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Sammanfattning  
Syftet med studien är att undersöka vad lärare samtalar om när de deltar i kollegiala träffar enligt NTA Skolutvecklings modell för 
att förbättra sin undervisning främst inom de naturvetenskapliga ämnena biologi, fysik och kemi. Syftet är också att undersöka 
handledarens roll vid träffarna, vad som händer i klassrummet mellan träffarna, identifiera möjligheter och hinder för kollegialt 
lärande samt få ökad förståelse för lärares forskningsanvändning. 

 
Studien utgår från kvalitativa forskningsmetoder och material till studien har samlats in genom deltagande observation, 
transkribering av filmning, samtal, insamling av data och enkät mm. Jag har noggrant och systematiskt bearbetat insamlat material 
och fördjupat mig i forskning om ämnet. 

Min undersökning visar att lärare som deltog på dessa träffar var fokuserade på träffens tema. Fokus i samtalen ligger på lärarens 
egen undervisning och de egna elevernas möjligheter till lärande. Lärarna diskuterade dilemman i klassrummet och reflekterade 
över händelser i klassrummet. De diskuterade tekniker att använda i klassrummet t ex för att aktivera alla elever, att hjälpa elever 
att fokusera på rätt saker, tydlighet, feedback (formativa strategier). De diskuterade även begrepp inom NO, språkets betydelse, 
vikten av att variera undervisningen beroende på kontext samt läraruppdragets komplexitet. Handledaren hade en viktig roll att 
leda de ämnesdidaktiska diskussionerna och modellen bidrog till att aktiviteter genomfördes i klassrummet mellan träffarna. 

Kontinuerlig kompetensutveckling kan bedrivas på många sätt varav kollegialt lärande är ett sätt. Engagemang och variation är 
viktiga komponenter i all kompetensutveckling. Jag har identifierat olika hinder för kollegialt lärande bl a brist på tid och 
bristande kontinuitet. Lärarna i studien önskar fler möjligheter till diskussion och reflektion kring sin praktik och aktuell 
forskning. Min undersökning visar även att skolan är komplex och att fältet mellan forskning och beprövad erfarenhet också är 
komplext.  
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Inledning 

Jag är 1-7-lärare med inriktning Ma/NO/Tk/Mu1 och har tidigare varit NTA2-utbildare i flera 

NTA-teman. Sedan 2010 arbetar jag heltid på Utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun 

på Enheten för metodstöd som utvecklingsledare. I mitt arbete arrangerar jag regelbundet 

kompetensutveckling för lärare. I uppdraget ingår att samordna utbildningar även inom ramen 

för NTA, Naturvetenskap och teknik för alla. Jag är därför väl insatt i NTA. En del av mitt 

arbete består i att handleda lärargrupper och jag försöker alltid se till att fokus i 

diskussionerna ligger på de processer som anses vara effektiva för elevernas utveckling. Jag 

vill i mitt arbete stödja lärarnas utveckling och synliggöra både deras eget och deras elevers 

lärande.  

Därför blev jag väldigt nyfiken när NTA Skolutveckling3 utvecklade studiehandledningen 

”NTA och kollegialt lärande”. Vad händer i lärargrupperna när lärare deltar i kollegiala träffar 

för att förbättra sin undervisning inom naturvetenskap och teknik?  

När jag påbörjade denna studie var former för det kollegiala lärandet nytt i Linköpings skolor 

och det var ovanligt att skolledare arrangerade strukturerat kollegialt lärande på skolorna.  

Linköpings kommun deltog med en pilotgrupp vid utprovning av modellen ”NTA och 

kollegialt lärande”. I denna uppsats följer jag denna grupp med lärare som tillsammans med 

en handledare arbetar med en utprovningsversion av den studiehandledning som sedan blev 

”NTA och kollegialt lärande – en studiehandledning för tre träffar” (2014). Jag beskriver vad 

som händer vid träffarna och vad som diskuteras.  

Under arbetet med uppsatsen har jag fördjupat mig i litteratur för att kunna sätta ord på det jag 

såg. Jag försöker se det kollegiala lärandet och gör kopplingar mellan teori och praktik och 

min förhoppning är att denna studie leder till ökad förståelse för kollegialt lärande och 

identifierar hinder och framgångsfaktorer för en fortsatt god skolutveckling.  

                                                 

 

1 Matematik, naturorienterande ämnen (biologi, fysik, kemi), teknik och musik. 
2 NTA - Naturvetenskap och Teknik för alla, är ett skolutvecklingsprogram för NO/Tk/Ma-lärare, beskrivs under 
rubriken Bakgrund. 
3 NTA Skolutvecklings organisation består av den ekonomiska föreningen NTA Skolutveckling samt av 
medlemmarnas lokala NTA-organisationer. Ett vetenskapligt råd, som utses av KVA och IVA, stöder och 
kvalitetsgranskar utvecklingsarbetet (NTA Skolutveckling, 2015a). 
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Eftersom jag inte arbetar som lärare nu utan med att stötta lärare är det mycket viktigt för mig 

att förstå och att ha stor respekt för lärarnas perspektiv. Det är lärarnas perspektiv som är det 

centrala eftersom de är experterna på vad som händer i skolan. Hur bör kontinuerlig 

kompetensutveckling arrangeras för att alla elever ska få så bra utbildning som möjligt? 

Kontinuerlig kompetensutveckling kan ske på många olika sätt, och ett sätt är det kollegiala 

lärandet. Det kollegiala lärandets betydelse lyfts fram av olika forskare samt av Skolverket 

(2012) som en framgångsrik, effektiv kompetensutveckling men är också kritiserad då 

effekterna ibland uteblir.  
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Bakgrund 

Nedan beskrivs NTA, Naturvetenskap och teknik för alla och NTA Skolutvecklings modell 

NTA och kollegialt lärande – en studiehandledning för tre träffar (2014). 

Naturvetenskap och teknik för alla 

Naturvetenskap och teknik för alla, som förkortas NTA, är ett koncept för skolutveckling. 

NTA startade i Sverige år 1997 med syfte att förbättra undervisningen inom naturveten-

skapliga ämnen, teknik och under senare år även matematik. NTA:s organisation består av 

den ekonomiska föreningen NTA Skolutveckling, som ansvarar för det nationella kansliet och 

det regionala arbetet, samt av medlemmarnas lokala NTA-organisationer. Ett vetenskapligt 

råd, som utses av KVA4 och IVA5, stöder och kvalitetsgranskar utvecklingsarbetet. NTA 

Skolutveckling (2015a) utvecklar ständigt nya teman, utbildningar och andra redskap för att 

stödja lärare och förskollärare i sitt eget lärande och på så sätt höja kvalitén i klassrummet. 

Exempel på teman är ”Fjärilars liv” och ”Rörelse och konstruktion”. Det finns tre teman för 

förskolan, 16 teman för F-6 och tre teman för 7-9. Utöver dessa teman finns stöd för NTA-

samordnare bl a underlag att arrangera kontinuerlig kompetensutveckling. Föreningen har 148 

medlemmar varav 120 är kommuner.  

NTA Skolutveckling verkar för en långsiktig, strategisk utveckling av lärares undervisning 

och elevers lärande inom naturvetenskap, teknik och matematik. Konceptet innehåller en 

struktur för kontinuerlig kompetensutveckling. NTA-utbildningen består av flera viktiga 

delar, temautbildning del 1-3 (se beskrivning samt figur 1 nedan). Dessa delar bildar 

tillsammans en helhet, där syftet är att säkerställa trygghet och säkerhet hos läraren och 

stimulera till att vidareutveckla den egna undervisningen. Utbildningarna arrangeras lokalt 

men med stöd från NTA centralt t ex genom utbildning för utbildare, styrgruppsutbildningar, 

fördjupningsutbildningar i språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, samarbete med 

näringsliv, kollegialt lärande mm. 

 

NTA-utbildningens olika delar består av:  

Temautbildning del 1: NTA:s introduktionsutbildning, halvdag, som leds av samordnaren 

                                                 

 

4 KVA – Kungliga vetenskapsakademien 
5 IVA – Ingenjörsvetenskapsakademien 
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och/eller NTA-utbildare. Denna utbildning är obligatorisk för nya NTA-lärare och man deltar 

inför det första NTA-temat man ska arbeta med. 

Temautbildning del 2: Obligatorisk temaspecifik heldagsutbildning som leds av NTA-

utbildare i aktuellt tema. 

Mellan del 2 och del 3: Kollegialt lärande med syfte att utveckla NO-, Tk- och Ma-

undervisningen på egna skolan. Läraren arbetar med temat i elevgrupp samt diskuterar och 

utvecklar innehåll och arbetssätt systematiskt med sina NTA-kollegor. (Det är denna fas NTA 

vill utveckla med modellen för NTA och kollegialt lärande.) 

Temautbildning del 3: Kommuner som är medlemmar i NTA Skolutveckling uppmuntras att 

arrangera kontinuerlig kompetensutveckling exempelvis genom samverkan med Universitet, 

andra kommunala utvecklingsprojekt, näringsliv och intressenter m fl. Den kontinuerliga 

kompetensutvecklingen är kopplad till pågående lokal och nationell skolutveckling med fokus 

på naturvetenskap och teknik. Denna del av utbildningen bygger på önskemål och behov från 

verksamheten. Den kan även erbjudas som erfarenhetsutbyten mellan skolor, didaktiska 

arenor, seminarier och workshops. 

