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Ifous arrangerar seminariet Kapacitetsbyggande för skolutveckling på vetenskaplig grund i Almedalen
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I tider då kunskapsrelativism och
faktaresistens breder ut sig på område
efter område känns Ifous arbete för
att minska gapet mellan forskning och
praktik mer angeläget än någonsin.
Vi är alla bekanta med skollagens krav
på att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Kravet på vetenskaplighet gäller
naturligtvis innehållet i undervisningen, alltså
det man undervisar om. Men det gäller också
för hur man gör det. De organisationsformer
och de undervisningsmetoder man väljer ska så
långt som möjligt utgå från den bästa tillgängliga
kunskapen om hur barn och unga lär sig och vad
som faktiskt fungerar. Detta kan låta som en
självklarhet men är inte helt enkelt att genomföra i praktiken.
Det är inte lätt att orientera sig i det utbildningsvetenskapliga landskapet, hålla sig à jour
med nya forskningsrön, veta vilken forskning
som är relevant för den egna praktiken och
Ifous AB
118 82 Stockholm
www.ifous.se

avgöra vilka aktörer som är seriösa och som
arbetar enligt väl beprövade metoder. Här
behövs samarbete för att hitta rätt fokus
för skolutvecklingsarbetet.
I det arbetet vill Ifous bidra, till
exempel genom vår forskningsbevakning och genom de fleråriga FoU-program där lärare och skolledare
arbetar tillsammans med forskare
i frågor som har betydelse för det
dagliga arbetet i klassrummet. Vi
vill också bidra till att den kunskap
och de erfarenheter som finns hos
lärare och skolledare synliggörs,
diskuteras, sprids, beforskas – och
därmed görs mer beprövade.
Just nu fokuserar Ifous bland annat
på FoU-programmen Fjärrundervisning, Nyanlända elevers lärande,
och Inkluderande lärmiljöer. Planering pågår för fullt för att starta
ytterligare fyra program:
• Undervisning i förskolan
• Leda för likvärdig skola
• Undervisning i svenska för
invandrare, SFI
• Programmering i ämnesundervisningen
Vi Har OCKSÅ PreCiS lanserat en första rapport
inom serien Ifous fokuserar, som analyserar elevers
matematiska kunnande vid start i gymnasieskolan.
Ifous har mycket att göra, och jag ser fram emot
fortsatt spännande samarbete där vi tillsammans
med våra medlemmar bidrar till en skolutveckling
på vetenskaplig grund.

Marie-Hélène Ahnborg
vd
marie-helene.ahnborg@ifous.se

Henrik Hamilton
Projektledare
henrik.hamilton@ifous.se

Katarina Arkehag
Projektledare
katarina.arkehag@ifous.se

Karin Hermansson
FoU-ansvarig
karin.hermansson@ifous.se

Annika Faager
Medlemsrådgivare
annika.faager@ifous.se

Anette Jahnke
Projektledare
anette.jahnke@ifous.se

Denna bilaga ges ut med Skolporten 2/2017. Du får den för att du eller din huvudman är medlem i Ifous.

Foto Annika af Klercker
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Som ett barn på julafton – så glad är jag över
att för första gången kunna presentera den
skrift som du nu håller i din hand: Ifous – för
skolutveckling på vetenskaplig grund, där
vi berättar om den utvecklingskraft som
spirar runt om hos Ifous medlemmar.

Ledare

Emma Kreü
Medlemsansvarig
emma.kreu@ifous.se
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Reportage/Undervisning i förskolan

