspiratör”.59 Som exempel på vad detta har resulterat i för projekt för 

verksamheten så uppger rektorn deltagande i olika lyft såsom matematiklyftet, läslyftet 

samt deltagande i prio-projekt som erbjuds av SKL60. Prio är då enligt rektor 2 ett projekt 

som man arbetar med best practice där man jämför hur skolor med fina resultat arbetar och 

försöker omsätta de goda exemplen i den egna verksamheten.61 Arbetet med respektive 

modell följs upp i individuella samtal med lärarna som rektorn har. Modellarbetet uppger 

rektorn brukar vara ungefär ett läsår för att sen genom diskussioner i arbetslagen se vilka 

modeller som man vill arbeta med nästa läsår. De konkreta förutsättningarna som rektorn 

skapar för arbetet med modellerna är schemalagd tid för att arbeta exempelvis med 

läslyftet.62  

 

Rektor 2 uppger att eftersom det är en målstyrd verksamhet som hen arbetar med så 

handlar arbetet till stor del om att tillsammans med arbetslagen skapa tydliga mål som 

man följer upp så att inte resultaten rinner ut i sanden eller att man inte förändrar på sättet 

man arbetar för att få bättre resultat. Det som står i fokus i verksamhetens arbete är enligt 

rektorn följande. 

  

”Allt vi gör syftar ju till att öka elevernas måluppfyllelse så att den viktigaste 

utvärderingen alldeles oavsett vilken del av skollagen vi praktiserar eller 

realiserar så är det ju det för att eleverna ska lyckas så bra som möjligt och då 

att följa upp elevernas resultat är ju oerhört centralt”.63 

 

Citatet ovan följdes upp med en följdfråga om vilken form av elevernas resultat som 

rektorn fokuserade på. Det vill säga är det elevernas måluppfyllelse av den allmänna 

läroplanen eller ämnesplanerna som är det centrala i verksamhetens arbete mot 

måluppfyllelse. Svaret på uppföljningsfrågan blir av rektorn 
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”Det är snarare på ämnesnivå. Och hur dom lyckas i sina ämnen, där får man 

ju tänka vad att dom ska, livslångt lärande är ett väldigt svårt att följa upp på 

ett konkret sätt. Men däremot dom perspektiv som kommer fram i läroplanen 

och dom värden som finns där finns ju också i ämnena. Dom kommer igen i 

ämnesplanen.”.64 

 

Kontentan av de två senaste citaten är att verksamheten som rektor 2 ansvarar för i 

huvudsak arbetar för att verksamheten ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet för att öka elevernas måluppfyllelse i ämnesplanerna utifrån antagandet att detta 

också uppfyller alla de mål som finns i den allmänna läroplanen. Arbetet med beprövad 

erfarenhet uppger rektorn ”görs inte särskilt mycket på bred front. Det finns lärare som 

jobbar så och det finns ämneslag som jobbar så ibland men det är ingenting som vi driver 

eller just jag driver just nu.”.65 Däremot så uppger rektorn att arbete med beprövad 

erfarenhet bedrivs i så fall inom modellerna såsom läslyftet. Som hen uppger är satsningen 

för det här året. 

 

Rektor 3 

Utifrån sitt eget perspektiv så uppger rektor 3 att hen ”ser till att jag läser ganska mycket 

artiklar, jag försöker anmäla mig till konferenser som jag ibland känner kan vara, det här 

behöver jag just nu.”66 för att på så sätt kunna se till att hens roll i verksamheten också 

vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Sen så spelar rektor 3 in och leder 

det kollegiala lärandet med sina lärare för att kunna hålla sig uppdaterad om vart de är i 

sitt arbete. Det kan exempelvis handla om att man arbetar med litteratur som grund för det 

pågående arbetet över en termin där lärarna sinsemellan pratar om litteraturen och hur man 

kan arbeta med det som står i den.67 Det rektor 3 gör i grunden för att verksamheten ska 

kunna vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är att lägga upp en struktur 

för varje termin. I strukturen ingår att det ska finnas information om hur mötena ser ut och 

se till att mötena har bra innehåll.68 Inom verksamheten så uppger rektorn att de har en 

grupp svenska lärare som går läslyftet. Där uppger rektorn att det går ut på att de ska 
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diskutera och testa uppgifter i klassrummet. Helst skulle rektorn vilja ha liknande projekt 

inom alla ämnesgrupper.69 

 

Vidare så uppger rektorn också att hen genomför spontana lektionsbesök som planerade 

lektionsbesök. Samt försöker att ha kortare avstämningsmöten med lärare och även 

inplanerade medarbetarsamtal. Efter lektionsbesöken så bekräftar rektorn det hen tycker 

att läraren gör är bra och pratar om det hen tycker är mindre bra. Dessa lektionsbesök 

påverkar även vilken lön som lärarna har. Där kollar främst rektorn på lärarens förmåga att 

skapa arbetsro, relationer och struktur i klassrummet. Men det framkommer inte hur dessa 

lönekriterier eller lektionsbesök mer konkret är kopplade till just vetenskaplighet och 

beprövad erfarenhet.70 För vissa pedagoger har rektorn gett tid i sin tjänstefördelning för 

att kunna hålla sig uppdaterad i nuvarande forskning. Resterande lärare har dock inte 

samma förutsättningar. Dem ger rektorn två konferenstider, en arbetslagstid och en 

konferenstid där man sitter med sitt ämneslag. Det är under den tiden samt under sin 

förtroende tid som rektorn förväntar sig att personalen håller sig uppdaterad om 

forskningsläget.71 Ett annat sätt att styra mot en vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet i verksamheten är enligt rektorn att uppmuntra till studier. Det kan vara i form 

av både lärarlyftet samt möjligheten till tjänstledighet för att läsa in något ämne eller 

vidareutbildning.72  

 

En annan metod enligt rektor 3 för att få utbildningen att vila på en vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet är att man har lärarstudenter på verksamheten. Rektorn uppger att 

det är ett sätt för hen att få lärare att hålla sig uppdaterad om vad studenterna lär sig på 

universitet idag eftersom då måste handledarna uppdatera sig om den litteratur de läser. 

Det som dock saknas för lärarna är att de inte har fått utsatt tid i tjänsten för att kunna 

handleda lärarstudenterna vilket rektorn uppger att det har skavt.73 Vidare så resonerar 

rektor 3 att lärarlegitimationen också är som ett kvitto på att lärarna i sig arbetar på en 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. De olegitimerade lärarna som inte har samma 

utbildning samt förutsättningar stöttas i form av att de får fler lektionsbesök med feedback 

samt att de får delta i det kollegiala lärandet.74  
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Rektor 4 

Som en god grund för att verksamheten ska kunna vila på en vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet uppger rektor 4 att man bör ha belägg för det man gör i 

verksamheten. Vidare uppger rektorn att skolverkets allmänna råd är exempel på vart man 

hittar en bra grund för att verksamheten ska kunna arbeta mot att uppfylla lydelsen. På 

frågan om hur rektorn arbetar för att arbetsplatsen ska vila på en vetenskaplig grund så 

svarar rektorn 

 

”Ja, kan ju vara allt ifrån vad är det nu jag vill genomföra. En reform av det 

mindre eller större slaget, så måste man alltid börja med att läsa på vad har 

man gjort inom det här. Finns det nån som har testat på olika, finns det nån 

studie kring det.”75 

 

Citatet ovan visar ett exempel på att rektorn vid reformer uppger att hen börjar med att 

införskaffa underlag för hur man skulle kunna genomföra reformen. Rektor 4 uppger även 

att hen börjar med mycket diskussioner för att skapa en samsyn på arbetsplatsen om vilka 

modeller eller reformer som de har störst behov av att införa i verksamheten. Rektorns 

motivering till att arbeta på det här sättet är att ”det är mycket beprövad erfarenhet från 

mitt eget håll skulle jag säga”76. Rektorn uppger vidare att man lär sig med tiden vad som 

fungerar och inte i hur man ska arbeta som ledare. Vid en uppföljningsfråga om hur 

rektorn arbetar med att verksamheten ska vila på en beprövad erfarenhet så är svaret att 

det är lite av en kombination mellan hur hen arbetar med en vetenskaplig grund på så vis 

att de börjar med att försöka hitta en bok och därefter jobbar utifrån den. Som exempel på 

vad det mer konkret kan innebära så uppger rektorn att man sitter och bollar idéer och 

tankar med sina kollegor. Därefter så går man vidare och kollar vad kan man göra, vad 

finns det för resurser man kan använda inom verksamheten för att lösa det eventuella 

problemet.77  

 