 

Figur 1: Utveckla undervisningen med NTA, bild från NTA:s interna material. 
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Arbetssätten inom NTA sätter eleverna och deras frågor i centrum och bygger på att eleverna 

ställer frågor, söker svar, undersöker, resonerar med varandra, undersöker mera och dokumen-

terar sitt arbete och sina resultat. Arbetssätten i NTA-teman stämmer mycket väl med det 

som förkortas IBSE6. IBSE är en didaktisk metod där eleverna får reflektera och diskutera 

sina naturvetenskapliga uppgifter, förstå de vetenskapliga förklaringarna som ligger bakom 

och lära sig mer naturvetenskap. Eleverna arbetar enskilt eller i grupp för att söka svar på 

egna frågor och problemställningar. Centrala principer för IBSE är att eleverna skaffar sig 

direkta erfarenheter av det fenomen de ska studera. Viktiga förmågor som eleverna övar när 

man tillämpar detta arbetssätt är att observera, att kunna ställa relevanta frågor och formulera 

problem, att kunna göra förutsägelser, att planera och genomföra undersökningar, att analy-

sera data, att dra slutsatser av resultaten, att kommunicera och att diskutera resultaten. 

Förmågan att kommunicera är viktig, både att tala och skriva. Eleverna tränar också på att 

förhålla sig kritiskt till olika källor. Med detta arbetssätt tränar även eleverna generella 

förmågor såsom att samarbeta, lyssna på varandra och att redovisa. Lärarna har en aktiv och 

omfattande roll i detta arbete (NTA U, 2012). 

 

NTA och kollegialt lärande 

Som ett led i att utveckla underlag för kontinuerlig kompetensutveckling har NTA utvecklat 

en studiehandledning för att arbeta med kollegialt lärande: NTA och kollegialt lärande – en 

studiehandledning för tre träffar (2014). Studiehandledningen är utvecklad som stöd till NTA-

lärare inom grundskolan. I detta utvecklingsarbete deltog ovan nämnda pilotgrupp. 

Under 2010-2013 deltog NTA Skolutveckling i Fibonacciprojektet (2010; 2015) tillsammans 

med 60 andra utvecklingsgrupper i Europa bestående av elever, lärare, forskare och lärar-

utbildare. Syftet var att utveckla NO-undervisningen genom att utveckla IBSE. 

I Fibonacci-projektet (Fibonacci, 2012) togs skriften “Tools for Enhancing Inquiry in Science 

Education” fram. Från dessa resultat utvecklades även “Frågor för lärares självreflektion” 

(NTA, 2013) och dessa frågor var sedan grunden i studiehandledningen. Dessa frågor är 

grundade i framgångsfaktorer för lärande inom naturvetenskapens didaktik. Gerd Bergman, 

                                                 

 

6 IBSE - Inquiry Based Science Education 
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utvecklingschef NTA Skolutveckling, och Jan Schoultz, professor emeritus Naturveten-

skapens didaktik, har utvecklat studiehandledningen.  

Syftet med studiehandledningen var att hjälpa lärare att komma igång med kollegialt lärande. 

Förutom studiehandledningen finns det stöd på hemsidan för inloggade medlemmar (NTA 

Skolutveckling, 2015b). Där finns filmer från NTA-klassrum och filmer med samtal mellan 

forskare och lärare samt flera artiklar att använda som diskussionsunderlag vid kollegiala 

träffar.  

Studiehandledningen består av en inledning till kollegialt lärande samt tre frågeställningar:  

• Hur samlar jag elevers tankar och erfarenheter? 

• Hur arbetar jag för att eleverna ska inse och förstå hur de ska observera? 

• Hur visar elever sitt lärande och hur får de tilltro till det? 

Dessa frågeställningar utgör tre avsnitt som vardera innehåller en forskningssammanställning 

gjord av Jan Schoultz, dokument med modellen för NTA och kollegialt lärande, förslag på 

fördjupande frågeställningar, koppling till bedömningsstödet DiNo7 (2015), fördjupnings-

litteratur och referenser.  

För att få arbeta med studiehandledningen erbjuder NTA Skolutveckling en handledarut-

bildning, heldag. Den utbildningen är obligatorisk liksom flera av NTA:s övriga utbildningar 

för att sedan få tillgång till materialet. Utbildningarna är centrala i NTA:s koncept för 

skolutveckling. 

Vid träffarna följer lärarna studiehandledningen och modellen för NTA och kollegialt lärande. 

Som stöd för processen fyller varje lärare i ett dokumentationsblad, ”Min frågeställning”, se 

figur 2. 

                                                 

 

7 DiNo - Diagnoser i NO 
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Figur 2: Dokumentationsblad, ”Min frågeställning” för NTA och kollegialt lärande,  

framtagen av NTA Skolutveckling©. 

 

Rubrikerna till de fem ”bubblorna” är Min frågeställning, Nuläge, Planera, Genomföra och 

Analysera. Vid träffen läser deltagarna forskningssammanställningen, bestämmer sig för en 

frågeställning (utifrån förslag på frågeställningar eller väljer en egen) och sedan beskriver de 

nuläget för varandra. Därefter skriver de i rutan ”Planera” hur de vill gå vidare med sin 

frågeställning, dvs vad de vill prova i sitt klassrum.  

Mellan träffarna genomför de det som planerats, beskriver detta kortfattat i rutan ”genomföra” 

samt analyserar hur det gick. 

Vid nästa träff berättar deltagarna om genomförandet och sedan diskuterar och analyserar de 

och ger varandra feedback utifrån dokumenten med frågeställningen och anteckningarna.  

NTA:s modell är inspirerad av Timperleys modell för kompetensutveckling, se figur 3. NTA 

(2014) hänvisar till Timperley och önskar att deltagande lärare ska känna att de kunskaper 

som de skaffar sig är meningsfulla och har anknytning till läraryrkets viktiga frågor och 
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problem. Vid träffarna ska lärare få möjlighet att utgå ifrån och reflektera över händelser och 

situationer i klassrumspraktiken.  

 

 

Figur 3: Kompetensutvecklingsmodell inspirerad av Timperley enligt NTA (2014). 

 

Studiehandledningen heter ”NTA och kollegialt lärande – en studiehandledning för tre träffar” 

men innehåller underlag för många träffar. Modellen ska vara enkel att komma igång med och 

sedan kan lärare använda den med varierat innehåll. Förutom lärarhandledningens exempel på 

frågeställningar kan modellen utvidgas. Till exempelvis kan tre träffar handla om ”Elevernas 

delaktighet” och nästa tre träffar kan handla om ”Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt”, 

sedan ”Hur vet vi vilket lärande som äger rum?” etc. Modellen kan användas till olika 

didaktiska frågor och lärarna uppmuntras att välja frågeställningar och dilemman från det 

egna klassrummet.  
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Syfte  

Syftet med denna studie är att följa en grupp lärare när de deltar i kollegiala träffar för att 

undersöka 1) vad lärarna samtalar om vid träffarna, 2) handledarens roll vid träffarna, 3) 

möjligheter och hinder för kollegialt lärande, 4) vad som händer i klassrummet mellan 

träffarna, samt 5) lärares forskningsanvändning.  

 

Frågeställningar 

1. Fokus i samtalen 

Vad diskuteras vid träffarna? Hamnar samtalen på ”kärnprocesserna” i skolan, dvs. 

undervisning och lärande? 

2. Handledarens roll  

Vilken roll har handledaren vid träffarna? På vilket sätt leder handledaren gruppen? 

3. Möjligheter och hinder för kollegialt lärande 

Vilka möjligheter och hinder finns det för utvecklingsarbete med kollegialt lärande? 

4. Vad händer i klassrummet? 

Leder träffarna till någon förändring av undervisningen och i så fall på vilket sätt? 

5. Lärares forskningsanvändning 

På vilket sätt använder lärarna forskning i sina samtal och på vilket sätt har de tillägnat sig 

dessa teorier? Vilken forskning kan man se spår av i klassrummet? Hur möts forskning 

och beprövad erfarenhet i syfte att utveckla undervisningen? 
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Litteraturgenomgång 

Kontinuerlig kompetensutveckling kan bedrivas på många olika sätt. Ett sätt är kollegialt 

lärande. Kollegialt lärande kan även det bedrivas på många olika sätt. Denna studie belyser 

kollegialt lärande utifrån NTA Skolutvecklings modell som beskrivs i bakgrundsavsnittet 

ovan. Nedan beskrivs begrepp såsom kontinuerlig kompetensutveckling, kollegialt lärande, 

vetenskaplig grund, skolutveckling, didaktik, ämnesdidaktik, god undervisning och lärande.  

 

Kontinuerlig kompetensutveckling 

Kompetensutveckling definieras som de formella och informella aktiviteter en lärare ägnar sig 

åt för att förbättra den pedagogiska förmågan. I internationella sammanhang används ofta 

begreppet CPD8.  

Det finns många olika modeller för kompetensutveckling, ex: fortbildning, formellt meriteran-

de kurser, coachning/handledning/mentorskap, aktionsforskning, lärande-gemenskaper m. fl. 

(Langelotz, 2014). Internationell forskning som fokuserar på lärares samarbete använder 

begrepp som PLC9 och TLC10 när yrkesverksamma (lärare) tillsammans i grupper lär och 

utvecklar sin praktik (Langelotz, 2014). PLC:er och TLC:er ökar snabbt inom utbildnings-

system runt om i världen med ambitionen att få kollegialt lärande att bli kärnan i lärarnas 

utvecklingsarbete. Ett ökande antal forskningsrapporter visar evidens för att PLC:er har en 

systematisk och positiv effekt på elevers lärande (Hargreaves, 2007 refererar till Louis & 

Marks, McLaughlin & Talbert, Anderson och Togneri, Bolam et al.). Talbert (2010) nyanserar 

senare denna bild och beskriver att man nu börjar se att projekten ”baktänder” när man skalar 

upp PLC:er och att resultatet inte blir så bra som de förväntningar man har. Att förändra ett 

skolsystems professionella kultur är en omfattande process.  