Forskning
utmanar
på förskolan
Fruktstund är bokstavsstund
på Frejaparken i Svedala.
Förskolan ingår i ett pågående
forsknings- och utvecklingsprogram
som undersöker vad undervisning av små
barn är och skulle kunna vara.
Text och foto av Hanna Welin
tOlv FruKtSuGna barn tittar
upp på väggen där Marie-Louise
Åkesson hänger upp bilder på
päron, äpplen, bananer och clementiner. De vet vad de ska göra.
En i taget går de fram till bänken
med laminerade namnskyltar,
letar upp sin egen och sätter den
under frukten de bestämt sig för
att välja.
– Jag vill ha banan, säger Hjalmar i Superman-mantel.
Kompisen Ingrid tvekar innan
hon hittar sitt namn och sätter
det under päronet.
– Jag tog också päron, säger
William, som just satt tänderna
i sin bit.
För en tid sedan märkte
pedagogerna att flera av barnen
på avdelningen, alla mellan tre
och fyra år, intresserade sig för
de där krumelurerna de såg i
böcker och på aﬃscher runt om
på förskolan.
– Idag kan alla barnen identifiera sina namn med stöd av
läraren, säger förskolläraren
4
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Marie-Louise Åkesson.
Sedan ett år pågår Ifous forsknings- och utvecklingsprogram
Undervisning i förskolan i tio
kommuner i landet. I Svedala
utanför Malmö omfattar det
samtliga förskolor. Tre av dem är
dessutom pilotförskolor, direkt
knutna till ett forskningsteam på
Malmö högskola. Frejaparken är
en av dem.
– Vi har bland annat ett särskilt
ansvar att dokumentera det vi
gör och skicka in det till forskarna, säger Marie-Louise Åkesson,
som är en av projektets nyckelpersoner.
SÅ vad är det då de gör? För
att förklara det måste de stora
grundläggande frågorna ställas:
Vad menar vi när vi säger undervisning i förskolan, vad är det
och vad skulle det kunna vara?
För det är detta som forskningsprojektet syftar till att ringa in.
– Enligt skollagen ska vi undervisa, och det är lärarens ansvar.

Men det finns inga tydliga riktlinjer, bara strävansmål.
Det säger Susan Henriksson,
processledare för programmet
i kommunen och chef för en
annan av Svedalas förskolor.
– Undervisning är ett hett
begrepp och många har förutfattade meningar, säger hon.
Barn lär sig hela tiden, överallt.
Inte minst på förskolan. Syftet
med programmet, menar Susan
Henriksson, är att förskollärare
ska börja identifiera sig som
lärare och bli medvetna om hur
de undervisar.
– Undervisning är målstyrda
processer. För att utvecklas
måste du veta vad som faktiskt
fungerar, inte bara gissa.
PrOGrammet pågår i tre år.
Varje halvår presenterar forskarna ett undervisningsupplägg
baserat på utvalda, vetenskapligt
grundade teorier, som förskollärarna prövar och utforskar i det
praktiska arbetet.

Den här terminen ligger forskarnas fokus på undervisning
i språk och matematik och på
en metod som kallas learning
studies.
Kortfattat innebär arbetssättet
att förskolläraren observerar något som barnen är nyfikna på, ett
lärandeobjekt såsom bokstäver
eller begreppen mindre och större. Läraren gör en förbedömning
av vad barnen redan kan, för att
därefter designa ett naturligt och
lekfullt lärotillfälle. Sedan görs
en efterbedömning för att se
om deras kunnande förändrats.
Undervisningssituationen filmas
av en kollega och klippet skickas
in som forskningsmaterial.
– Efteråt gör vi en sambedömning i kollegiet. Greppade
barnen? Om inte, hur gör jag det
på ett bättre sätt nästa gång? Det
gäller att våga granska och utmana sig själv, säger Marie-Louise
Åkesson.
En gång per termin åker hon
och de andra fem nyckelper-

Hemma i Svedala igen håller
de föredrag för kommunens
alla förskollärare för att sprida
kunskapen vidare.
– Svedala tar utbildningsfrågan
på allvar, hela vägen upp på
politikernivå. Nu har man
bestämt att verkligen fokusera
på den här frågan, säger Susan
Henriksson.
På Frejaparken har didaktik
och undervisning fått en djupare
innebörd och är numera ett
dagligt samtalsämne, berättar
Marie-Louise Åkesson, som
tycker att det är sporrande att
vara en del av forskningen.
– Till stor del handlar det om att
vi nu sätter ord på det vi gör.

Foto Neverday Film

sonerna på pilotförskolorna
i kommunen på två dagars
seminarium för att ta del av de
bakomliggande vetenskapliga
teorierna, diskutera, reflektera
och utbyta erfarenheter.
– Forskarna återkopplar också
kring det material som de har
fått in från oss inblandade. Att
vårt arbete ute i barngrupperna
är viktigt för forskningen är roligt
och smickrande.