Innan rektorn genomför några reformer så uppger hen att man först samlar in ett underlag 

som motiverar varför man överhuvudtaget ska ändra något i verksamheten. Som exempel 

kan det vara att man kollar vilka betyg, eleverna har på skolan. Då kan det handla om att 
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de vill höja måluppfyllelsen och går därefter vidare med att hitta underlag för hur man kan 

arbeta för att höja elevernas betyg. Efter projekten så genomförs utvärderingar och utefter 

utvärderingens resultat genomför man önskvärda förändringar i verksamheten.78 

Exempelvis så har de tidigare haft projekt med formativ bedömning, kollegial skuggning 

och nu har man ett projekt kring sambedömning för svenskalärarna som är ett samarbete 

med flera skolor. De testar även ett projekt med att ha två idrottslärare i ganska stora 

grupper i idrott för att göra det mer individuellt anpassat. Beslutet till detta grundar sig 

mest i att det är en beprövad erfarenhet att det blir bättre. Som svar på en följdfråga om 

hur de tar reda på att just den erfarenheten var beprövad så svarar rektorn att det ligger på 

försteläraren och inte hen.79  

 

Ett exempel som rektorn ger som vilar på en vetenskaplig grund är projektet med kollegial 

skuggning och hänvisar till Hattie. En följdfråga ställdes om hur rektorn skulle säga att det 

kollegiala lärandet utformades enligt det vetenskapliga tillvägagångssättet så svarar 

rektorn ”Svårt, definiera exakt så. Jag har nog inget riktigt bra svar på den frågan skulle 

jag säga.”.80  

 

För att stötta och arbeta för att även olegitimerades verksamhet vilar på en vetenskaplig 

grund så genomför rektorn fler lektionsbesök på just de olegitimerade lärarna. Rektorn 

uppger då att på lektionsbesöken så ”Är det oftast en direkt feedback. Och det är väl en 

erfarenhetsbit att jag vet att det fungerar bra helt enkelt. Att ganska förutsättningslöst ge 

feedback.”.81 

 

Rektor 5 

Rektorn försöker att i absolut möjligaste mån ha lärare som har gått igenom 

lärarutbildningen och har legitimation. Om det skulle vara så att man behöver vikarier så 

försöker man så gott det går att få in vikarier som är akademiker. Hen kan inte komma 

ihåg senast då någon som inte var akademiker arbetade som lärare eller vikarie på 

skolan.82 Att personen i fråga har gått lärarutbildningen eller är akademiker ser rektorn 

som en garant för att dess yrkesutövande ändå ska vila på en vetenskaplig grund. Likaså 

försöker hen så gott det går vara med och påverka så att all fortbildning som bedrivs också 
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har relevant koppling till forskning eller beprövad erfarenhet.83 Kollegialt lärande och 

samarbete ser hen till så att det finns tid för i kalendern för personalen på skolan samt att 

det finns ämneslag och arbetslag med kontinuerliga träffar. Där först det exempelvis 

didaktiska samtal kring skillnader i resultat som förekommer mellan nationella prov och 

kurser. Arbetslagen och ämneslagen hade först också i uppdrag att dokumentera alla sina 

träffar men det försvann med tiden på grund av att det finns mycket som man ska göra 

under dessa möten men det är lite som man hinner med. Så tanken just nu är att de för 

anteckningar för egen skull. Samt att ämnet för dem träffarna kan variera mycket från att 

ena dagen handla om vilken lärobok man ska ha till hur man organiserar stöd och 

undervisningen.84  

 

De senaste projekten man har haft enligt rektorn som vilat på en vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet är de olika lyft som skolverket har tagit fram. Då är det två år av 

matte lyft och två år av natur och teknik lyft. Rektorerna har då inom verksamheten sett 

till så att det finns en handledare som har fått gå handledarutbildningar. Det fanns då 

också möjlighet för rektorerna att gå den utbildningen som hörde till. Inte alla rektorer 

eller lärare hade möjlighet att gå eller delta i de olika lyften dock. Tid för detta uppgav 

rektorn togs från lärarna ämneslagstid och annan fortbildningstid. Så rektorerna var 

noggrann med att det skulle finnas utsatt tid i schemat för lärarna som skulle gå de olika 

lyften.85 En viktig och naturlig del av arbetet var enligt rektor att endast skicka personal 

som själv ville delta i de olika lyften. Så att man inte behöver tvinga personal till att göra 

något som de inte vill. Detta resonerade rektorn var både respektfullt mot de som håller i 

kursen samt mot personalen inom verksamheten.86 Effekten av dessa projekt upplever 

rektorn är att de kollegiala resonemangen om forskning har ökat samt att man förhåller sig 

kritiskt och bearbetar nya och etablerade metoder.87 Rektorn tillägger även att hen 

upplever att det är ett svårt område att arbeta med en vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet både för lärare och rektorer. På grund av att det är svårt så tror rektorn att både 

lärare och rektorer hamnar i arbetssätt som man upplever fungerar och därför håller sig till 

dem. Därför så känner rektorn det är skönt att skolverket tar fram dessa lyft så att personal 
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sätts i att läsa forskningsartiklar och resonera om metoder samt testa nya metoder i sitt 

klassrum.88 

 

Andra projekt som rektorn uppger att de har haft är att man under ganska många år jobbat 

med olika varianter av formativt lärande. Detta har då gjorts genom att man i flera 

omgångar haft föreläsare från olika universitet.89 En del av arbetet med att arbetet ska vila 

på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är att det också någorlunda ska finnas 

med i lönekriterierna. Där ställer rektorn didaktiska utvärderingsfrågor där läraren ska 

reflektera över sitt pedagogiska arbete. Där är det inte övertydligt att det är just den 

vetenskapliga grunden som undersöks men att de skriver en reflektion efter varje läsår 

som är utgångspunkten för medarbetarsamtalet på hösten. Den didaktiska reflektion är 

något som rektorn lyfter vid lektionsbesök som hen försöker att hinna med en gång varje 

år. Undantaget är att nya lärare besöks oftare.90 Vid lektionsbesöken så uppger rektorn att 

fokus ligger på att undersöka om basala saker för lärande finns på plats. Exempelvis 

lärarnas starter, börjar lektionen som den ska, har läraren en plan för lektionen, blir den 

tydlig för eleverna och finns det en relation mellan elever och lärare som gör att det finns 

en grund för lärare. Vidare så uppger rektorn att hen ändå tror att det finns forskning på att 

detta är viktigt för lärande.91 

 

Ett projekt som kommit nu på senare år är digitaliseringen av skolan. Det är dock 

ingenting som rektorn själv kan påverka utan det är något som kommer från högre ort att 

implementera. Därav har de haft projekt på att ändra digitala arbetssätt. Där upplever 

också rektorn att det är ett märkvärdigt bristande underlag som de hänvisar till om varför 

man ska digitalisera skolan. Men betonar ändå att digitaliseringen förbereder eleverna för 

ett datoriserat liv och att man inte riktigt kan veta vilka jobb som kommer att behövas i 

framtiden. Rektorn upplever ändå det som att datorerna i skolan har kommit in mycket 

mer på grund av tyckande än på att det fanns några vetenskapliga studier bakom dessa 

beslut. Hen drar även paralleller till annan forskning som visar att digitaliseringen har 

resulterat i koncentrationssvårigheter.92 
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Rektorn uppger även att huvudmannen har centraliserat chefskapet över elevhälsan. Så 

inom den verksamheten kan dock inte rektorn arbeta för att den verksamheten också ska 

vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet även om detta står i skollagen. Men 

i slutändan så jobbar de inom samma organisation och nånstans måste man lite på andra 

människor inom organisationen enligt rektorn. Rektorn uppger vidare att man har helt 

enkelt inte tid för att kolla upp allting själv. 93 

 