Hargreaves (2015) menar att det inte finns ett sätt att bedriva kompetensutveckling på. Han 

ger exempel på några framgångsrika system och deras val av kompetensutvecklingsmodell: 

Finland där lärare träffas mellan skolor för att planera lektionsinnehåll, Japan där lärare 

utvecklas genom Learning Study-projekt, Canada där det finns ett system för innovationer 

inom undervisningen där lärare dokumenterar innovationer och sedan rapporterar till kollegor 

                                                 

 

8 CPD - Continuing Professional Development 
9 PLC - Professional Learning Communities 
10 TLC - Teacher Learning Communities 
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via nätverk. Som motvikt nämner han Wales som gjorde en stor satsning på att genomföra 

PLC:er men misslyckades och satsningen rönte ingen framgång.  

Timperley (2013) betonar att professionellt lärande och professionell utveckling ska öka 

elevernas engagemang, lärande och välbefinnande. Även Hargreaves (2015) betonar att 

engagemang är en viktig komponent, både elevens engagemang och lärarens engagemang.  

Timperley et al. (2007, s xlvi, s xxviii-xxxi) beskriver sju förutsättningar gällande 

professionellt lärande och utveckling som ger positiv effekt på elevers resultat: 

• Avsätta tid för att ge lärare möjlighet att sätta sig in i nya rön och dess konsekvenser 

för praktiken samt använda tiden väl. 

• Externa experter som presenterar nya idéerna på ett sätt som främjar lärares 

engagemang.  

• Samstämmighet med trender från styrdokument och forskning. 

• Variation och engagemang: möjlighet för lärare att delta i en rad olika former av 

utvecklande aktiviteter och att lärare som deltar är engagerade i kompetens-

utvecklingen (engagemang var viktigare än frivillighet). 

• Möjlighet för lärare att delta i en professionell gemenskap som stöder nya idéer och 

metoder samtidigt som den utmanar existerande idéer med ett fokus på bryggan 

mellan undervisning och lärande. 

• Ett effektivt ledarskap med effektiva ledare som aktivt stöttar lärarna i deras 

professionella utveckling. 

• Utmanande av rådande diskurser, göra lärare medvetna om deras påverkan på 

elevernas lärande. [Min översättning] 

 

Timperley et al. (2007) beskriver att dessa komponenter är nödvändiga eftersom lärares 

professionella lärande inte sker i ett vakuum utan i praktikens sociala kontext. Det lärande 

som har effekt på elevers resultat kräver betydande utmaningar och stöd. Blossing (2003) ger 

förslag på att skolor bör avsätta tid för långsiktigt kvalitetsarbete med varandra, exempelvis 

nätverksarbete med andra skolor. Kompetensutveckling ges då en praktisk pedagogisk 

inriktning samt gör lärares arbete synligt. I det systematiska förbättringsarbetet behöver lärare 

vidga synen på sina arbetsuppgifter att inte bara organisera elevens lärande utan också lärares 

lärande eftersom elevers lärande är avhängigt kvalitén på lärares lärande.  

I inledningen till Second International Handbook of Educational Change (Hargreaves et al., 

2010) skriver författarna:  
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Teachers can only really learn once they get outside their own classrooms and connect with 
other teachers. This is one of the essential principles behind PLCs. Likewise, schools can 
only really learn when they connect with other schools - including ones outside their own 
immediate district.  
… 
Without these developments, schools will become increasingly isolated and anachronistic - 
ill-equipped to prepare their students and themselves with the flexible learning and 
adaptation to change that are vital to twenty-first century economies. For this reason, face-
to-face and virtual school networks that stretch across and between districts can and should 
become a key research and reform priority in the coming decade. 

 

Talbert (2010) har identifierat några nyckelvillkor för att få PLC:er att växa och blomma: att 

upprätta normer för samarbete, hålla fokus på eleverna och deras studieresultat, erbjuda ett 

brett utbud av utbildningsresurser för individer och gruppen samt ett gemensamt ansvar för 

elevernas utveckling. Det finns, enligt Talbert, många fallgropar och utmaningar att tänka på. 

Exempel på svårigheter är att använda PLC-tiden rätt, att lärare saknar kunskap i att använda 

data på bästa sätt, att skolan saknar resurser (ex expertlärare) som stöd för individer och 

gruppens lärande samt att vissa lärare kan se problem som att det är elevernas hemförhål-

landen el dylikt som är problemet. För att få igång PLC:er med god kvalité krävs att man tar 

hänsyn till dessa problem och skiftar fokus från undervisning till elevens lärande. 

Talbert (2010) beskriver hur man leder skolor genom PLC:ers olika nivåer. Under ”Novice 

Stage” bygger man upp förtroenden samt ett sätt att arbeta och fatta gruppbeslut. På nästa 

nivå, ”Intermediate Stage”, bevaras samarbetet under en tid då känsla av otydlighet och 

misslyckanden råder. Den sista nivån är ”Advanced stage” där deltagarna stimuleras till 

fortsatt utveckling och arbete sker för att undvika att man stannar av (Hultman, 2014). 

Kvaliteten i lärprocesserna är beroende av god struktur och organisation. För att ha möjlighet 

att arbeta med systematisk kunskapsbildning bör man ägna sig åt samma lärfråga en längre 

tid. Denna lärfråga bör vara angelägen och verksamhetsnära. Mellan träffarna hålls lärproces-

sen levande genom uppgifter som lärarna gör i sina egna undervisningsgrupper. Samtalen 

baseras på reflektion och eftertanke och stimuleras och fördjupas genom inspel utifrån som 

utmanar och väcker nyfikenhet. Ju mer man känner varandra i lärgruppen, desto viktigare är 

det med utmaningar utifrån (Scherp, 2013). PLC är ett riktigt modeord nu och Hargreaves 

(2007) menar att det är viktigt att utveckla former för hållbara professionella lärandegrupper 

[min översättning]. Han beskriver att de första PLC:erna var frivilliga, eller man bjöds in att 

delta, och startade eftersom deltagarna ville utveckla elevers lärande och sin egen roll som 

lärare. Dessa PLC:er omfattade, uppmuntrade och uppmärksammade lärandets hela djup och 

bredd. De byggde på evidens både inifrån och utom verksamheten från mångtaliga källor av 
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data och evidensinformerade undersökningar. Allt arbete var med syfte att öka kvalitén på 

elevers lärande och utveckling. Nu när PLC:er sprids fort är risken att de blir mer drivna av 

data-analys, fler tester och sökandet efter ”quick-fix”. Det blir därför mycket viktigt att skapa 

förutsättningar för hållbara lärandegrupper. Sju kärnprinciper kan vara stöd för att nå 

framgång och få PLC:erna att bli stöd för elevers lärande: djup, bredd, uthållighet, utjämna 

orättvisor, främja pedagogiskt oliktänkande och öppenhet till omvärlden, idérikedom samt att 

bygga vidare på framgångsrika tidigare erfarenheter.  

Jackson och Temperley (2007) menar att både PLC:er och NLC:er11 är nödvändiga för en rik 

professionell gemenskap. En skola, en enhet, är för liten för att tillhandahålla tillräckligt med 

evidens för att utveckla undervisningen för elevers bästa lärande. Att ingå i en PLC kan göra 

att man ser lärandet i ett större perspektiv och behöver mening, tillhörighet och engagemang 

med lärresurser utanför den egna lärgruppen i NLC:er. Tillgänglighet till externt lärande, från 

andra skolor och källor är kritiskt för utveckling inom egna gruppen. Att ingå i en PLC och i 

NLC:er skapar förutsättningar på vägen mot ett lärande system. NLP:er är inte i stället för 

PLC:er utan ett komplement och båda är nödvändiga för lärares professionella lärande med 

syfte att öka elevers lärande, måluppfyllelse och prestationer (Jackson & Temperley, 2007). 

Lärande i nätverk sker när individer från olika skolor träffas och engagerar sig i meningsfulla 

och hållbart utvecklande aktiviteter utifrån befintlig forskning och beprövad erfarenhet, sin 

egen erfarenhet samt skapande av gemensamt lärande, se figur 5 (Stoll & Seashore Louis, 

2007).  

                                                 

 

11 NLC - Networked Learning Communities 
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Figur 5: Tre fält av kunskap (Jackson & Temperley, 2007, s 48, min översättning). 

 

Hargreaves (2007) betonar vikten av hållbara PLC:er och menar att det är dags att förnya 

tanken kring professionellt lärande. Han menar att det absolut inte handlar om en grupp lärare 

som träffas efter en lång och utmattande dag i skolan för att, under övervakning av en rektor, 

analysera elevers prestationer för ”quick-fix”, snabba lösningar. Hållbart professionellt 

lärande prioriterar bredd och djup i lärandet. Det är lärandet som är det viktiga och det går 

före måluppföljning och testande men ger högre måluppfyllelse som konsekvens av lärandet. 

Han menar att ett hållbart professionellt lärande är alla elever och skolors rättighet och att 

PLC:er utvecklas genom att samarbeta med andra skolor runt dem, i nätverkande lärande-

grupper som är spridda över skolsystemet. Dessutom förnyar hållbart professionellt lärande 

lärarnas energi genom att stärka det kollegiala lärandet istället för att bryta ner det genom att 

implementera andras lösningar. Hållbara system för professionellt lärande bygger på visdom 

och erfarenhet från alla i skolsystemet och värderar allas kunskaper; unga och gamla, 

entusiastiska och skeptiska (Hargreaves, 2007). 

