
 31 augusti 2016 

  
  
 Material till Lärarmötet 

 
 

 
 
 

 
  

   

Bepröva dina/era erfarenhet mer 

Enligt skollagen ska skolan vila likvärdigt på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. De är två sidor av samma mynt som behövs för att 
utveckla skolan. Lärarförbundet ser det som en viktig del i lärarens 
kompetens och att beprövad erfarenhet behöver lyftas fram mer i olika 
kollegiala samtal och fortbildning. Lärarförbundet lyfter därför fram vikten 
av att lärare ska få tid och utrymme att i kollegiala sammanhang bepröva 
sina erfarenheter i olika sammanhang. Yrkesetiken är en grund. 
 
Nedan kan du läsa ett exempel på hur en erfarenhet kan bli en beprövad 
erfarenhet.  
• Avgränsa och välj vad du eller ni vill undersöka. Du har säkert 

erfarenheter du redan vet fungerar och tänkt att detta vore bra att 
dela. Testa det igen och dokumentera arbetet systematiskt.   

o Viktigt att avgränsa så inte blir för omfattande  

o Involvera skolledaren, ”Detta vore bra att bepröva…”  

• Dela med kollegor så även de gör samma ”experiment” och 
dokumenterar på samma sätt som tidigare. Använd samma språk och 
teknik som tidigare.  

• Utvärdera systematiskt och dokumentera. Vad fungerade lika, olika, var 
och varför skiljer det sig.   

o Relatera gärna till befintlig forskning, har du läst något som kan 
kopplas samman med ditt arbete. Men om inte finns så arbeta 
vidare med det egna  

• Dela resultaten med skolledaren och fler kollegor  
• Fler kollegor, andra skolor testar för att se om resultaten blir lika. Att de 

fortsätter dokumentera varför resultaten blir lika eller olika utifrån sitt 
perspektiv. Fortsätt använda samma teknik och språk.  

• Utvärdera igen systematiskt och dokumentera. Vad fungerade lika, 
olika, var och varför skiljer det sig.   

• Lämna era resultat till skolledaren och huvudmannen. Lärarförbundets 
kansli är intresserade av att följa utvecklingen därför är vi också en given 
mottagare.  

 
 
Se baksidan - Organisationer och myndigheter som arbetar med 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

  

  



 
 
 

 
 

Organisationer och myndigheter som arbetar med 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
• Lärarförbundets vetenskapliga råd, referensorgan  
• Lärarnas yrkesetiska riktlinjer som utarbetats av Lärarförbundet och 

Lärarnas riksförbund  
• Skolverket  
• SKL och olika huvudmäns webbsidor,  

o t.ex. Pedagog Stockholm och Pedagog Värmland 
• SPSM, Specialpedagogiska myndigheten 
• Skolforskningsinstitutet 
• Skolporten och IFOUS 
• Olika lärosäten i varierande grad 
• M.fl. 
 
 
 
 

https://www.lararforbundet.se/artiklar/de-har-ingar-i-lararforbundets-referensorgan
https://www.lararforbundet.se/artiklar/de-har-ingar-i-lararforbundets-referensorgan
https://www.lararforbundet.se/artiklar/de-har-ingar-i-lararforbundets-referensorgan
http://www.skolverket.se/
http://skl.se/
http://www.pedagogstockholm.se/
http://www.spsm.se/
http://skolfi.se/
http://www.skolporten.se/
http://www.ifous.se/
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