Forskaren:
Programmet
vidareutvecklar
kunskapen

Ann-Christine Vallberg Roth är
professor i pedagogik vid Malmö
högskola och vetenskaplig ledare
för forsknings- och utvecklingsprogrammet om undervisning i
förskolan.
Behovet av att definiera vad
undervisning i förskolan kan vara
är stort, konstaterar hon.
– Det är därför vi nu utforskar,
vänder och vrider på frågan.
I förskolan handlar det ju om
undervisning där lek och omsorg
om varje barn är inflätat i sättet
att arbeta.
FoU-programmet vilar på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den beprövade
erfarenheten står förskollärarna
för, i samverkan med arbetslag
och chefer, under tiden som
programmet pågår.
Ann-Christine Vallberg Roth
beskriver det som ett växelspel
mellan redan belagd kunskap
och praktiskt prövande ute på
förskolorna, som forskarna i
sin tur kommer att analysera
och formulera varvid det blir en
vidareutvecklad kunskap.
– Det är det här som gör det så
spännande, att vi prövar oss fram
tillsammans. Förhoppningen
är att det här ska resultera i en
finstämd kompass, säger hon.
IFOUS №1—2017
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Tre frågor till

JAN HYLÈN

Skolans nya roll i en
digitaliserad värld
Digitaliseringen av skolan
ger stora vinster, och utvecklingen går allt snabbare.
Men för att arbetet med
digitala verktyg ska fungera
krävs stöd från ledningen
samt att det avsätts tid, menar Jan Hylén, en av landets
främsta experter på digitalisering.
Jan Hylén har varit med och
drivit Ifous forsknings- och
utvecklingsprogram Digitalisering i skolan som handlat om hur
pedagogiken kan förändras och
utvecklas med stöd av digitala
verktyg.

Vilka fördelar kan du se
med ett forsknings- och
utvecklingsprogram som
Digitalisering i skolan?
– Jag tror att det är viktigt att
kommunala och fristående
skolhuvudmän är med i den här
typen av samarbeten där det
ingår både forskare och andra
skolor. Det blir ett sätt att ganska
systematiskt ifrågasätta hur man
gör och dra nytta av varandras
6
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erfarenheter. Det är också en del
i att skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet.
Vilka är de viktigaste
resultaten i programmet?
– Vi ser en tydlig förändring i
lärares kunskaper och kompetens, och hur de arbetar med
digitala verktyg. Hur mycket den
förändringen beror på programmet, och hur mycket som beror
på annat är svårt att säga. Men
lärarna säger att de har vågat
pröva saker som de inte vågat
innan, och är inte lika rädda att
göra fel.
– En annan framgångsrik del i
FoU-programmet har varit modellen med så kallade lärloopar.
Det har varit ett systematiskt
sätt att arbeta, där deltagarna
först ges möjlighet att sätta sig
in i något teoretiskt, exempelvis
bedömning i multimodala miljöer. Därefter har de arbetat med
materialet praktiskt, och slutligen har de skrivit en avslutande
reflektion.

Vad ser du för tendenser när
det gäller digitaliseringen i
skolan?
– Den riktigt stora och viktiga
förändringen är att allt fler inser
att det är en organisationsfråga,
och inte enbart en fråga för den
enskilde pedagogen. De stora
vinsterna både för eleverna
och lärarna kommer om man
på skolan tittar på hur man
kan arbeta gemensamt – med
digitala prov, automaträttning
och sambedömning exempelvis.
Att använda verktyg som Google
Drive exempelvis gör att eleverna omedelbart kan få kommentarer, arbetet blir mycket mer
processinriktat och det formativa
inslaget kan öka.
– Det finns också en tendens
att släppa tanken på 1–1, en dator
per elev, i skolorna. Man ser att
det finns många olika verktyg att
använda i olika situationer. Även
läromedelsförlagen förändras
och driver utvecklingen framåt,
det kommer många nya intressanta digitala läromedel.
– I takt med att tekniken blir
billigare ser allt fler skolhuvudmän behovet av att höja kompetensen hos sin personal. Men för
att arbetet med digitala verktyg
ska fungera måste det för det
första finnas tydliga förankringar
i organisationens ledning. Det
andra är att man måste avsätta
tid.