 

Från novis till expert 

Hultman, Wedin och Schoultz (2012) refererar till Ainley och Luntley (2007) som påpekar att 

en erfaren lärare har möjlighet att agera på ett mer ändamålsenligt sätt än den med begränsad 
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erfarenhet. Förmågan att se, tolka och bedöma klassrumssituationer blir helt avgörande för 

kvaliteten på undervisningen. Den erfarne läraren som verkar se mer, bedöma bättre och ofta 

fungerar helt automatiskt har uppmärksammats av många forskare. Utvecklingen av dessa 

förmågor, från novis till expert, tar många år och kräver erfarenhet och engagemang. Inom 

alla områden är skillnaden mellan de som behärskar yrket och nybörjare ofta ofantlig och 

inom de flesta yrken slutar man aldrig lära sig. På medeltiden användes indelningen lärling – 

gesäll – mästare. 1986 redovisade bröderna Dreyfus en femgradig modell för yrkeskunnandets 

utveckling: novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och mästare. Med erfarenheter 

och konkreta handlingar övas omdömet upp och att gemensamt med andra reflektera över 

erfarenheter man möter i sin yrkesutövning är en process som utvecklar urskillningsförmågan. 

Att lära nytt innebär att gå utöver sin egen horisont och utsätta sig för det man inte riktigt 

förstår samt förstå andras perspektiv. Att delta i reflekterande dialog är att vara beredd att 

omtolka sina erfarenheter i ljuset av andras erfarenheter och tolkningar (El Gaidi, 2007).  

Björklund (2008) menar att den skicklige läraren uppmärksammar intuitivt att klassen eller 

vissa elever inte hänger med i en genomgång och gör ett medvetet val av alternativa förkla-

ringsmodeller eller handlingssätt. Intuition är en förmåga vi alla kan använda för att hantera 

vardagens återkommande problem på ett intelligent och effektivt sätt. En expert utnyttjar hela 

sin kunskapsbas, explicit och implicit kunskap. Om experten känner igen sig gör hen det som 

enligt erfarenheten har fungerat bäst.  

Hattie (2009) beskriver tre dimensioner som skiljer en expertlärare från en erfaren lärare. 

Expertlärare ger utmanande uppgifter och mål, har djupa kunskaper om undervisning och 

lärande som används integrerat med ämneskunnandet samt följer och återkopplar elevernas 

lärande. (Återkopplingen bör vara från eleven om vad de kan/ vad de förstår/ vad de gör fel/ 

vad de inte är engagerade i snarare än att läraren ger återkoppling). 

De aspekter av lärarkompetens som påverkar elevers studieprestationer positivt visar på ett 

samspel mellan relationell kompetens, ledarkompetens och didaktisk kompetens (Hattie, 

2009). Att utveckla kompetens i undervisningssituationer kräver både tillfällen i att utveckla 

kunskapsbasen och förstå kunskapsbasen i samband med det praktiska arbetet. Professionellt 

lärande är inte en process som handlar om att först lära sig något och sedan tillämpa det utan 

tillämpningen är en del av hur man lär sig något och sedan förstår det mer och mer. För att 

kunna välja rätt undervisningsstrategier i klassrummet krävs det att man kan det både i teorin 

och praktiken och en förståelse för varför olika strategier blir bättre än andra i ett visst 

sammanhang (Timperley, 2013).  
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Novisen uppfattar obekanta undervisningssituationer som separata delar och när hen ska 

använda nya färdigheter och kunskap förlitar sig novisen på regler snarare än en integrerad 

vision av praktiken. Primärt fokus är på jaget och den egna prestationen. När läraren utvecklas 

mot expertrollen blir de separata delarna integrerade i mönster och vissa aspekter blir automa-

tiska och läraren blir mindre styrd av olika regler. Experter har en mer holistisk uppfattning av 

situationer i olika kontexter och löser effektivt problem som dyker upp (Timperley et al., 

2007).  

 

Kollegialt lärande 

Kollegialt lärande är en del av lärares kontinuerliga kompetensutveckling. McArdle et al. 

(2010) menar att det är viktigt för lärare att reflektera över sin praktik för att utvecklas inom 

läraryrket. Men reflektion är inte tillräckligt för att öka kvaliteten i undervisningen utan bör 

kompletteras med kollegialt lärande. Den kollegiala reflektionsprocessen bör utgå från 

skolans behov, undervisningens mål, lärarnas undervisningspraktik och implementering av 

nya metoder (McArdle et al., 2010). 

Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling. Det 

som är centralt är att kollegor tillägnar sig kunskap och färdigheter genom strukturerat sam-

arbete. Tillsammans löser lärare uppgifter, formulerar problem, granskar och utvecklar samt 

ger feedback på sitt eget och andras arbete. Det finns olika metoder som alla är former av 

kollegialt lärande: learning study, lesson study, klassrumsobservation med återkoppling, 

kollegial handledning mm (Timperley, 2013). I Sverige är Matematiklyftet och kommande 

Läslyftet exempel på kompetensutveckling arrangerat utifrån teorier kring kollegialt lärande.  

Lärande är inte något man ägnar sig åt vid ett enskilt tillfälle, utan en förändringsprocess man 

deltar i över tid. För att öka elevernas engagemang, lärande och välbefinnande ska det profes-

sionella lärandet fokuseras på detta. Kunskaper konstrueras i ett socialt sammanhang så för att 

åstadkomma betydande förbättringar av elevresultaten bör lärare få möjlighet att diskutera 

viktiga idéer inom en professionell praktikgemenskap. När man vet vad man behöver lära sig 

behöver inte lärandet ske genom personliga möten, många lärare använder ex internet 

(Timperley, 2013).  

En av förutsättningarna för lärare att lära av varandra är att de ser varandra som resurser för 

att utveckla undervisningen. Lärare har en lång tradition av att arbeta relativt självständigt så 

det finns ännu ganska få studier som belyser hinder i att ta till vara varandras kompetens men 
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man bör vara observant på detta. Det är viktigt att andra medarbetare finns tillgängliga för 

diskussioner och gemensamt handlande. Lärande som sker i arbetet genom samverkan med 

andra är centralt för hur individer utvecklar sin kompetens i ett organisatoriskt sammanhang. 

Det är en förutsättning för meningsskapande, och därmed för det individuella lärandet. Ett 

hinder som har belysts i tidigare studier är bristande tid för dialoger och erfarenhetsutbyte 

(Larsson, 2004). 

Langelotz (2014) beskriver att kollegialt lärande kan starta olika former av processer:  

• Disciplinerande: en modell kan få lärare att fokusera på samtalsämnet och undvika ”att 

flyta ut”. Dessutom förväntas lärare som ingår i ett kollegialt lärande att ha lust att lära 

av varandra. 

• Demokratiska: Lärare som ingår i kollegialt lärande kan börja lyssna på varandra på 

ett nytt sätt.  

• Personlig och professionell utveckling: Fokus på pedagogiska och didaktiska frågor 

och en växande tillit och respekt för varandras kunskaper. 

Genom ett kollektivt reflekterande kring erfarenheter från det dagliga arbetet fick lärarna syn på 
hur de kunde handla gemensamt för att stötta elevernas möjligheter att lära. 
(Langelotz, 2014, s 93.) 

 

Timperley (2013) beskriver att det är svårt att hitta stöd för att individuella kompetensutveck-

lingsinsatser i form av några föreläsningar baserade på den enskilde lärarens intresse ger 

någon varaktig effekt. Den individuella kompetensutvecklingen stannar i de flesta fall enbart 

hos den enskilde läraren.  

Genom metakognitiva och självlärande processer börjar lärare successivt att ta en allt större 
kontroll över sitt eget lärande. I samarbete med specialister kan de avgöra vad som fungerar bra, 
så att detta kan bevaras, och vad som fungerar mindre bra, så att detta kan förändras. 
(Timperley, 2013, s 81.) 
 

Timperley et al. (2007) beskriver att det är viktigt att lärares professionella lärande utrustar 

dem med en stark teoretisk bas som ett verktyg för dem att genomföra förändringar i sin 

verksamhet samt kompetens att ifrågasätta effekten på elevernas lärande.  

Vid kollegialt lärande bör man vara uppmärksam på tidsbrist och bristande kontinuitet samt 

andra problem som kan uppstå: 

• Ett samarbete kan framstå som starkt individberoende eftersom det kräver ett väl 

inarbetat samförstånd mellan lärarna. Att ta in en ny deltagare i gruppen kan vara 

problematiskt och störa samspelet. 
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• Ett grupptänkande, ”groupthink”, kan leda till att utvecklingsarbetet avstannar. 

Mycket stark samverkan kan leda till ett likformigt tänkande och att nya tankar blir 

svåra att implementera. Ju mer likasinnat arbetslaget är desto färre olikheter kommer 

fram. Invändningar som skulle kunna störa samspelet mellan lärarna tas då inte upp till 

diskussion.  

• För att undvika att diskutera sådant som synliggör skillnader mellan lärarna kan lärare 

ha en tendens att samtala i generella termer. På så sätt undviker man (omedvetet) att ta 

tag i de problem som finns. 

• Maktordning kan skapa hinder och motverka möjligheter till bra relationer i gruppen. 

• Komplexa och avancerade problem kan leda till friktion inom gruppen och leda till 

samarbetssvårigheter (Stedt, 2013).  