Rektorn och hens personal försöker så gott det går att förkovra sig i forskning. De hinner 

inte riktigt med den biten. Men hen upplever ändå att personalen är väldigt 

utvecklingsinriktad och aktivt hittar ny litteratur som rektorn gärna köper in på 

arbetsplatsen. Men det praktiska arbetet tenderar ändå enligt rektorn att ta över det 

teoretiska arbetet. Däremot så är de generösa med tjänstledighet för lärare som vill bedriva 

forskning. Rektorn uppger att det är flera lärare som har disputerat under åren men säger 

även att de flesta inte kommer tillbaka. Men att uppmuntra forskning bland lärarna känns 

ändå som något viktigt enligt rektorn.94  

 

På frågan om hur rektorn arbetar med att följa upp och utvärderar att utbildningen vilar på 

en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet uppger rektorn att det inte är något som de 

varken mäter eller värderar. Rektorn vet inte heller hur hen ska göra för att följa upp och 

utvärdera att verksamheten ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.95 

Det som har varit fokus på enligt rektorn i det systematiska kvalitetsarbetet är de 

övergripande målen som är satta av huvudmannen samt elevernas resultat.96 Ingenting 

som verksamheten gör blir dock beprövad erfarenhet på grund av att de inte dokumenterar 

och följer upp erfarenheter inom verksamheten. Detta upplever rektorn att de inte alls har 

tid med. Även om de har haft en del projekt kring lesson study och så vidare så hinner de 

inte skapa ett långsiktigt arbete kring att verksamheten ska kunna vila på beprövad 

erfarenhet.97  

 

De nya lärarna i verksamheten får alltid en mentor. Samt att ämneslagen har en viktig roll 

i samplanering av undervisning och att vid de nationella proven så har de 

sambedömningsdagar. Detta motiverar rektorn är viktigt för att öka skolans trovärdighet 
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att det inte ska vara någon skillnad att läsa samma kurs hos två olika lärare på skolan och 

att det inte ska påverka betygen. Det är ett rejält stöd för de nya och det förs även en hel 

del diskussioner om varför man gör som man gör i sin undervisning men erfarenheterna 

och diskussionerna dokumenteras inte.98 

 

Rektor 6 

Rektor 6 uppger att först och främst så jobbar hen utifrån tillit till sin personal. 

Legitimationen anser rektorn är kvalitetssäkringen på att det de gör ska kunna vila på en 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Rektorn är inte den personen som är ute och 

kontrollerar så att det personalen gör de facto vilar på en vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Hen upplever också att den tiden inte existerar för att kunna utvärdera eller 

kontrollera om de arbetar utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Ämneskunskaperna anser rektorn också saknas för att kunna avgöra huruvida 

ämnesinnehållet vilar på en vetenskaplig grund.99 Med detta i åtanke så uppger rektorn att 

hen därför istället litar på att legitimationen fungerar som ett kvitto på att man kan lita på 

att personalen arbetar med ämnesinnehåll, arbetsmetoder och arbetssätt utifrån ett 

vetenskapligt perspektiv och beprövad erfarenhet. Det rektorn däremot uppger att hen gör 

för att underlätta personalens arbete är att skapa olika förutsättningar så att de ska kunna 

jobba utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det kan handla om att skapa tid 

och rum för utbyten av beprövad erfarenhet med kollegor från andra skolor och bryta 

kunskaper däremellan. Exempelvis så uppger rektorn att det handlar om att diskutera vad 

som har fungerat eller inte fungerat i lärprocesser eller enskilda fall i praktiken.100 Enligt 

rektorn så handlar det även om att uppmuntra nyfikenhet för lärande samt utveckling. Det 

kan handla om allt från att uppmuntra möten mellan kollegor från flera skolor som att 

uppmuntra fortbildningar samt att personalen ska få gå på föreläsningar eller 

nätverksträffar.101  

 

Rektorn uppger vidare att det också finns så kallad utvecklingstid som innebär att det finns 

avsatt tid varje månad för personalen att i mindre grupper kollegialt arbeta för att lösa 

vissa utmaningar. Det kan exempelvis handla om att många elever på yrkesprogram har en 

väldigt låg motivation till att läsa en kurs i samhällskunskap. Därav en konsekvens att de 

också har svårt att klara kursen. Då får kollegiet tid för att sätta sig ned och försöka lösa 
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den här utmaningen genom att förkovra sig om hur man ska kunna öka motivationen hos 

elever så att de också klarar kursen och lär sig innehållet.102 Detta är en process som sker 

löpande och de kollegiala grupperna är mindre grupper där de själva får hitta de 

utmaningar som de tar sig an. Rektorns egna upplevelse är att detta arbetssätt fungerar väl 

och att grupperna utvecklas genom att de hittar nya sätt att jobba samt att de har utvecklat 

arbetssätt där de skuggar varandra för att kunna ge varandra feedback. Detta är dock något 

som enligt rektorn kräver att de har tillit och känner sig trygga med varandra.103 

 

Rektorn uppger även att eftersom skolan också är en övningsskola så bidrar även detta till 

att verksamheten också vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta 

motiverar rektorn utifrån att lärarna som har lärarstudenter får någon som observerar det 

de gör som därefter bidrar till att man sitter och reflekterar över vad man själv gör i 

klassrummet. Detta tror rektorn är oerhört givande.104 Det är dock främst inom de 

gymnasiegemensamma ämnena som det finns lärarstudenter. Det är enligt rektorn väldigt 

få lärarstudenter inom yrkesämnen och det resulterar i att det är svårt att få tag på 

utbildade lärare inom yrkesämnena. Där upplever rektorn att de lärarna är väldigt duktiga i 

sitt yrke eftersom de har mycket beprövad erfarenhet men att de inte har de pedagogiska 

verktygen. För att yrkeslärarnas verksamhet också ska vila på en vetenskaplig grund så 

brukar rektorn ställa som krav på att de ska gå lärarutbildningen. Lärarna får då tid utsatt i 

tjänsten så att det finns möjlighet att kombinera arbetet med att gå utbildningen. Rektorns 

inställning till personalens utbildning är att ”ska man satsa på att vara i skolan då måste 

man också vara utbildad.” .105 

 

Alla nyanställda och till viss utsträckning vikarier får någon form av mentor i rektorns 

verksamhet.106 Det som avgör om man får en mentor eller inte uppger rektorn är längden 

på anställningen samt vilka tidigare erfarenheter de har. Så det kan se lite olika ut men 

rektorn försöker att se till så att det finns resurser för de som kommer in och vikarierar ett 

läsår. De som är inne korta stunder och vikarierar har inte samma prioritering.107 Rektorn 

är noggrann med att inte ställa in lektionerna eftersom eleverna har rätt till sin 

undervisning och ser till att hålla igång undervisningen. Vid sjukanmälan och så vidare så 
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händer det att kollegorna ibland täcker upp för varandra samt att de har en lista med 

personer som de ringer in för kortare vikariat. Inom kommunen så har de också ett 

bemanningscenter som ringer in vikarier.108 Det framkommer dock inte vilka krav som 

ställs på vikarierna. 

 

Rektorn styr personalen genom programarbetsplaner som revideras varje år. Underlaget 

för revideringen varje år är de utvärderingar som görs efter varje år som har gått. Vid 

revideringarna så förs det diskussioner över vad som har fungerat och inte. Därefter dras 

det upp nya riktlinjer för kommande år. Där finns det enligt rektorn visioner om vilket mål 

som man strävar efter. Där finns det riktlinjer om vilka områden som det ska satsas på 

samt vilka prioriteringar som man ska göra. Det kan exempelvis handla om att en del bör 

ägna sig åt läslyftet såsom att alla mattelärare ska gå mattelyftet eller något annat. Enligt 

rektorn så är det inte alltid som allting man planerar blir gjort. Det kan vara att man har 

planerat för ett visst projekt men att tiden rinner iväg och därför inte hinner med att 

slutföra projekten.109 Ett projekt som rektorn ger som exempel är digitaliseringen av 

skolan. Där man behöver utbilda lärare till att lära sig använda sig av digitala verktyg i sitt 

arbete. Annars så riskerar också investeringar i exempelvis lärplattformar samt 

smartboards att vara i onödan om de inte heller används. Här ställdes en följdfråga om 

vilket vetenskapligt underlag rektorn hade för digitaliseringen av skolan och där svarar 

rektorn att det handlar mycket om kommunikativa fördelar som digitaliseringen av skolan 

ger. Digitaliseringen möjliggör att hela kursplaner ligger online och är tillgängliga för alla 

andra lärare samt vikarier. Bedömningsunderlagen för elevernas betyg ligger online och 

därmed underlättar oerhört om en lärare skulle byta tjänst eller blir sjuk. Så främst uppger 

rektorn kommunikativa och kollegiala fördelar med att digitalisera skolan. Men även 

andra fördelar såsom det administrativa arbetet med att rapportera frånvaro samt 

sjukanmälan för eleverna. Vidare så uppger rektorn att det ligger i tiden att världen blir 

mer digitaliserad och då är det viktigt att eleverna också kan använda sig av datorer. 

