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- skolforskning en väg till framgång

Christer Andersson, Voxnadalens gymnasium

Lärare bliv vid din läst

Voxnadalens gymnasium

Bakgrund
� Svag måluppfyllelse i kommunens grundskola

� Vår verksamhet hade sedan flera år särskilt fokus på elevens 
förmåga till läsförståelse.  

� Skolans övergripande mål är/var inriktade mot läs- och 
skrivutveckling

� Ny skollag på gång – undervisning ska baseras på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet

Kriterier för urval
� Svensklärare prioriteras 

� Erkänt duktiga lärare

� Lärare måste ha legitimitet i kollegiet

Idé och syfte
� Lärare (Pia) ges möjlighet att forska vilket ger personlig 

utveckling och bidrar till utveckling i ämnet svenska och dess 
ämneslag. 

� Forskarutbildade lärare bidrar till utveckling inom flera 
områden som ämneslag/programarbetslag och i övrig 
skolverksamhet i kommunen. 

� Skapar nätverk

� Ett sätt att få behålla duktiga lärare…

Var står vi i dag – på vår skola?
� Pedagogisk skolutvecklingsgrupp bestående av 3 skolledare 

och 3 pedagoger (lektor ingår).

� Vi arbetar formativt med vår pedagogiska skolutveckling  

� Lärare är i större utsträckning än tidigare  reflekterande 
praktiker

� En mer levande pedagogisk debatt råder
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Var står vi i dag – i kommunen?
• Fortbildning/forskningscirklar i läs- och skrivstöd från 

förskola till högstadium. 

• Läsåren 2011-12 och 2012-13, deltog 40 lärare. 

• Läsåret 20I3-14, deltar 50 förskolelärare

• R2L Ovanåkers kommun, Helsingfors och Tallinns universitet 
– 15 pedagoger – läsåret 2012-13, år 1 (Nordplusprojekt) 
2x4 dgr med feed-back och uppgifter däremellan.

• R2L Ovanåkers kommun – 15 pedagoger – läsåret 2013-14, 
år 2, 2x1 dag

• R2L Kommunsatsning – 40 pedagoger – läsåret 2013-14, år 
1, 2x4 dgr med feed-back och uppgifter däremellan.

Slutord
� En starkt bidragande orsak till fortsatt utveckling för vår 

egen skolverksamhet och kommunens övriga 
skolverksamheter.

� Självklart mycket viktigt för Pias egenutveckling och i hennes 
arbete med elever och pedagoger. 