Av Moa Duvarci Engman
Ifous lärloopar går att använda fritt, läs mer och ladda ner på
ifous.se. Sök på ”lärloopar”.
Fakta/Digitalisering i skolan
• FoU-programmet Digitalisering i skolan pågick åren 2014–2016
• I programmet har forskare, skolhuvudmän och verksamma i förskolor
och skolor varit delaktiga
• Slutrapporten, som är skriven av Jan Hylén, släpps under april och
kommer att kunna laddas ner från ifous.se
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20
APRIL
2017
Då ska Skolkommissionen presentera
sina förslag. Målet med kommissionens förslag är höjda kunskapsresultat,
förbättrad kvalitet i undervisningen
och en ökad likvärdighet i skolan.

Skolan behöver
en digital vision

Den digitala utvecklingen i skolan är ojämn. Det är stora
skillnader mellan skolorna när det gäller såväl teknisk
utrustning som kompetens. Därför behövs en digital
kompetensutveckling i skolan och på lärarutbildningen.
Framförallt behövs en digital framtidsvision för hela Sveriges framtid, skriver bland andra Ifous vd, Marie-Hélène
Ahnborg, i en debattartikel i Dagens Samhälle (170301).
Ifous välkomnar därför regeringens beslut att stärka den
digitala kompetensen i läroplaner och kursplaner, som
presenterades för en månad sedan. Bland annat ska programmering införas som ett tydligt inslag i flera ämnen i
grundskolan, främst i teknik och matematik. Eleverna ska
också bli bättre på källkritik. Ändringarna börjar att gälla
senast från och med 1 juli år 2018.
– Vi menar att det här är rätt prioritering och startar nu ett
FoU-program om programmering i ämnesundervisningen,
säger Marie-Hélène Ahnborg.

IFOUS №1—2017
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Ifous fokuserar på matematik

Bättre matematikövergångar från
grundskola till
gymnasieskola
Varje elev som lämnar
grundskolan ska kunna
använda matematik för vidare
studier och gymnasieskolans
undervisning ska utgå från
varje elevs förutsättningar.
Men vilka kunskaper har
eleverna när de står på tröskeln
till matematiklärarens klassrum på gymnasiet?
tillSammanS med fem partner,
Stockholms stad, AcadeMedia,
Nacka kommun, Helsingborgs
stad och Kunskapsskolan, har Ifous
genomfört en matematikdidaktisk
analys av uppgifter som elever har
svårt för när de börjar i gymnasieskolan. Analysen presenteras i
rapporten Lämna över och ta emot
– elevers matematikkunnande när de
börjar gymnasieskolan.
Uppgifterna har hämtats ur ett
diagnostiskt matematikprov som

under de senaste sex åren gjorts av
ca 30 000 elever under sina första
dagar på gymnasiet.
raPPOrten viSar att man
behöver arbeta med att kombinera
begrepp från olika områden, att
använda och kommunicera resonemang och att lösa problem som inte
löses lätt med en känd metod.
Dessutom visar analysen vikten
av att tidigt introducera svåra
begrepp och att arbeta med att
upprätthålla matematikkunnandet.
De fjorton uppgifternas innehåll
kan kopplas inte bara till
grundskolans kursplan utan även
till gymnasieskolans ämnesplan.
Med andra ord, alla begrepp,
metoder och förmågor utgör också
ett innehåll i gymnasieskolans
matematikutbildning. Analysen
visar på vikten av en kontinuerlig
syn på elevens hela matematik-

Fakta/Ifous fokuserar
• Ifous fokuserar är en analysfunktion som levererar konkret, saklig och
användbar information om kunskapsläget inom ett avgränsat område med
relevans för skolhuvudmännens ledning och utveckling av verksamheten.
• Syftet är stimulera till samtal och handling kring drift och utveckling i
huvudmannens verksamhet och ge underlag för välgrundade beslut.
• Arbetet utförs på uppdrag av skolhuvudmän och utgår från tillgänglig
statistik och forsknings- och granskningsresultat, som fördjupas och
sammanställs i en kort rapport.