Rektorn uppger att ”Dom som inte följer med i svängen kommer inte att fungera i 

samhället”.110 Det framkommer dock inte om digitaliseringen av skolan vilar på en 

vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet.111  
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Vid frågan om lönekriterierna uppmuntrar eller skapar incitament för att man ska arbeta på 

en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet så uppger rektorn att personalen bör visa 

hur ens egna kvalitéer kommer till användning. Som exempel uppger rektorn lärarnas 

förmåga att få eleverna att nå måluppfyllelse. Samt att lärarna aktiv bör arbeta kollegialt 

och bidra för att det ska kännas i lönekuvert. Drivna lärare som vill ha utveckling, planerar 

nya saker samt testar är något som belönar sig.112  

 

Rektorn uppger att det också är viktigt att man uppmuntrar att forskarvärlden får komma 

och göra klassrumstudier. Men det handlar också om att knyta kontakter med de 

närliggande universiteten. Det kan handla om att skolan initierar och gör förfrågningar om 

vissa utmaningar som man har som man skulle vilja genomföra studier på.113  

 

Rektorn har även ett eget elevhälsoteam som består av skolsköterska, specialpedagog, 

kurator, studievägledare och elevkonsulent. Det finns även en skolpsykolog men den delar 

rektorerna på. Det rektorn gör tillsammans med elevhälsoteamet är att man träffas 

regelbundet varje vecka samt att man har vissa uppföljningsträffar. Rektorn leder 

elevhälsoarbetet i sitt team men baserar sina beslut på de underlag som hen får av 

personalen i teamet.114 

 

Arbetet med beprövad erfarenhet inom verksamheten tror rektorn dock är bristfällig. Där 

tror rektorn att beprövade erfarenheten främst framträder i samspråk mellan lärare som 

pratar med varandra och kommer överens om hur man ska arbeta på bäst sätt. Men i 

överlag så tror rektorn att man inom verksamheten är dålig på att dokumentera sina 

erfarenheter. Hen efterlyser dokumenteringar av övningsuppger, labbar och så vidare så att 

man ska kunna utvärdera dem. Inom de teoretiska ämnena så dokumenteras delvis det man 

kommer fram i samplaneringen av olika kurser och moment.115  

 

Rektor 7 

Till att börja med så uppger rektorn att organisationens behov styr vad man bestämmer sig 

för att implementera i verksamheten. Rektorn uppger att de har en organisation som 

tilldelar lärare olika kurser. Därefter så uppger rektorn att de också har en stödverksamhet 

som i slutet av varje år utvärderas och förändras. I förändringsarbetet så handlar det om att 

                                                        
112 Rektor 6. 
113 Rektor 6.  
114 Rektor 6. 
115 Rektor 6. 



  

 32 

diskutera feedbacken man får i utvärderingen för att diskutera vilka mål och utmaningar 

man planerar att arbeta mot nästa år. I beaktande har man även olika modeller och 

metoder för arbetet. Exempelvis så kan det handla om att ha två pedagoger i klassrummet 

under pågående kurser istället för att skapa stödgrupper i efterhand där behoven visar sig. 

Det tror rektorn också kan kopplas till forskning och beprövad erfarenhet att läraren går 

dubbelt några antal pass varje vecka i exempelvis matematik. Rektorn uppger även att 

deras egna erfarenheter av just detta arbetssätt visar att det markant förbättrar resultaten 

från år till år. Detta avslutar rektorn med att säga ”det är väl så väl beprövad 

erfarenhet”.116 

 

Rektorns personal fortbildas kontinuerligt och som grund till dessa fortbildningar så 

försöker hen så gott det går att använda sig av litteratur. Det kan exempelvis handla om att 

nån forskare såsom John Steinberg har skrivit en bok om ledarskap i klassrummet som 

dessutom har en gedigen litteraturlista som han grundar sina slutsatser på samt beprövad 

erfarenhet. Rektorn betonar att det inte är löst tyckande utan det ska finnas en grund 

bakom det författaren skriver i litteraturen.117 Vidare så har de på samma sätt arbetat med 

formativ bedömning som även innefattade föreläsningar samt arbete med litteratur. Vid 

inlärningen av formativ bedömning så arbetade de med kollegialt lärande utifrån 

litteraturen.118  

 

Rektorn genomför även en del klassrumsbesök. Som motiveringen till detta hänvisar 

rektorn till John Hatties metastudie där han pekade på olika faktorer som påverkade 

elevers resultat och inlärning. Därav uppger rektorn att det visade sig att klassrumsbesök 

hade en stor påverkan. Vid dessa klassrumsbesök som rektorn genomför så använder sig 

rektorn av Hatties metastudie som underlag när hen observerar i klassrumsbesöken. 

Rektorn uppger även att hen använder sig av skolverkets mall för observation och 

hänvisar till att de också bygger på något underlag.119 Rektorn säger även att ”jag gillar att 

ha nånting underbyggt när man både fortbildar och gör observationer”.120 Rektorn är också 

chef för elevhälsan på skolområdet och har där haft samarbete med specialpedagogiska 
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myndigheten som hade en utbildning på distans som både rektorer samt hela elevhälsan 

gick.121 

 

På frågan om hur rektorn arbetar med beprövad erfarenhet så svarar hen ”Ja, det är ju lite 

det här som till exempel stödet där att vi testar och så utvärderar man och så får man rikta 

om sig så att säga utifrån det då. Tillslut så har man ringat in nånting som fungerar”.122 

 

De förutsättningar som rektorn uppger att hen skapar för sin personal att kunna arbeta med 

beprövad erfarenhet är att hen skapar tid och struktur för detta arbete. Det handlar om att 

organisationen sätter sig ner och utvärderar det pedagogerna har kommit fram till under 

året som varit. Exempelvis vad har fungerat och vilka resultat har organisationen haft. 

Rektorn delegerar mycket av utvärderingsuppdraget till specialpedagogen och 

speciallärarna med motiveringen att de är ännu närmare och ser behoven. Exempelvis så 

uppger rektorn att hen brukar fråga lärarna om hur de vill att det ska vara på arbetsplatsen 

utifrån det dem ser. Sen så försöker rektorn och skolledningen tillgodose det behovet. 