Det professionella lärandets inverkan på undervisningen påverkas av hur lärare tolkar de 

kunskaper de får genom det professionella lärandet och hur de sedan använder dessa 

kunskaper. Timperley (2013) refererar till Black och Wiliam som använde begreppet ”svarta 

lådor” för att beskriva de oförutsägbara effekterna som undervisningen kan få på elevers 

lärande. Det är inte alls självklart att det finns någon koppling mellan undervisningsinsatser 

och elevers lärande. Elevernas tolkning och användning av kunskaperna påverkar vad de lär 

sig. Detta hänger samman med elevernas tidigare kunskaper och deras motivation. Hur det 

professionella lärandet inverkar på undervisningen påverkas av ännu en ”låda”. Lärarnas 

tolkning och användning av kunskapen påverkar resultatet. Vägen från professionellt lärande 

till elevens resultat passerar alltså två ”svarta lådor”, se figur 6. 
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Figur 6: De ”svarta lådorna” i lärares och elevers lärande, (Timperley, 2013, s 80).  

 

Målet med det professionella lärandet är att lärare ska utvecklas att bli ”experter på anpass-

ning” enligt Timperley (2013). Med det menar hon att lärare kontinuerligt bör bredda och 

fördjupa sin expertkunskap och vara lyhörda för situationer då deras egen kompetens inte 

räcker till. Lärare med denna typ av förhållningssätt uppfattar när de är i behov av ny kunskap 

och söker ny information när detta krävs. För att förstå sina egna utvecklingsbehov analyserar 

läraren elevernas behov enligt följande punktlista. 

• Vilka kunskaper och färdigheter behöver våra elever för att uppnå läroplanens mål, 

sina personliga mål och samhällets mål? 

• Vad kan de redan? 

• Vilka kunskapskällor har vi använt och hur pass lämpliga är de? 

• Vad behöver de lära sig och göra? 

• Hur bygger vi vidare på vad de redan kan? 

(Timperley, 2013, s 34) 

Med denna analys identifierar läraren utmaningar för att sedan tillsammans med kollegor och 

experter aktivt utveckla sin undervisning utifrån de behov som eleverna har. 

 

Handledarens roll vid kollegialt lärande 

Att förändra synen på utveckling och lärande och göra lärande och reflektion till en del av det 

dagliga arbetet är inte något som lärare kan uppnå på egen hand. Arbetsmiljön har en stark 

inverkan på detta och därför kan ledare inte stå utanför det professionella lärandet utan bör 
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leda arbetet till en effektiv process. Målet är att genom en undersökande cyklisk process till-

sammans bygga upp professionella kunskaper och genomföra praktiska förbättringar i syfte 

att bättre kunna tillgodose elevernas behov. På så sätt tar lärarna, enligt Timperley, åter 

kontrollen över sitt eget lärande och motivationen och lusten att engagera sig ökar efterhand 

som de undersökande och kunskapsbildande processerna blir en del av skolans ”kärnverk-

samhet”. Lärarna blir ”experter på anpassning” och skolan utvecklar ett system för lärande på 

alla nivåer och ger förutsättningar för det professionella lärandets inneboende kraft. Genom 

att både ta ställning till vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas ytterligare ut-

vecklas lärarens tilltro till den egna förmågan och ger dem trygghet och stöd för att utveckla 

områden som är mindre bra (Timperley, 2013). 

Timperley (2013) beskriver att experthjälp utifrån ofta är den katalysator som lärare behöver 

under tolkningsprocessen för att inte skylla på elever eller på varandra utan hitta lösningar på 

det som faktiskt går att förändra. Handledaren bör skapa goda relationer med lärarna som ska 

kännetecknas av ett respektfullt och utmanande förhållningssätt. Lärarnas befintliga erfaren-

heter bör tas på allvar men samtidigt kan experten introducera nya synvinklar i tolknings-

processen och dessutom bidra till att utmana de befintliga normerna inom grupper.  

Hargreaves (2007) betonar att det är viktigt att en extern ledare är lyhörd till och uppskattar 

redan pågående utvecklingsarbete. Ledaren behöver strategier för att förstå processen och en 

vilja att arbeta med skolan och skolans ledare och inte försöka imponera med sina egna planer 

och visioner.  

Scherp (2013) menar att i grupper utan tydlig lärledare blir fokus oftare på göranden och er-

farenhetsutbyte. För att gruppens arbete inte ska begränsas till detta bör gruppen ha en tydlig 

lärledare som tar extra ansvar för att leda lärprocessen framåt. Lärledaren ska inte fungera 

som en expert inom gruppens lärområde (men bör ha en kunskap av ungefär samma djup och 

omfattning som de övriga deltagarna) och deltar med sina egna erfarenheter i diskussionerna. 

Lärledarens främsta uppgifter bör vara att upprätthålla en lärandeinriktning i gruppen, leda 

lärande samtal samt leda och strukturera den systematiska kunskapsbildningen. En del i denna 

roll är även att hantera gruppdynamiska processer. Lärledaren bör uppmuntra deltagarna att 

dela med sig av sina lärdomar så att alla gruppmedlemmarnas erfarenheter och lärdomar tas 

till vara. Här är det viktigt att leda reflekterande samtal mot nya slutsatser, lärdomar, koppling 

till forskning och andras erfarenheter.  

För att skapa ett lärandesystem inom skolor där alla engagerar sig i lärandet krävs omfattande 

förändringar. En framgångsfaktor kan vara när ledaren ser lärarna som ”sin klass”. 
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Tillsammans med externa experter främjar de lärandet i ”sin klass”. Effektiva ledare arbetar 

jämsides med dessa experter och utvecklar mål och planer för lärandet med och för sina 

lärare. Handledarens primära roll är att samarbeta med ledare och lärare för att bygga upp 

deras förmågor så att de själva kan ta kontroll över sitt eget lärande på ett sätt som gynnar 

eleverna (Timperley, 2013).   

I alla lärandesituationer har deltagarna med sig sin förförståelse in i processen. Ju mer erfaren 

en lärare är desto mer utförlig och komplex är hens förförståelse. Lärare som deltar i kom-

petensutvecklingsinsatser har rika erfarenheter om elevers lärande, om bästa sättet att under-

visa eleverna samt önskade lärandemål och resultat. Dessa kunskaper och erfarenheter är 

viktiga och mycket relevanta för att utveckla den egna undervisningen (Timperley, 2013). 

Handledaren bör utmana, stödja och uppmuntra lärarnas egna kunskaper men också upp-

muntra lärarna till att diskutera sina erfarenheter och sin förförståelse för undervisning. På 

detta sätt utmanas ”lärarnas tysta kunskap” och de tränas att sätta ord på erfarenhetsbaserade 

förhållningssätt. Vardagskunskapen bygger på ”tyst”, underförstådd kunskap till skillnad från 

teoretisk kunskap som man oftare uttrycker med ord. Den tysta kunskapen är intuitiv och 

involverar vaga faktorer såsom personliga tankar, perspektiv och värderingar som kanske är 

outtalade. Den tysta kunskapen byggs upp under lång tid och bäddas in tillsammans med den 

egna erfarenheten. Denna kunskap är accepterad eftersom den fungerar i praktiken men det är 

ett outforskat område och sällan ifrågasatt. När lärare utmanas och får möjlighet till reflektion 

och diskussion uppstår dissonans som kan leda till motivation att förstå och till en inre 

utveckling (Timperley et al., 2007).   

För att det kollegiala lärandet ska leda till att elevernas engagemang, lärande och 

välbefinnande ökar kan handledaren och lärarna ställa sig själva följande frågor:  

• Hur effektivt har det vi har lärt oss och gjort varit för att främja våra elevers lärande? 

• Vad borde vi fortsätta med? Vad borde vi arbeta vidare med? Vad borde vi sluta med? 

• Vilka nya utmaningar vad gäller elevers lärande har blivit uppenbara, och vad behöver 

vi lära oss för att hantera dem? 

(Timperley, 2013, s 87.) 
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Förutsättningar för kollegialt lärande 

En bidragande orsak till att yrkesspråket ofta är outvecklat hos praktiska lärare är att under-

visningen ofta är en isolerad verksamhet. Det saknas både gemensam reflektion och delad 

praktik (El Gaidi, 2007).  

I Skolverkets rapport Lärarnas yrkesvardag (2013c) beskrivs förutsättningarna för lärare att 

utveckla undervisningen genom kollegialt lärande. Skolverkets tidsanvändningsstudie visar att 

grundskollärare har ca 50 timmars arbetsvecka. Tid för reflektion kring undervisning och 

läraruppdraget samt kompetensutveckling är 7 % av arbetstiden, dvs ca 37 minuter under en 

genomsnittlig arbetsdag. Detta innefattar både individuell och gemensam reflektion samt 

deltagande i organiserad kompetensutveckling och fortbildning. I genomsnitt använder 

grundskollärare 2 % av arbetstiden till organiserad kompetensutveckling eller fortbildning. 

Grundskollärare arbetar enligt ovan nämnda tidsstudie ensamma i centrala delar av sin 

yrkesutövning. De är ensamma både vid planering och genomförande av undervisning och i 

arbetet med att analysera och dokumentera elevers kunskapsutveckling. 

I slutordet skriver Skolverket (2013c) att det är en förutsättning för hög kvalité att lärare har 

utrymme för reflektion kring undervisningen och läraruppdraget och att lärare behöver 

kontinuerlig kompetensutveckling. 

Timperley et al. (2007) betonar att lärare måste ha tid och möjlighet att samarbeta kring 

viktiga idéer för att kunna integrera dessa till en sammanhängande helhet om sin egen praktik. 