8
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Lämna över och
ta emot – elevers
matematikkunnande när de börjar
gymnasieskolan.

Rapporten ﬁnns att ladda ned på
ifous.se. Här ﬁnns även dokumentation
från ett ﬁlmat seminarium den 7 februari,
då rapporten presenterades.

utbildning. Syftet med rapporten är
att stimulera till fortsatta didaktiska diskussioner mellan lärare, samt
att bidra med underlag för rektorers och skolchefers beslut när det
gäller utvecklingsarbete, samverkan mellan skolformer och lärares
kompetensutveckling.
SOm StÖd FÖr detta ingår
diskussionsfrågor i rapporten, med
fokus på både samtal och handling
riktade till lärare på grundskola
respektive gymnasium, samt till
rektorer och skolchefer. Dessutom ges en mall för strukturerade
samtal, en sammanställning av de
fjorton uppgifterna och förslag på
mer forskningslitteratur.

Av Anette Jahnke
Projektledare, Ifous

Läroplanen otydlig kring
entreprenöriellt lärande

Eva-Lena Lindster Norberg har mångårig bakgrund
som gymnasielärare och har länge arbetat specifikt
med entreprenörskap och UF, Ung företagsamhet.
Nu har hon disputerat med en avhandling inom
ramen för ett forsknings- och utvecklingsprogram,
Entreprenöriellt lärande, där forskningsfrågorna
initierats och drivits i samarbete mellan lärosäte,
skolhuvudmän och Ifous.
Avhandlingen fokuserar på vad
Första
som händer med skolans uppdrag
a
v
h
kring medborgarfostran när enandlingen
inom ett av If
treprenöriellt lärande, EL, förs in i
ous
undervisningen.
FoU-program
!
Resultatet visar att EL fokuserar på
individuella förmågor på bekostnad av frågor som rör demokrati,
solidaritet och förmågan att sätta sig
in i hur andra människor har det.
– Eleverna talar mycket om att de måste lära sig
förmedlas. Jag tycker att det finns många kvaliteter
att ta initiativ i syfte att klara sig själva i framtiden,
i EL men det behövs en bredare debatt och samtal
snarare än att bli en del av ett större sammanhang,
om syftet och innehållet, säger Eva-Lena Lindster
säger Eva-Lena Lindster Norberg.
I studien har hon definierat tre olika sätt som lärar- Norberg. Och det överraskade henne att skolans
demokratiska uppdrag kom så i skymundan.
na förhåller sig till EL: det avslappnade, där EL ses
– Jag har ju själv i många år arbetat med EL men
som en naturlig del av skolan, det stressade, där EL
faktiskt inte sett detta. Det var en jobbig insikt för
blir ett projekt bland alla andra, och det där lärarna
mig. Att skriva avhandlingen har verkligen innemest är irriterade över att behöva förhålla sig till EL.
burit en personlig resa också.
Hennes slutsats är att skolans demokratiska
uppdrag blir underordnat när skolan för in EL.
Av Susanne Sawander
Men hon menar inte att skolan ska lämna det
entreprenöriella lärandet eller att entreprenörskap
stryks i styrdokumenten.
Fakta/Eva-Lena Lindster Norberg
– Nej, men skolans undervisning ska vila på vetenAvhandling: Hur ska du bli när du blir stor? En studie i svensk
skaplig grund, och det gör inte EL i sin nuvarande
gymnasieskola när entreprenörskap är i fokus
Disputationsdatum: 8 december 2016
form. Det är tydligt att pedagogerna inte riktigt vet
Skolportens favorit: Avhandlingen är vald till Skolportens
vad som händer när EL förs in i undervisningen
favorit – läs mer i Skolporten nr 2/2017 på sidorna 14-15!
och vilken syn på människan som underförstått
IFOUS №1—2017
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Foto Linus Hallgren

Entreprenöriellt lärande fokuserar på
företagande och individuella kvaliteter på
bekostnad av skolans demokratiska uppdrag.
Det menar Eva-Lena Lindster Norberg, som
efterlyser tydligare formuleringar i läroplanen
om syftet med entreprenöriellt lärande.