Detta sätt att kommunicera upplever rektorn har fungerat. Men samtidigt så uppger rektorn 

följande ”så är det alltid så i skolan att det kan vara så att man jobbar ihjäl sig. Man kan 

alltid fylla på, det finns ju alltid mycket behov.”123 Rektorn upplever att det finns hur 

mycket som helst man egentligen kan göra för att förbättra utbildningen och att man 

nånstans ändå måste prioritera och välja ut de projekt man väljer att fokusera på.124  

 

Personalen har arbetslagstid en gång i veckan en och halv timme samt ämneslagstid en 

gång i veckan med rull. Det vill säga att det endast är ett ämneslag som träffas i veckan 

och så nästa vecka får det andra ämneslaget träffas. Under dessa träffar så är lärarna själva 

som styr väldigt mycket vad som ska göras. Det finns också utvecklingsområden som de 

identifierar i undersökningar tillsammans med eleverna om vad verksamheten kan 

förbättra. Det kan exempelvis handla om att öka delaktighet eller arbeta med stress.125 

Rektorn nämner också att det finns undersökningar som visar att studie- och 

yrkesvägledningen varit bristfällig nationellt och lokalt. Så då har man utvecklat en plan 

om hur man ska integrera detta ännu mer i sin verksamhet. Exempelvis nämner rektorn att 
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här ska även ämneslärarna jobba med studie- och yrkesvägledning men att studie- och 

yrkesvägledaren ändå har huvuduppgifterna.126 

 

Ämnesinnehållet som lärarna lär ut lägger sig rektorn icke i. Utan det anser rektorn 

hamnar på lärarnas ansvar. Däremot generella saker som berör alla är något som rektorn 

ser som givande att arbeta tillsammans med personalen i form av fortbildningar och 

kollegialt lärande.127 Men inom ämnena så uppger rektorn att det är mycket upp till lärarna 

att ta initiativ för att gå fortbildningar eller dylikt inom ämneskunskaperna. Men däremot 

så har det förekommit att rektorerna driver på att exempelvis mattelärarna ska gå 

mattelyftet. Det var dock något som mattelärarna hade önskat.128 Avslutningsvis så uppger 

rektorn att hen inte följer upp om verksamheten vilar på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Hen prioriterar istället att det finns belägg för det som görs i verksamheten.129  

 

Rektor 8 

Rektorn uppger att hen arbetar med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet på så vis 

att man följer upp det man gör inom verksamheten. Exempelvis att när man ska göra 

anpassningar med elever så ska det finnas underlag för de beslut man väljer att göra. Det 

innebär också uppger rektorn att det ställer stora krav samt förväntningar på att man måste 

vara påläst för att överhuvudtaget kunna veta om och vad det finns belägg för. Det kan 

enligt rektorn handla om att behöver veta vad finns det för bra underhåll eller innehåll i ett 

åtgärdsprogram för att det ska kunna vara verkningsfullt.130 Rektorn uppger att hen jobbar 

mycket med att läsa sammanfattningar av olika slag. Vidare uppger rektorn att skolverket 

också hjälper till och stöttar arbetet med en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

genom exempelvis läslyftet, mattelyftet och specialpedagoglyftet.131 

 

En framgångsfaktor för elevernas lärande nämner rektorn är närvaron. Där säger rektorn 

att de inom verksamheten har tittat på vad det finns för forskning kring närvarons 

påverkan på elevernas studier och på vilka sätt man kan arbeta kring närvaro med 

eleverna. Inom detta område så har de utformat ett gemensamt frågebatteri om hur de 

inom verksamheten kan jobba utifrån dialoger med eleverna utan att för den skullen vara 
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kurativa eller psykologiska.132 På frågan om hur de jobbar med beprövad erfarenhet inom 

verksamheten så pratar rektorn även här om arbetet med närvaron och hänvisar till att 

detta arbete dokumenteras över tid. Samt att man reagerar tidigt med hjälp av det 

gemensamma arbetet kring hur man ska hantera sådana ärenden med att öka närvaron 

igen.133 

 

I överlag så var rektor 8 väldigt kortfattad och pratade inte särskilt mycket i förhållande 

till de andra informanterna. Däremot så förekom det information om hur hen har arbetet 

med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i det förflutna. Men denna information 

har sorterats ut på grund av att jag är intresserad av arbetet sedan den nya skollagens 

infördes. 

 

Rektor 9 

Rektorn uppger att hen arbetar med skollagens lydelse på många olika sätt. Hen hjälper 

bland annat till med omvärldsbevakningen. Detta gör rektorn genom att vidarebefordra 

aktuell forskning till sina medarbetare i syfte att dem ska reflektera över sitt arbeta utifrån 

vetenskapligt arbetssätt. Hen förklarar att ett vetenskapligt arbetssätt innebär ”att man inte 

gör bara, vi måste veta, var är vi, vart ska vi, vad vill staten att vi ska. Då tittar vi, här är 

vi, dit borde vi, vad kan vi då göra för olika steg för att ta oss lite närmare tid”.134 Hen 

använder även förstelärartjänsterna som ett verktyg för att utveckla en vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet. Där försteläraren förväntas med att göra en kartläggning över 

vart arbetsplatsen befinner sig samt att arbete enligt det vetenskapliga arbetssätt som hen 

förklarade i citatet ovan. Dessutom så förväntas försteläraren att dokumentera arbetet samt 

välja adekvata metoder för att genomföra arbetet.135  

 

Rektorn uppger även att hen använder sig av lönekriterier för att motivera lärarna att 

arbeta utifrån en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta görs genom att lärare 

som dokumenterar sitt arbete belönas genom att detta också skapar möjligheter till 

samarbete mellan kollegiet men också större insyn i hur läraren arbetar. Där ställs det 

också krav på en reflektion kring det egna genomförda arbetet att man också identifierar 

egna utvecklingsområden och reflekterar kring metoder och modeller för det egna arbetet. 
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Ett sådant arbetssätt uppger rektorn också belönar sig i lärarens lönekuvert.136 Ett sådant 

arbetssätt uppger rektorn innebär också att man vara påläst och följa forskning. Att arbeta 

på det här sättet är jobbigt för lärare att arbeta på enligt rektorn för läraren har redan fullt 

upp med att undervisa.137 

 

Inom ämneslagen upplever rektorn det svårt att få kollegiet att jobba mer utifrån ett 

arbetssätt som vilar på en vetenskaplig grund. Här har rektorn gjort försök att arbeta 

utifrån etablerade modeller såsom Prio. Lärare har då enligt rektorn fått gå en utbildning i 

hur man ska jobba för att utveckla skolan på en vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Där fick förstelärarna till uppgift att leda ämneslagets utveckling med att skapa 

moment och arbetssätt utifrån Prio modellen. Detta var även ett steg mot kollegialt lärande 

på arbetsplatsen uppger rektorn.138  

 

Det är enligt rektorn viktigt att man på arbetsplatsen arbetar med modeller och arbetssätt 

som forskning visat har fungerat. Exempelvis nämner rektorn att man arbetar med 

formativt arbetssätt och kollegialt lärande för att forskning har visat att det är bra. Rektorn 

uppger också att ibland så förekommer det att man inifrån verksamheten också identifierar 

vissa utvecklingsbehov. Skolverket uppger rektorn också är ett stöd i arbetet med 

förkovran av forskning.139 
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3. Analys 
Analysen delas upp i två delar. Den första delen analyserar resultatet utifrån Lektor 

Håkansson och Professor Sundbergs dimensioner. Den andra delen analyserar resultatet 

utifrån implementeringsteori. 

 

3.1 Fyra dimensioner 

I tabell 2 nedanför så visas de dimensioner som rektorernas skolutveckling karaktäriseras 

av utifrån Lektor Håkansson och Professor Sundbergs breda definition om vad det innebär 

att skolutveckling vilar på en vetenskaplig grund. I tabellen så har respektive dimension 

fått sin motsvariga siffra. Dimension 1) innebär att de pedagogiskt verksamma och 

beslutsfattarna inom organisationen är informerad om forskning. Dimension 2) handlar 

om att skolledare samt lärare utvecklar ett forskningsrelaterat förhållningssätt genom olika 

utbildningsinsatser. Dimension 3) innebär att dem använder forskningsresultat i sitt 

förbättringsarbete och i den dagliga undervisningen på olika sätt. Dimension 4) innebär att 

de har ett interaktivt och löpande samspel mellan forskning och beprövad erfarenhet, där 

ny kunskap produceras i det konkreta utvecklingsarbetet. 

 

Observera att det är endast intervjuerna som utgör underlaget för kategoriseringen av hur 

rektorerna bedriver sin skolutveckling på en vetenskaplig grund. Detta är som tidigare 

nämnts i metoden en nackdel då rektorerna kan ha glömt vissa aspekter samt att det inte 

går att verifiera eller falsifiera informationen. 

 
Tabell 2: Dimensioner som rektorernas skolutveckling karaktäriseras av. 

