
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Metodbeskrivning  
I detta kapitel beskrivs den systematiska litteratursökningen och 
efterföljande urvalsprocessen av studier gällande framgångsfaktorer för 
effektiv skolutveckling. Vi redogör också för de bedömningar som vi har 
gjort under processen. 

Skolforskningsinstitutet genomförde en systematisk litteratursökning och 
ett systematiskt urval av tillgänglig forskning gällande framgångsfaktorer 
för effektiv skolutveckling, med hjälp av en rad urvalskriterier. Eftersom 
det finns mycket forskning inom området valde vi att söka efter olika 
typer av forskningsöversikter såsom systematiska översikter, 
metaanalyser och scoping reviews. Sökningen avgränsades till 
forskningsöversikter publicerade från 2000 och framåt, i tidskrifter med 
referentgranskning (peer-review).  

Översikterna som ingår fokuserar huvudsakligen på den ordinarie 
verksamheten i förskolan och skolan. Resultaten i översikterna ger 
kunskap om olika framgångsfaktorer som bidrar till att utveckla 
kvaliteten på utbildningen och i undervisningen för alla barn och elever 
samt relevant för svensk kontext. Vi har därför inte tagit med översikter 
som sammanställt forskning som är genomförd i en kontext som skiljer 
sig väsentligt från svensk kontext.  

Litteratursökning 
Sökning efter forskningsöversikter genomfördes i två stora internationella 
vetenskapliga referensdatabaser, med inriktning mot utbildning, 
pedagogik och undervisning; ERIC och Education Source. Sökningen 
gjordes med hjälp av en så kallad söksträng som formulerades genom en 
kombination av relevanta sökord (se Tabell 1) 

Tabell 1. Sökning i ERIC och Education Source 
Källor: ERIC och Education Source 
Datum: 20220623  
Söktermer Antal  träffar 

efter 
dubblettkontroll 

Block A 
school effectiveness OR effective school OR ”education quality” OR school 
improvement 

 

Block B: 
TI(review) OR ”systematic review” OR “literature review” OR TI(synthesis) 
OR TI(overview) OR TI(metaanalyses) OR TI(meta-analyses) 
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TI = Titel 
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Sökningen resulterade i totalt 885 forskningsöversikter. 
Urvalsgranskningen gjordes på ett systematiskt och transparent sätt. 
Först granskades forskningsöversikterna baserat på informationen i titlar 
och sammanfattningar. De forskningsöversikter som inte uppfyllde 
kriterierna togs bort. Sedan granskades de kvarstående 
forskningsöversikterna i fulltext för att bedöma både relevans och 
kvalitet. Bedömningarna gjordes i relation till om forskningsöversikterna 
sammanställt forskning om framgångsfaktor/er som bidrar till en effektiv 
skolutveckling, har betydelse för förskolans och skolans verksamhet och 
är relevanta för svensk kontext.  

Detta resulterade i 57 forskningsöversikter. Det är viktigt att notera att 
dessa översikter inte är heltäckande i relation till framgångsfaktorerna 
utan belyser de centrala framgångsfaktorer som har betydelse för ökad 
kvalitet i undervisningen. Det är också viktigt att notera att sökningen 
efter forskning begränsas av de sökord som använts i söksträngen.  
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