Ifous

– för skolutveckling på
vetenskaplig grund
Ifous är skolbranschens eget forskningsinstitut. Vi fungerar som en plattform där skolhuvudmän tillsammans finansierar och driver FoU-arbete för att stärka och utveckla den egna verksamheten. Vägledande
för våra FoU-insatser är att de ska fokusera på områden som har stor betydelse för lärandet och genomföras tillsammans med lärare/förskollärare, skolledare och forskare. Genom vårt FoU-arbete vill vi stärka
professionen och bidra till skolutveckling på vetenskaplig grund.

Just nu fokuserar vi på
• Digitalisering
• Fjärrundervisning
• Undervisning i förskolan
• Inkluderande lärmiljöer

Vem kan bli medlem i Ifous?
Läs mer
om FoUprogrammen
på ifous.se

• Leda för likvärdig skola
• Programmering i ämnesundervisningen
• SFI

Skolhuvudmän och organisationer som är intresserade av skolutveckling på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet kan bli medlemmar i
Ifous.
Medlemskapet ger en unik möjlighet att följa
aktuell forskning inom skolområdet och hålla sig
à jour med pågående utvecklingsarbete inom alla
skolformer.

• Nyanlända elevers lärande

Leda & Lära ska sprida
kunskap om utvecklingsarbete i skolan
I den nya artikelserien Leda & Lära ges
verksamma i för-, grund- och gymnasieskola
möjligheten att publicera sina dokumenterade
erfarenheter i utvecklingsartiklar.
Undervisning, lärande och ledarskap är fokus
för serien som Ifous lanserar tillsammans med
Skolporten. Exempel på ämnen för artiklarna
kan vara specifika pedagogiska insatser,
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metod- och lektionsutveckling, ledarskapsoch arbetslagsfrågor eller ett generellt utvecklingsarbete i skolan.
Artikelserien är en kanal för att sprida kunskap om det utvecklingsarbete
som ständigt äger rum i våra skolor
”TRÄPIN
N
och förskolor.
Elevers anv E G R E J S I M O J S -S
ändning av
AK”
begrepp i slöj ämnesspecifika
dämnet
Förhoppningen är att Leda & Lära
:
Laila Guvå
& Maria Ste
vanovic
ska bidra till ett systematiskt och
fördjupat kunskapsutbyte och därmed göra lärares och skolledares
erfarenheter mer beprövade.
SKOLPO
RTENS N
UMRER
FÖR UN
ADE AR
DERVIS
TIKELSE
NING, L
RIE
ÄRANDE
OCH LE
DARSKA
P

f ö r fat

ta r e

LEDA &
LÄRA

14 /2 01 6

Vad ingår i medlemskapet?
Medlemmar i Ifous får:

Allt om
forskning
och
lärande

129
avhandlingar!

2016

PANELENS

favoriter!

• tillgång till forskningsmagasinet Skolporten, som
utkommer sex gånger per år, med fördjupande material inom
skolforskning samt den årliga forskningssammanställningen
Pedagogisk forskning.
Medlemmar har dessutom möjlighet att:
initiera och/eller delta i Ifous FoU-insatser, delta i Ifous
mötesplatser samt sprida och synliggöra det egna
utvecklingsarbetet via Ifous kanaler.

Emma Kreü
Medlemsansvarig
emma.kreu@ifous.se

BILAGA I
SKOLPORTEN
#2 2017

Så bedömer
förskolan

Annika Faager
Medlemsrådgivare
annika.faager@ifous.se

Foto Johan Marklund

• tillgång till forsknings- och utvecklingsbevakning via
Matchmail, ett utskick som kommer en gång i veckan med
senaste nytt inom området – information om de senaste
avhandlingarna, artiklar från vetenskapliga tidskrifter och
artiklar skrivna av verksamma inom förskola och skola.