Dimensioner 1 2 3 4 
Rektor 1 x x x x 
Rektor 2 x x x  
Rektor 3 x x x  
Rektor 4 x x x  
Rektor 5 x x x  
Rektor 6 x x   
Rektor 7 x x x x 
Rektor 8 x x x  
Rektor 9 x x x  

 
I tabell 2 så ser vi att alla rektorerna arbetar enligt dee två första dimensionerna. Det 

innebär att alla rektorerna uppgav under intervjuerna att dem kontinuerligt läser på om 

forskning samt förmedlar information om forskning vidare till sina pedagoger. Likaså att 

rektorerna under intervjuerna uppgav att de på skolan bedriver utbildningsinsatser som 

utvecklar ett forskningsrelaterat förhållningssätt. Detta förekom dock oftast inom de olika 
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lyft som skolverket har lanserat såsom mattelyftet, läslyftet, tekniklyftet och etc. Det 

innebär även att inte hela organisationen får möjlighet till att gå dessa utbildningar. Så 

sammanfattningsvis utvecklar rektorerna generellt ett forskningsrelaterat förhållningssätt 

genom utbildningsinsatser för några av sina verksamma pedagoger men inte alla. 

 

Under intervjuerna så framkom det att de flesta rektorerna arbetar på olika sätt med den 

tredje dimensionen. Det som framkommit är att det är vanligast att rektorerna är pålästa 

och använder forskningsresultat i sitt förbättringsarbete med utbildningsinsatser för 

pedagogerna och i utvecklingen av olika projekt såsom formativ bedömning eller arbetet 

med det kollegiala lärandet. Det var dock en rektor som inte under hela intervjun nämnde 

eller sa något om hur de har eller använder sig av forskningsresultat i förbättringsarbetet 

eller i den dagliga undervisningen inom verksamheten. När hen uppgav hur hen tolkar 

vetenskaplig grund så var svaret att det man förmedlar till eleverna samt metoderna ska 

vara verifierat, kvalitetssäkrat, vedertaget och väsentligt. I rektorns svar så framkommer 

det ingen koppling till forskning. Kontentan är att det saknas tillräckligt med information 

för att kunna dra adekvata slutsatser om den sjätte rektorn arbetar enligt den tredje 

dimensionen eller ej. 

 

Den fjärde dimensionen arbetar endast rektor 1 och rektor 7 med. Dessa rektorer har en 

organisation inom sin verksamhet som har ett systematiskt system där man har ett 

interaktivt och löpande samspel mellan forskning och beprövad erfarenhet, där ny kunskap 

produceras i det konkreta utvecklingsarbetet. Deras arbete med vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet stämmer även överens med skolverkets begreppspreciseringar om hur 

man bör arbeta på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Alla andra rektorer har 

generellt under intervjun gett exempel på hur de arbetar med beprövad erfarenhet men 

ingen stämmer överens med skolverkets definition om vad det innebär. Det som saknas för 

dessa rektorer är att dem kvalitetssäkrar sina erfarenheter över tid och dokumenterar den. 

Det behövs alltså en dokumentation över vilka erfarenheter som är överförbara och vilket 

resultat dem ger. 
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3.2 Implementering 

I denna del så analyseras resultatet med implementeringsteorin samt skolverkets 

precisering av begreppet.140 

 

De flesta av rektorernas tolkningar av vad det innebär att utbildningen vilar på en 

vetenskaplig grund stämmer överens med skolverkets precisering av begreppet. De har 

dock inte ordagrant citerat skolverkets preciseringar men deras redogörelser karaktäriseras 

av liknande innebörd som skolverkets. När det väl kommer till hur rektorerna uppgav att 

dem arbetade för att deras utbildning ska vila på en vetenskaplig grund så förekom det 

vissa mönster om hur dem arbetar (se tabell 3 nedanför). 

 
Tabell 3: Gemensamma sätt rektorerna har uppgett för att arbeta på en vetenskaplig grund. 

 Lyft Lektionsbesök Förstelärare Kollegialt lärande 
Rektor 1 x x x x 
Rektor 2 x   x 
Rektor 3 x x  x 
Rektor 4  x  x 
Rektor 5 x x  x 
Rektor 6    x 
Rektor 7    x 
Rektor 8 x    
Rektor 9   x x 

 

I tabell 3 så kan vi se några exempel på vilket sätt som rektorer sa att de arbetade på en 

vetenskaplig grund. Där fem rektorer sa att dem använde sig av skolverkets olika lyft 

såsom läslyftet, mattelyftet och etc. Fyra rektorer uppgav att dem genomförde 

lektionsbesök. Två rektorer uppgav att dem använde förstelärartjänsterna för att arbeta 

med att leda bland annat det kollegiala lärandet på en vetenskaplig grund samt att det 

innefattade andra uppgifter som skulle innebära att arbeta mer vetenskapligt inom 

verksamheten. Åtta rektorer uppgav att de arbetade på en vetenskaplig grund genom att 

använda sig av kollegialt lärande. Det intressanta här är rektorernas val att använda sig av 

lektionsbesök och kollegialt lärande för att deras utbildning ska vila på en vetenskaplig 

grund och på vilket sätt som dem uppger att det genomförs på. Det kollegiala lärandet leds 

endast i två av fallen av en förstelärare som har det i sin tjänst att förkovra sig och som har 

fått utbildning i att leda det kollegiala lärandet på en vetenskaplig grund. I de andra fallen 

så verkar det utifrån rektorernas uppgifter som att man har skapat en struktur för att 

                                                        
140 Inerti, Stigberoende, dolda strategiska motiv, otydlighet som hämmar, otydlighet som främjar och 
styrmedlens karaktär. 
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försöka arbeta med kollegialt lärande men att man inte har en tillsatt tjänst eller resurser 

för att bedriva det på en vetenskaplig grund.  

 

Rektorernas handlande kan förstås och förklaras utifrån att det handlar om både inerti, 

stigberoende och att det inte finns tillräckligt med ekonomiska resurser för att rektorerna 

ska kunna anställa eller utbilda personal till att leda det kollegiala lärandet på en 

vetenskaplig grund. Inerti kan förklara den byråkratiska trögheten till varför arbetet inte 

redan baseras på en vetenskaplig grund. Det vill säga att hela organisation samt huvudman 

inte har förändrat sitt arbetssätt när det kommer till just det kollegiala lärandet. Det 

gemensamma för rektorerna är som tidigare nämnts att de alla förutom en har uppgett att 

personalen arbetar kollegialt i syfte att lära och tackla nya utmaningar men dem arbetar på 

som vanligt inom personalen och det förs inte till extra resurser för utbildning. 

Stigberoende kan förklara varför huvudmannen inte tillför extra resurser så att det 

kollegiala lärandet ska kunna vila på en vetenskaplig grund. Men det skulle också kunna 

förklara varför alla rektorer inte har valt att utbilda eller anställa förstelärare med uppgift 

att leda det kollegiala lärandet på en vetenskaplig grund. Man anser helt enkelt att det inte 

är lika viktigt som alla saker man kan fördela resurserna till inom verksamheten. 

 

Lektionsbesök uppgav fyra rektorer att de använde sig av för att arbeta mot att deras 

utbildning ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Gemensamt för 

dessa rektorer var att dem uppgav att efter lektionsbesöken så satte man sig ned med 

lärarna och förde en dialog över hur dem undervisar i klassrummet. Rektor 1 hade en 

vetenskaplig grund i sina lektionsbesök genom att fokus låg på det didaktiska samtalet 

med läraren efter lektionsbesöket. Likaså vilade Rektor 7:s lektionsbesök på en 

vetenskaplig grund genom att hen använde sig av skolverkets mall för observationer samt 

metastudier som underlag för lektionsbesöken och som underlag över vad rektorn riktade 

uppmärksamhet mot under lektionsbesöken. Rektor 3 och 4 uppgav däremot att 

lektionsbesöken var lönegrundande samt att bedömningsunderlaget för lektionsbesöken 

var rektorernas egna beprövade erfarenheter över vad som fungerar i klassrummet. Här har 

rektorerna 3 och 4 gjort en egen tolkning om vad beprövad erfarenhet innebär istället för 

att följa skolverkets riktlinjer. Detta är ett ytterligare av inerti samt stigberoende där 

rektorerna väljer att arbeta på som vanligt för att det mest effektiva ingrodda sättet att 

arbeta på vid lektionsbesöken. Istället för att använda sig didaktiken som grund för 

lektionsbesöken eller att vid lektionsbesöken använda sig av forskning samt beprövad 

erfarenhet som grund över vad som fungerar eller ger en särskild effekt i undervisningen. 
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Det är såklart svårt att använda sig av beprövad erfarenhet om det inte finns något 

systematiskt arbete med beprövad erfarenhet inom verksamheten. 