Att förändra sin praktik på ett sätt så att det ger betydande inverkan på elevernas resultat är 

inte lätt. Det är viktigt att beslutsfattare har förståelse för pågående utveckling innan 

genomförande av nya policy- och organisationsförändringar. Annars finns en risk att nya 

prioriteringar för att utveckla ”nästa stora grej” [min översättning] underminerar effekter av 

redan pågående utveckling. Innovation måste balanseras med konsolidering om erfaren-

heterna av professionellt lärande ska påverka elevernas resultat positivt.  
 

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens 

Uttrycken vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har fått ökad tyngd genom en ny 

bestämmelse i 2010 års skollag (SFS 2010:800). Vetenskaplig grund innebär att kritiskt 

granska och pröva faktakunskaper i ett större sammanhang och jämföra med annan kunskap. 

Det är viktigt att granska källorna och vad det finns för stöd för dem. För att lärare ska kunna 
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bedriva undervisning på vetenskaplig grund krävs att skolan tar del av nya vetenskapliga rön 

samt följer diskussionen bland forskare om metoder och vetenskaplighet. Beprövad erfarenhet 

innebär att lärare stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid, är systematiskt 

utvärderade och dokumenterade. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är kunskaps-

källor som kompletterar varandra och båda är lika viktiga för verksamheten i skolan 

(Skolverket, 2013b). 

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För att göra det till 
verklighet i skolans vardag behöver lärare och rektor ha en levande diskussion om vad ett 
forskningsbaserat arbetssätt konkret innebär och hur forskningen kan bidra till att utveckla 
undervisningen. Skolans arbete med att bidra till och använda sig av beprövad erfarenhet är 
väsentligt för den egna utvecklingen. 
(Skolverket, 2013a, s1.) 
 

Ordet evidens har fått en allt mer framträdande roll i skoldebatten och förespråkas av vissa 

som lösningen på skolans problem och av andra som hämmande för skolutveckling. 

Begreppet evidens tolkas och används på olika sätt. Ett sätt för rektorer och lärare att förhålla 

sig till begreppet är att vara evidensinformerad (Skolverket, 2014). Forskningsresultat ger 

vägledning och nya perspektiv när det gäller skolutveckling och undervisningsmetoder. I en 

evidensinformerad praktik är det lärare och rektor som ska avgöra hur arbetet ska bedrivas. 

Lärare och rektor äger den egna utvecklingen men kvalitén kan höjas ytterligare genom 

samarbete med utomstående organisationer och experter, t.ex. högskolor och forskare. 

Rektorn skapar lärandemiljöer och möjligheter för lärarna att utveckla sin undervisning. En 

evidensinformerad praktik är komplex och tar hänsyn till olika kontexter. Detta stämmer väl 

överens med vad Skolverket skriver angående evidens: ”Inom utbildningsområdet måste 

evidens därför ha en vidare innebörd och en bredare vetenskaplig grund. Det räcker inte att 

ställa frågan ”Vad fungerar?” Man måste lägga till: ”Vad fungerar för vem och i vilket 

sammanhang?” (Skolverket, 2013b).  

Levinson (2013) beskriver begreppet evidensinformerad, critical appraisal, och menar att 

lärare behöver utveckla förmågan att kritiskt granska, värdera och välja ut forskningsresultat 

för att kunna fatta bättre beslut i klassrummet. Då får lärare förutsättningar för att mer 

självständigt och utifrån egen kunskapsgrund fatta beslut om och hur evidensbaserade 

undervisningsstrategier ska praktiseras. Håkansson och Sundberg (2012) beskriver hur lärare 

och rektorer tillsammans med forskare i lärande gemenskaper kan utveckla ett språk för att 

beskriva klassrummens olika kontexter. I en ömsesidig dialog mellan praktiker och forskning 



29 
 

genereras då en nyanserad förståelse och nya kunskaper för undervisningens förutsättningar 

och hur lärandets utfall kan utvecklas (Håkansson & Sundberg, 2012). 

Håkansson och Sundberg (2012) refererar till Cochran-Smith och Lytle (forskningsöversikt, 

1999) som beskriver det nödvändiga samspelet mellan forskningen om undervisning och 

lärande (kunskap om) och de beprövade erfarenheterna (kunskap i). Genom ett samspel och 

växelspel kan ny kunskap utvecklas (kunskap för), se figur 7 nedan. De skriver vidare att 

lärandegemenskaper kännetecknas av forskande, reflekterande och kommunicerande med en 

ökad självklarhet att diskutera, pröva, använda och utvärdera forskningsresultat.  

 

 

Figur 7. Samspelet mellan forskning och beprövad erfarenhet: kunskap om – kunskap i – kunskap för. 
Förenklad skiss utifrån modell ur ”Utmärkt undervisning – Framgångsfaktorer i svensk och 
internationell belysning” av Jan Håkansson och Daniel Sundberg (2012, s 272). 

 

Hultman (2001) menar att med dessa tre indelningar kan lärarna ses som forsknings-

konsumenter, reflekterande praktiker eller aktionsforskare. Men Hultman ger även en annan 

aspekt av hur kunskap skapas, kunskapsbildning i vardagen, se figur 8. 
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Strategi 1 Forsknings-
utnyttjande 

Forsknings-
konsumenter 

Ta emot 
kunskap 

Kunskapsspridning 
från andra 

Strategi 2 Reflektion Reflekterande 
praktiker 

Ta erfarenhet 
från kollegor 

Kunskapsbildning 
från andra och 
tillsammans med 
andra samt 
kunskapsbildning i 
vardagen 

Strategi 3 Aktionsforskning Aktionsforskare Erfarenhet 
tillsammans med 
forskare 

Kunskapsbildning 
tillsammans med 
andra 

Strategi 4 I samspråk med 
praktikern 

Vardagsexperter, 
Reflektion-i-
handling 

Erfarenhet i 
kontext: 
improvisation, 
intuition 

Kunskapsbildning i 
vardagen 

Strategi 1-3: Kunskap överförs eller genereras via arrangemang: fortbildning och 
kompetensutveckling, litteratur, reflektionstillfällen, mentorskap, projekt mm. 
Strategi 4: Kunskap genereras i praktiken, informellt och i arbetet. 

Figur 8: Hur skapas ny kunskap för förändring? (Hultman, 2001, s 28.) 

 

Kunskapsbildning i vardagen sker i samverkan med praktiken och lärarna är vardagsexperter 

som reflekterar-i-handling. Lärarna använder sig utav sin erfarenhet i den specifika kontexten. 

En stor del av lärares arbete består av improvisationer för att man måste lösa uppkomna 

situationer. Här finns en utvecklingspotential, en ström av händelser, som skulle kunna vara 

ingång i en kunskapsbildningsprocess. Lärare bör ges möjlighet att utvecklas tillsammans 

med ett fokus på att synliggöra lärarens lärande och låta lärare se sin egen kunskapsbildning 

(Hultman, 2001). Hultman (2001) refererar till Ellström (1999) som menar att det krävs 

begreppsliga verktyg för att man ska kunna tolka och ”se” erfarenheten. Ellström föreslår att 

man planerar in formella lärtillfällen som integreras med vardagsarbetet och det lärande som 

sker i arbetet.  

 

Skolans komplexitet 

Skolans verklighet är komplex med olika förändringsprocesser som pågår samtidigt. När 

lärare brottas med problem kan forskningen och andras erfarenheter hjälpa till men det är inte 

säkert att man löser problemet (Seashore Louis m fl. ur Hultman, 2015).  
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Hultman (2001) betonar att vi behöver lära oss mer om skolans kontextuella miljö. Den bild 

av skolan som man ofta refererar till när man tänker på skolor eller utfärdar råd beskrivs så 

här: klara mål, mål styr handlandet, tydlig orsak-verkan, ordning och reda, omedelbar åter-

koppling, betoning på formell kunskap viktig, analyserande dvs, ”tänka först handla sen”. 

Men det finns också en annan bild med vaga/motsägelsefulla mål, kontext styr handlandet, 

oklar orsak-verkan, hektisk och varierad, fördröjd återkoppling, informell kunskap viktig, 

intuition dvs, ”handla först och tänka sen”. För att kunna förstå och utveckla skolor behöver vi 

lära oss mer om den andra bilden av skolmiljön. Om vi lär oss mer om den komplexa 

kontextuella miljön i skolan kan vi arrangera och stötta lärande på fler nivåer t ex genom 

vardagskunskap, kontextuella inviter, reflektion-i-handling under arbetet, improvisationer 

med elever, osynliga ”projekt”, outtalade personliga teorier mm. Det osynliga lärandet i 

skolan är en outnyttjad potential och med en realistisk inblick i skolornas värld kan utveck-

lingen av individer och grupper stödjas. Vi behöver hitta former för kunskapsbildning med 

fokus på lärarens vardagsarbete, pedagogiska former och metoder som harmonierar med 

praktiken samtidigt som de ger tillfälle till distans (Hultman, 2001).  