Ifous är ett helägt dotterbolag till Skolporten AB. Det är icke vinstutdelande och finansieras
via medlemsintäkter. I december 2016 hade Ifous ca 135 medlemmar – de flesta är kommunala och fristående skolhuvudmän. Med sex av medlemmarna har Ifous inlett ett fördjupat
samarbete genom ett treårigt partnerskap. Partnergruppen består av skolhuvudmän som har
ett starkt engagemang när det gäller skolutveckling; Stockholms stad, AcadeMedia, Helsingborgs stad, Täby kommun, Nacka kommun och Kunskapsskolan.
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

AcadeMedia
Angereds SDF
Arvidsjaurs kommun
Avesta kommun
Backeboskolan
Bergs kommun
Bjuvs kommun
Bjurholms kommun
Bodens kommun
Borås Stad
Botkyrka kommun
Bräcke kommun
Burlövs kommun
Dorotea kommun
Eda kommun
Ekerö kommun
Eskilstuna kommun
Eslövs kommun
Essunga kommun

20 FoU skola KFSK
21 FoUrum utbildning
Jönköpings län
22 Freinetskolan Hugin
23 Freinetkolan Mimer
24 Friskolornas riksförbund
25 Fryshusets gymnasium
26 Färgelanda kommun
27 Gislaveds kommun
28 Gävle kommun
29 Göteborgs stad
30 Götene kommun
31 Haninge kommun
32 Helsingborgs stad
33 Hjo kommun
34 Huddinge kommun
35 Hudiksvalls kommun
36 Hylte kommun
37 Håbo kommun

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Härnösands kommun
Hässleholms kommun
Höganäs kommun
Högsby kommun
Höörs kommun
Järfälla kommuns
utbildningsförvaltning
Jönköpings kommun
Kalmarsunds
gymnasieförbund
Kinda kommun
Klippans kommun
Knivsta kommun
Kramfors kommun
Kungsörs kommun
Kunskapsförbundet Väst
Kunskapsnavet
Kunskapsskolan i
Sverige AB
Kävlinge kommun
Landskrona stad
Lapplands gymnasium
Lidingö stad
Linköpings kommun
Luleå kommun
Lunds kommun
Lärarnas Riksförbund
Lärande i Sverige AB
Mullsjö kommun
Munkfors kommun
Mörbylånga kommun
Nacka kommun
Norrköpings kommun
Norrtälje kommun
Nya Munken
Nykvarns kommun
Olofströms kommun
Oskarshamns kommun
Pysslingen Skolor och
Förskolor AB
Salems kommun
Sigtuna kommun
Simrishamns kommun
Skara kommun
Skellefteå kommun
SKL
Skolgångens förskola
Skurups kommun
Skövde kommun
Sollentuna kommun
Solna stad
Sorsele kommun
Sotenäs kommun

87 Stadsmissionens
skolstiftelse
88 Stiftelsen Friends
89 Stiftelsen Viktor
Rydbergs skolor
90 Stockholms stad
91 Storumans kommun
92 Strängnäs kommun
93 Sundbybergs stad
94 Sundsvalls kommun
95 Sunne kommun
96 Svalövs kommun
97 Svedala kommun
98 Svenska Läromedel
99 Sydnärkes
utbildningsförbund
100 Säters kommun
101 Sävsjö kommun
102 Söderhamns kommun
103 Tanums kommun
104 Tierps kommun
105 Timrå kommun
106 ThorenGruppen AB
107 Tomelilla kommun
108 Trelleborgs kommun
109 Tyresö kommun
110 Täby kommun
111 Utvecklingsporten
112 Upplands Väsby
kommun
113 Uppsala kommun
114 Vaggeryds kommun
115 Vallentuna kommun
116 Vaxholms stad
117 Vellinge kommun
118 Vimmerby kommun
119 Vintertullsskolan
120 Vindelns kommun
121 Vittra
122 Västerholms friskola
123 Västerås stad
124 Växjö Fria Gymnasium
125 Ånge kommun
126 Åstorps kommun
127 Älvkarleby kommun
128 Ängelholms kommun
129 Ödeshögs kommun
130 Örebro kommun
131 Östhammars kommun
132 Östersunds kommun
133 Österåkers kommun
134 Överkalix kommun
135 Övertorneå kommun