 

Där rektorerna dock glänser i sitt arbete är att de alla uppgav att dem läser på och 

förkovrar sig i forskning. Det förekom några skillnader dem emellan och det var huruvida 

dem väljer att sortera ut vad som de skickar vidare till sin personal eller inte. Vissa 

rektorer hade som strategi att tillföra resurser i form av tid samt pengar till att köpa in 

litteratur åt sin personal för förkovran under arbetstid. Det gemensamma var även att 

rektorerna i olika former har inslag av utbildningsinsatser för att skapa ett vetenskapligt 

förhållningssätt. Här skulle man kunna argumentera för att det är otydlighet som främjar 

arbetet med den vetenskapliga grunden för att kunna anpassa dem lokala och individuella 

behoven. Istället för att det skulle vara styrt över exakt vilken forskning som personalen 

eller de som är verksamma i utbildningen ska läsa så har dem möjligheten att själv välja 

vad dem finner relevant och lämpligt. Å andra sidan så kan det också vara en nackdel 

eftersom skolan i sig inte blir jämlik eftersom det resulterar i uppstår skillnader mellan 

skolor på grund av att man arbetar olika med den vetenskapliga anknytningen till skolan. 

Det gemensamma för rektorerna är dock att skolverkets olika lyft upplevs vara en stor 

resurs för rektorerna att kunna skicka sin personal till så att deras utbildning ska kunna 

vila på en vetenskaplig grund. Nackdelen är dock att inte alla lärare får den här 

möjligheten men det påverkas även av dem ekonomiska resurser som finns tillgängliga 

samt viljan från både skolverket samt skolor att även vidareutbilda alla lärare oavsett 

ämne. 

 

När det kommer till rektorernas arbete med att deras utbildning ska vila på beprövad 

erfarenhet så framträder det ganska tydligt att det är en formulering som de flesta rektorer 

uppfattar som svårt att efterleva utifrån skolverkets precisering av vad begreppet innebär. 

Som exempel så uppger rektor 5 i resultatdelen att de inte alls har tiden för att kunna 

arbeta långsiktigt och systematiskt med den beprövade erfarenheten på skolan. Det 

förekommer även ett exempel där arbetet med den beprövade erfarenheten inte prioriteras 

utan det faller på lärarnas eget ansvar att avgöra vad som är beprövat eller inte. Likaså 

förekommer det exempel där rektorer tror att det de gör vilar på beprövad erfarenhet så 

visar det sig att det snarare grundar sig i egna erfarenheter om hur de upplever vad som 

fungerar eller inte i undervisningen. Det anmärkningsbara är att samma rektorer som har 

uppgett ovanstående har också uppgett att dem tolkar beprövad erfarenhet som så att det är 

erfarenheter som har dokumenterats och kvalitetssäkrats över tid. Ambivalensen är 
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slående och det är ett tydligt exempel på inerti och stigberoende att det tar alldeles för 

mycket tid och omställning för rektorerna att vilja, investera, lära om, ställa om sitt 

arbetssätt så deras verksamhet ska vila på beprövad erfarenhet än sin egen erfarenhet. De 

flesta av rektorerna i undersökningen tolkar alltså beprövad erfarenhet i överensstämmelse 

med skolverkets precisering men arbetar inte i enlighet med den utan arbetar på som 

vanligt. Staten och huvudmannen skulle också kunna använda mer av sina styrmedel för 

att tydligare styra mot en skola som vilar på beprövad erfarenhet. Där dem skulle kunna 

lägga mer resurser på information samt ekonomiska inslag för skolorna att kunna ställa 

om och börja bedriva en verksamhet som vilar på beprövad erfarenhet i enlighet med 

skolverkets precisering av begreppet beprövad erfarenhet. Alternativet skulle också kunna 

vara att man skriver om lydelsen eller att skolverket skriver om preciseringen om vad 

begreppet innebär så att rektorerna även börjar arbetar i enlighet med skolverkets 

riktlinjer. Å andra sidan så finns det två stycken rektorer som arbetar i enlighet med 

skolverkets precisering av begreppet beprövad erfarenhet. Detta indikerar att det i hög 

grad är en form av inerti och stigberoende som hämmar implementeringen av skollagen 

för dem andra rektorerna som inte arbetar i enlighet med skolverkets begreppsprecisering 

av beprövad erfarenhet. 

 

Rektorerna uppgav tre ytterligare sätt att arbeta mot att deras utbildning ska vila på en 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Dessa var att använda sig av lönekriterier 

som belönar lärare som visar att deras arbete vilar på en vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Ett annat var att man förlitade sig på att lärarlegitimationen fungerade som ett 

kvitto på att de ska samt förväntas arbeta på en vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Det tredje var att man gärna tog emot lärarkandidater inom sin verksamhet och 

motiverade att detta resulterar i att lärarna också förväntas läsa på om det 

lärarkandidaterna förväntas genomföra och lära sig under sin verksamhetsförlagda 

utbildning. Samt att lärarkandidaterna auskulterar på lärarnas lektion vilket resulterar i att 

man efter lektionen förmodligen för en didaktisk dialog. Samt att lärarna också ska föra en 

didaktisk dialog med lärarkandidaterna efter deras lektioner. Se tabell 4 nedanför för att se 

vilka rektorer som har uppgett att de arbetar på det här sättet för att deras utbildning ska 

vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Observera att tabell 4 ej visar 

huruvida rektorerna inte använder sig av dessa styrmedel utan endast om dem har uppgett 

att de gör det. Tabell 4 samt Tabell 3 visar att det finns flera olika sätt för rektorerna att 

arbeta mot att deras utbildning ska vila på en vetenskaplig grund. Det kan till och med 

vara så att fler rektorer använder sig av dessa olika sätt men att det bara inte har 
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uppkommit under intervjun. Det visar dock att lydelsens otydlighet om hur man bör arbeta 

mot en vetenskaplig grund lämnar det öppet för rektorerna att på olika sätt arbeta mot att 

deras utbildning ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta kan som 

tidigare nämnts leda till en otydlighet som antingen hämmar eller främjar 

implementeringen med att utbildningen ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. 

 
Tabell 4: Gemensamma arbetssätt som rektorerna uppgett att de arbetar på för att deras utbildning ska vila 
på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

 Lönekriterier Legitimation Lärarkandidater 
Rektor 1 x   
Rektor 2    
Rektor 3   x 
Rektor 4    
Rektor 5  x  
Rektor 6 x x x 
Rektor 7    
Rektor 8    
Rektor 9 x   

 

Något som inte visade sig vila på en vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet är 

digitaliseringen av skolan. Där hänvisade och motiverade två rektorer digitaliseringen av 

skolan utifrån att det är det som är framtiden för dagens ungdomar att kunna använda sig 

av digitala verktyg. Rektor 6 uppgav också att det innebar stora effektiviseringar för 

organisationen såsom att dokumentationen görs digitalt istället för att man behöver 

använda sig av pappersarbete samt att det främst underlättade det kommunikativa arbetet. 

Däremot när det kommer till digitaliseringen av undervisningen så motiverades 

utbildningen av lärares digitala kompetens främst till att den digitala satsningen annars 

hade varit onödigt kostsam om inte lärare kan använda sig av dem digitala verktygen som 

hade köpts in. Istället för att det exempelvis hade varit forskning som utgör grunden för 

besluten att digitalisera undervisningen samt verksamheten.  
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4. Slutsatser 
Den här studien visar utifrån rektorernas uppgifter att de tolkar skollagens lydelse 

någorlunda lika och i enlighet med skolverkets begreppsprecisering av begreppen 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Likaså förekommer det en del likheter i hur 

de uppgav att man arbetar för att deras utbildning ska vila på en vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Dessa likheter var främst att rektorerna uppgav att de arbetar på en 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom att man skickar personal på de olika 

lyft som skolverket ansvarar för såsom läslyftet, mattelyftet o.s.v. Samt att rektorerna 

uppgav att de genomförde lektionsbesök och skapade tid och rum för kollegialt lärande. 