 

Transformation 

Hultman (2015) beskriver hur överföring från forskning till praktik kan gå till. Forskning 

används i skolan men det är viktigt att uppmärksamma på vilket sätt. Är det den ursprungliga 

forskningens syfte och frågeställningar som når klassrummet? Eller är det lösryckta rekom-

mendationer och tekniker som kan associeras med forskning? Överföringskedjan är inte enkel 

utan innehåller övergångar mellan olika kulturer. Vid varje övergång sker skiktningar, 

reduceringar, förenklingar, avbrott och lösa kopplingar. Vägen från en forskares avhandling 

till en lärares klassrum kan ta olika riktningar och på vägen sker förändringar från de ur-

sprungliga forskningsfrågorna. Som ett exempel beskriver Hultman (2015) tekniken ”Two 

stars and a wish”12 som sägs komma från Dylan Wiliams arbete med formativ bedömning. I 

Hultmans fältkontakter var detta ett exempel på en teknik som dyker upp överallt i olika 

satsningar och sprids från lärare till lärare via t ex Facebook. Glenn Hultman kontaktade 

därför Dylan Wiliams och frågade om denna teknik varpå Wiliam svarar att tekniken 

                                                 

 

12 Two stars and a wish - En teknik för kamratbedömning där eleverna ger varandra feedback genom att skriva 
(eller säga) två bra saker och ett förbättringsområde att utveckla nästa gång.  
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utvecklades av några lärare som Wiliam och hans team arbetade tillsammans med i ett 

forskningsprojekt kring formativ bedömning. Dylan Wiliam vet inte om tekniken fanns 

tidigare utan den kan ha utvecklats av lärare själva tidigare. Praktiska tekniker kan uppfattas 

som forskning när de presenteras i forskning. Forskningen legitimerar och sätter nya begrepp 

på den goda praktiken. Hultman refererar till Leahy och Wiliams (2009, i Hultman 2015) som 

reflekterar över huruvida reformer ger den effekt som avses. Ett problem uppstår då länder 

ska gå från pilotförsök till full skala. Frågan kvarstår: Är det den ursprungliga forskningens 

syfte som når klassrummet eller är det lösryckta tekniker? 

När en lärare inte förstår teorin bakom en strategi fullt ut blir lärarens anpassningar av stra-

tegin troligtvis oförenliga med teorin som ligger till grund för dem och därmed blir strategin 

mindre effektiv. Undervisning är en komplex aktivitet och metoderna är alltid personligt 

valda. Timperley (2013) betonar att ett viktigt resultat från forsknings-sammanställningen om 

professionellt lärande och professionell utveckling var vikten av att konstruera kunskap i ett 

socialt sammanhang. I alla de situationer där Timperley et al. (2007) fann resultat som tyder 

på betydande förbättringar av elevresultaten hade lärarna fått möjlighet att diskutera viktiga 

idéer inom något slags professionell praktikgemenskap. Lärande är inte något man ägnar sig 

åt vid ett enskilt tillfälle utan en förändringsprocess över tid. Hur aktiviteterna var utformade 

var inte det som var mest betydelsefullt utan det viktigaste var att aktiviteterna var direkt rele-

vanta för att nå målen, dvs att främja professionellt lärande och utveckla relevant kunskap och 

förståelse för idéerna både teoretiskt och praktiskt (Timperley, 2013).  

När lärare använder forskningsresultat i skolan så lägger de mycket kraft på att bearbeta och 

omvandla forskningsresultaten till undervisning. Levinsson (2013) refererar till Hultman och 

Robertson som i en svensk undersökning bekräftar att det sker en anpassning när lärare för-

söker utforma arbetet efter forskning. Forskningsresultat relaterade till skolan kan inte styras 

utifrån på ett enkelt sätt. Det är lärarens personliga behov och den lokala kontexten som är 

avgörande för hur forskningen används. Hultman och Robertson drar slutsatsen att det 

troligtvis är mer fördelaktigt att låta lärare använda forskning utifrån eget professionellt 

omdöme. 
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Skolutveckling på vetenskaplig grund, ända in i klassrummet 

Håkansson och Sundberg (2012) betonar att en utveckling av undervisning på vetenskaplig 

grund kräver långsiktigt engagemang, systematik och tålamod. Det är viktigt att fokusera på 

kärnprocesserna, undervisning och lärande, både i skolan och i de allmänna samtalen om 

skolan. Verksamma i skolan, tillsammans med forskare, bör kommunicera och utveckla en 

dialog och ett pedagogiskt yrkesspråk med syfte att få en mer nyanserad förståelse av under-

visningens förutsättningar och lärandets utfall. Hultman (2015) menar att interaktion är viktigt 

i ett samarbete mellan forskning och praktik och att praxisinriktad forskning bör uppmärk-

sammas. Ett samspel med forskare kan stödja verksamheten och bidra till tolkningshjälp.   

Scherp (2013) urskiljer två olika huvudperspektiv på skolutvecklingsarbete. Det ena per-

spektivet styrs uppifrån och baseras på New Public Management (NPM) och kännetecknas av 

att man utgår från ”best practice”-modellen där man försöker implementera färdiga lösningar. 

Scherp menar att detta perspektiv inte passar in i skolans komplexa och dynamiska verksam-

het och sällan leder till några varaktiga förbättringar av elevresultat. Det andra perspektivet 

som han kallar ”ett lärande organisationsperspektiv” utgår från skolans egna förutsättningar 

och organiserar för lärares lärande och utvecklingsarbete. Det krävs både en välfungerande 

arbetsorganisation och en välfungerande utvecklingsorganisation. I detta perspektiv betonas 

samarbete som utvecklingskraft. I stället för best practice betonar man framtagandet av ”next 

practice”. 

Hultman (2001) beskriver att det inte är självklart att ett förändringsarbete går som en 

motorväg. I stället beskriver han ”djungelstigen” som består av fas 1 där kunskap tas fram via 

prat och analyser. I fas 2 upptäcker man ibland att teorierna inte stämmer helt med de tankar 

man hade initialt och de medverkande känner därför krav att förändra beteenden. Dessa 

förändringar är inte alltid lätta att göra och deltagarna blir upprörda och känsloladdade.  

 

Framgångsrika system och lärande organisationer 

I skriften ”Transformation, interaktion eller kunskapskonkurrens – forskningsanvändning i 

praktiken” beskriver Hultman (2015) vad framgångsrika system gör. Han nämner Ontario i 

Canada, Finland och Singapore som exempel. Skolutvecklingsprojektet i Ontario ledde till 

slutsatsen att ”det som är nödvändigt för vissa är bra för alla”. Man strävade efter olika former 

av inkludering och specialläraren utförde sitt arbete i klassrummet. Projektet startade med 

inriktning mot specialundervisning men utvecklades för att gagna alla elever. Projektet 
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genomsyrades bl a av ”lokalt” ledarskap från mellannivå, öppenhet för olikheter, kollektivt 

ansvar för alla elever, evidens-upplyst förhållningssätt och ”just-in-time”-åtgärder.  

Fullan (2008) var rådgivare till utbildningsministern i Ontario vid ovan nämnda utvecklings-

projekt.  Han beskriver förändringens sex hemligheter men betonar samtidigt att världen är för 

komplex för att beskrivas med en teori. 

The world has become too complex for any theory to have certainty. 
(Fullan, 2008, s 5.) 
 

Han rekommenderar att man bör fortsätta utvecklas med en god teori och aldrig förvänta 

absolut säkerhet utan vara ödmjuk inför komplexiteten och framtiden. Fullan (2008) uttrycker 

att en bra ledare är öppen för förändringar och nya data och gör förändringar kontinuerligt. 

Den största utmaningen för att leda ett framgångsrikt system är att hantera förändringar.  

Förändringens sex hemligheter summerar han på detta sätt: 1) Love your employees, 2) 

Connect peers with purpose, 3) Capacity building prevails, 4) Learning is the work, 5) 

Transparency rules, och 6) Systems learn. 

Fullan (2008) lyfter bl a fram en arbetskultur där arbetet är meningsfullt och alla känner sig 

stolta, ett teamarbete med utrymme för kollegialt lärande och kontinuerlig utveckling, 

möjlighet att lära av sina misstag samt en balans mellan stabila rutiner och innovation. Vidare 

nämner han vikten av transparens och att följa upp prioriterade områden. Han avslutar med 

den övergripande hemligheten, nämligen en lärande organisation där allas förmågor och 

systemet kontinuerligt utvecklas. 

Hultman (2001) ställer den retoriska frågan ”Hur kan komplexa system som skolor hantera 

alla dessa förändringar med bevarad stabilitet?”. Skolan ingår i ett komplext system där det 

ofta pågår olika förändringar parallellt. Det kan vara bra att tänka i termer av förändring och 

stabilitet, samtidigt. I ett icke-linjärt utvecklingstänkande kan kunskap från olika källor, ”en 

flora av data”, vara grunden till den lokala kunskapsbildningen (Hultman, 2015).  

Mulford (2007) beskriver ”empowerment”, dvs att ta kontroll över organisationens lärande. 

Han refererar till Sweetland och Hoy som anser att skolor bör växa, utveckla, anpassa och ta 

makten över de förändringar som krävs. För att kunna kontrollera sin framtid och lyckas i en 

snabbt föränderlig och ökande komplex värld är det viktigt att skolor organiserar för att äga 

lärandeprocessen. Skolor som tar makt över sitt lärande och sin utveckling blir effektivare och 

kvalitén blir högre på de beslut som fattas. Sådana skolor eller skolorganisationer ökar även 

elevernas måluppfyllelse. Första steget till att ta kontroll över organisationens lärande är att 
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bygga upp en medvetenhet och ansvarsfullhet inom skolkulturen genom att organisera för 

detta, ex genom PLC:er. 

I McKinsey-rapporten som kom 2007 visade resultaten att det som kännetecknar framgångs-

rika skolsystem handlar främst om lärarnas kompetens, att rekrytera rätt personer till lärar-

yrket samt att vidareutveckla lärarnas kompetens så att de blir bra på att individualisera 

undervisningen. I denna rapport konstaterades det att det inte är en framkomlig utvecklings-

strategi att skapa yttre tryck på skolor med hjälp av rangordningar baserade på standardiserade 

mätningar eller att förmå skolor med sämre resultat att börja arbeta som man gör på skolor 

med de bästa resultaten (Scherp, 2013, s 227). 