Det förekom även skillnader mellan rektorerna på så vis att det var ingen rektor som 

uppgav exakt samma tillvägagångssätt för att verksamheten ska vila på en vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet. Rektorerna hade alla uppgett något arbetssätt eller 

tillvägagångssätt som särskilde dem från de andra rektorerna. 

 

När det väl kommer till implementeringsprocessen så förekom det en del inerti och 

stigberoende som hämmar arbetet med att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Det vanligaste exemplet på detta var att de flesta rektorerna uppgav 

att dem arbetade på en vetenskaplig grund genom kollegialt lärande men att arbetet ändå 

inte var utformat enligt det vetenskapliga tillvägagångssättet. Däremot så både främjar och 

hämmar skollagens otydlighet arbetet med den vetenskapliga grunden på så vis att det är 

väldigt öppet över hur man kan arbeta för att den ska vila på en vetenskaplig grund samt 

att det inte konkret definieras vilken slags vetenskap som man bör fokusera på. Detta 

lämnar det öppet för verksamheten att kunna gå utbildningsinsatser inom de områden som 

man finner verksamheten är i störst behov av att utveckla eller vidareutbilda sig i. På 

samma sätt så kan det hämma implementeringen av att verksamheten ska vila på en 

vetenskaplig grund om det skulle vara så att man inte har ett system för att kritiskt 

granska, pröva och försöka applicera forskningsresultaten eller litteraturens 

faktakunskaper inom den egna utbildningsverksamheten. 

 

Studien bidrar med kunskap om hur gymnasierektorer implementerar skollagens lydelse 

att utbildningen ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Dock så 

saknar studien någon typ av uppföljning såsom observationsstudie för att även undersöka 

huruvida verksamheten arbetar med implementeringen. Detta behövs det vidare forskning 

på. Likaså är studiens resultat inte generaliserbar på grund av att det är en kvalitativ 
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intervjustudie som har gjorts. Däremot så skulle det vara intressant med kvantitativa 

studier som bygger vidare och undersöker generaliserbarheten i studien.  

 

I relation till Professor Kroksmarks intervjustudie141 så belyser denna studie en del 

perspektiv som kan tillföra en nyansering till beskrivningen av huruvida skolan är en 

kompetent konsument eller producent av vetenskaplig grundad kunskap samt beprövad 

erfarenhet. Skillnaden är främst att den här studien visar på perspektiven att en del rektorer 

faktiskt har uppgett att de har en verksamhet uppbyggd kring produktion av vetenskapligt 

grundad kunskap samt beprövad erfarenhet. Det går dock inte dra några större generella 

slutsatser men dessa rektorers uppgifter falsifierar i viss utsträckning slutsatsen att skolan 

inte överhuvudtaget har någon kompetens som producent eller konsument av 

vetenskapligt grundad kunskap samt beprövad erfarenhet. Men för att kunna belägga dessa 

slutsatser ytterligare så behövs det vidare forskning inom dessa områden. 

  

                                                        
141 Vetenskapsrådet 2016, Resultatdialog 2016, Stockholm. 
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5. Sammanfattning 
Uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie som undersöker hur några rektorer i Västerbotten 

samt Västernorrland implementerar den rådande skollagens (2010:800) lydelse att 

utbildningen ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I skollagen 

(2010:800) så står det även att det är rektorns ansvar att leda och samordna det 

pedagogiska arbetet på den lokala enheten.142 Samt att rektorn har det övergripande 

ansvaret för att verksamheten ska uppfylla skollagens lydelse att utbildningen ska vila på 

en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.143 I tidigare studier så framkommer det 

också att skolledare känner sig vilsna inom området vetenskaplig grund och beprövade 

erfarenhet.144 Men även om skolledare känner sig vilsna så måste ändå skollagen 

implementeras. Syftet med studien var därför att bidra med kunskap om hur 

gymnasierektorer implementerar skollagens lydelse att utbildningen ska vila på en 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt om det går att urskilja några 

gemensamma mönster. För att besvara syftet så har frågeställningarna i studien varit hur 

rektorer tolkar skollagens lydelse och hur rektorer arbetar för att deras utbildning ska vila 

på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Materialet analyserades utifrån lektor 

Jan Håkansson och professor Daniel Sundbergs definitioner om vad det innebär att 

skolutveckling vilar på en vetenskaplig grund och implementeringsteori. Studiens resultat 

är inte generaliserbar men studien visar hur rektorer använder sig av olika tillvägagångsätt 

för att deras utbildning ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det 

finns några arbetssätt som de flesta rektorer har använt sig av för att arbeta mot 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och det är kollegialt lärande samt att skicka 

personal på de olika lyft som skolverket ger utbildning för. Det finns även en hel del 

skillnader och det går inte att göra en adekvat och rättvis generalisering av alla rektorer i 

studien utan du hänvisas istället till att läsa igenom uppsatsen för att upptäcka nyanserna 

som förekommer mellan rektorerna. Däremot det resultat som studien faktiskt ger är att 

det finns några rektorer som har uppgett exempel på hur de arbetar på en vetenskaplig 

grund samt beprövad erfarenhet som stämmer överens med skolverkets 

begreppspreciseringar av begreppen samt uppfyller Håkansson och Sundbergs definitioner 

om vad det innebär att skolutvecklingen vilar på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Det förekommer dock även rektorer som har uppgett exempel som inte 

stämmer överens med att utbildning vilar på beprövad erfarenhet som också verifierar 

                                                        
142 Skolinspektionen, rektors ledarskap. Rapport nr; 2012:1.  
143 Nihlfors & Johansson, 2013, 14. 
144 Vetenskapsrådet 2016, Resultatdialog 2016, Stockholm. 
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Professor Kroksmarks slutsatser om att skolan delvis saknar kompetens för att den ska 

kunna vara producent av beprövad erfarenhet. Sammanfattningsvis så nyanserar studien 

Kroksmarks slutsatser på så vis att vissa skolor har kompetens och andra saknar 

kompetensen för att den ska kunna vara konsument samt producent av vetenskapligt 

grundad kunskap och beprövad erfarenhet. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
Forskningsfrågor 

1) Hur tolkar rektorer skollagens lydelse ”att utbildningen ska vila på en vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet”? 

2) Utifrån rektorernas tolkning, vad förväntar de att göra? 

3) Vad säger rektorerna om hur de arbetar för att deras utbildning ska vila på en 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? 

4) Hur motiverar rektorerna sina vägval över vilka delar i verksamheten som 

prioriteras och icke? 

5) Finns det något som de tror att de inte gör, men uppfattar att de borde göra? (Hur 

motiverar dem dessa val?) 

 
Intervjufrågor 

1) Hur tolkar du skollagens lydelse ”att utbildningen ska vila på en vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet”? 

2) Utifrån din tolkning av skollagens lydelse, vad tror du förväntas av dig som rektor? 

3) Hur arbetar du för att din utbildning ska vila på en vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet? 

- Hur skapar du förutsättningarna för personalen och din verksamhet? 

- Hur styr du personalen? 

- Hur följer du upp? 

- Styrmedel? 

- (Uppföljningsfrågor) 

4) Finns det några delar av verksamheten som du prioriterar mer eller mindre att den 

ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? 

- Vilka delar och i vilken utsträckning? 

- Hur motiverar du dessa vägval? 

- (Uppföljningsfrågor) 

5) Vad är det för vetenskap som du fokuserar på att inkludera i din verksamhet? 

6) Hur tar du reda på vilken information som är vetenskaplig och ska implementeras? 

- Vilka referenser använder du dig av? 

- Hur gör du urvalet? 

7) Finns det något som du utöver detta som vi har pratat om, tror att du borde göra 

men inte gör? 

- Hur motiverar du dessa vägval? 
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Exempel på vanliga följdfrågor 
- Kan du ge några konkreta exempel? 

- Finns det andra delar av verksamheten som du också arbetar för att den ska vila på 

en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? (utanför klassrummet) 

- Berätta gärna vidare 

- Hur menar du då? 

- Vad innebär det att …? 