Elevers engagemang, lärande och välbefinnande styrs av många olika faktorer, inte bara 

undervisningen. Effektiva ledare främjar lärares möjlighet till lärande och gör på så vis 

skillnad för eleverna. Förutom att engagera sig och bli en del av skolans professionella 

lärande gör effektiva ledare mycket annat. De organiserar och hanterar resurser och arbetar 

även med föräldrar, personer i närområdet och anställda på kommunal, regional, central och 

global nivå. Effektiva ledare utvecklar ett respektfullt och utmanande förhållningssätt bl a 

genom relationsbaserade förtroenden. De är lärande ledare som utvecklar både sin egen och 

lärarnas kunskaper utifrån identifierade behov samt tar vid behov hjälp av experter. Lärande 

ledare utvecklar ett system där undersökande och omprövande arbetssätt blir en naturlig del i 

vardagen (Timperley, 2013).    

Scherp & Scherp (2007) menar att skolutveckling i första hand syftar till att skapa så goda 

lärmiljöer som möjligt för eleverna. Skolutveckling innebär en kvalitetsförbättring av verk-

samheten genom att medvetna och kunskapsbaserade förbättringar görs. Det innebär att rektor 

bör delta i samtalen och även använda vardagsproblem som en drivkraft i skolutvecklings-

processen. Ett sätt att göra detta är att organisera verksamhet så att problemlösning sker i 

lärgrupper. Problemen ses som utgångspunkt och leder till att de hanteras på ett mer 

ändamålsenligt sätt (Scherp & Scherp, 2007).  

Rektorer bör gynna ”organisationens lärande”, dvs genomföra kontinuerliga förändringar för 

att nå höga resultat. Rektorerna har en viktig roll i att främja och delta i lärarnas professionella 

lärande och utveckling (Pont, 2009). I en lärande organisation lägger rektorn mer tid på att ge 

återkoppling till lärarna och utmanar deras tankesätt. De ger även lärarna mer tid för att 

diskutera lärande (Pont, 2009). Det är elevernas lärmiljö som utgör huvudfokus vid skolut-

veckling (Scherp & Scherp, 2007). Förhållandet mellan skolans ledarskap och elevernas 
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lärande är oftast indirekt. Skolledaren påverkar lärarnas motivation och kapacitet och har en 

viktig roll att skapa förutsättningar för effektivt lärande och undervisning (Pont, 2009).  

Ett systematiskt kvalitetsarbete är viktigt för att identifiera utvecklingsområden. Goda exem-

pel på skolor med ett välfungerande kvalitetsarbete uppvisar en tydlig struktur för utvärdering 

av all verksamhet. Kvalitetsarbetet bedrivs löpande under hela läsåret genom att rektor och 

lärarna utvärderar elevernas resultat och beslutar om nya åtgärder för att öka måluppfyllelsen. 

Detta kvalitetsarbete genomsyras av allas gemensamma ansvar för en framgångsrik skolut-

veckling. Rektorn ger en tydlig struktur och lärarnas delaktighet och kommunikationen 

mellan rektor och lärare är central (Skolinspektionen, 2012).  

Rektorers engagemang utanför skolan är viktigt och innebär bl a kontakter med andra skolor, 

universitet och beslutsfattare. Denna samverkan ökar organisationens lärande och kan leda till 

förbättringar för eleverna. Samarbeten med parter utanför skolan gynnar även skolans system 

som helhet. Därför är ett systemiskt ledarskap framgångsrikt (Pont, 2009).  

Yukl (2012) skriver att rollen som rektor är mångfacetterad, så rektorn behöver identifiera de 

informella ledarna och låta specialister inom olika områden få utrymme att utveckla verk-

samheten. Flera personer kan ansvara för det pedagogiska ledarskapet. En chef kan göra 

mycket så att organisationen genomsyras av ett stödjande klimat för kontinuerligt lärande och 

utveckling. Ett lärandeperspektiv på skolutveckling, där lärare griper sig an komplexa 

problem för att hitta lösningar och hantera dem på bättre sätt, har visat sig bidra till lärares 

upplevelser av att tillsammans ha makt över sin arbetssituation. Makt över den egna situa-

tionen samvarierar positivt med skolutveckling, trivsel och meningsfullhet (Scherp, 2013; 

Scherp & Scherp, 2007).  

Scherp (2013) hänvisar till Watkins och Marsick som definierar organisationslärande som en 

organisations förmåga att göra något annorlunda. Det som skiljer en lärande organisation från 

andra är att man mer medvetet och systematiskt lär i och om vardagsverksamheten på både 

individ-, grupp- och organisationsnivå. Att ge sig in i en lärprocess kan väcka oro eller 

ängslan eftersom man initialt inte vet resultat eller vad man kommer att klara. Eftersom man 

ägnar sig åt det man inte vet eller kan är lärandesituationer otrygga men det handlar om att 

skapa tillit till lär- och utvecklings-processen så att man vågar ge sig in i den osäkerhet och 

otrygghet som är karakteristiskt för lärande och förändring (Scherp, 2013).  
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Didaktik och ämnesdidaktik  

Det kollegiala lärandet när man arbetar utifrån studiehandledningen NTA och kollegialt 

lärande (2014) syftar till att utveckla lärarnas didaktiska och ämnesdidaktiska kompetens.   

De naturvetenskapliga ämnenas didaktik är i fältet mellan naturvetenskapen och pedagogik, se 

figur 4. Pedagogik är ett omfattande begrepp och kan beskrivas som ”läran om undervisning 

och uppfostran”. Didaktik är en del av pedagogiken och beskriver de värderingar som är 

knutna till den innehållsmässiga aspekten av undervisning och handlar om de värderingar som 

ligger bakom urval och strukturering av undervisningens innehåll. Ämnesdidaktik är ämnenas 

didaktik och handlar om didaktiska val i mer konkreta sammanhang. Ämnesdidaktiska frågor 

såsom ”Vad är det centrala begreppsinnehållet?”, ”Vilka är de centrala processerna?” eller 

”Hur vet vi om något lärande äger rum samt vilka kunskaper och värderingar eleven 

utvecklar”? är viktiga frågor både för läraren och eleven. Frågor som rör ämnet och känns 

angelägna och meningsfulla kan vara ämnesdidaktiska frågor. En reflekterande lärare bör 

kunna diskutera sådana frågor med sig själv, kollegor och elever samt ha kunskaper om 

ämnets filosofi, natur och historiska utveckling med sociologiskt, globalt och jämställt 

perspektiv (SjØberg, 2010).   

 

Figur 4: De naturvetenskapliga ämnenas didaktik, mellan naturvetenskap och pedagogik, (SjØberg, 

2000, s 29). 
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Didaktik som begrepp har använts på lite olika sätt genom historien. Didaktik beskriver 

relationen mellan undervisningsinnehållet, elevernas förståelse och lärares konkreta 

undervisning. De klassiska didaktiska frågorna är:  

• HUR (Hur sker undervisning? Vilka strategier tillämpar lärare?),  

• VAD (Vad lär sig eleverna? Vilket innehåll lärs ut?) och  

• VARFÖR (Hur motiveras det som sker?) 

(Kroksmark, 1994). 

Hultman (2011) tillför begreppet didaktik en dimension. Om man sätter fokus på praktiken 

och ser mera till undervisning och lärande får de didaktiska frågorna en annan innebörd.  

I ett mera situerat perspektiv, där sammanhanget vävs in, blir praktiken i fokus och 

undervisning och lärande ses så som det faktiskt är praktiken (Hultman, 2013).  

 

God undervisning och lärande 

Utbildningen inom grundskolan styrs av läroplan med kursplaner, Lgr11 (Skolverket, 2011a). 

Det finns också allmänna råd med riktlinjer för hur huvudmän, rektorer och lärare ska planera 

och dokumentera undervisningen (Skolverket, 2011b). Men vad säger forskning om god 

undervisning? Vad menas med effektiv undervisning? 

På ett övergripande plan visar forskning inom området undervisning och lärande att kvalitativt 
god undervisning är välorganiserad, planerad och reflekterande. Den baseras både på gedigen 
ämneskunskap och på en effektiv behandling av denna kunskap i förhållande till eleverna. 
(Håkansson & Sundberg, 2012, s 73.) 

 

Håkansson & Sundberg (2012) beskriver också att god undervisning förutsätter en förståelse 

för elevernas utvecklingsbehov. Den är varierande, utmanande och inspirerande och upp-

muntrar eleverna att bli självständiga lärande subjekt. Undervisningen underlättar lärande och 

stimulerar elevernas kreativitet och fantasi.  

Lärares pedagogiska skicklighet och återkoppling till eleven och från eleven är centralt för 

elevernas studieresultat. Feedback handlar alltså både om återkoppling till eleven och åter-

koppling så att läraren kan forma sin undervisning utifrån elevernas behov.  

I Visible learning (Hattie, 2009) presenteras en meta-meta-analys, dvs en metastudie av ca 

800 metastudier genomförda av andra forskare. Den innehåller rankinglistor över vad som 

fungerar och vad som inte fungerar i klassrummet. Faktorer som har hög effekt på elevernas 

lärande är bl a formativ återkoppling och elevers förmåga till metakognition. Mest negativ 
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effekt på elevernas lärande har byte av skola och att gå om (Hattie, 2009). Håkansson (2011) 

förklarar ”synligt lärande” som kraften och skickligheten hos lärare som fokuserar elevernas 

kognitiva engagemang för det innehåll som lärarna undervisar om. Lärare som fokuserar sina 

färdigheter i att utveckla sätt att tänka, resonera och lösa problem kring det innehåll som de 

vill att eleverna ska lära.  

Håkansson (2011) har identifierat dessa faktorer som viktiga för ett framgångsrikt lärande:  

• Tydlighet i lärandemålen med specificeringar av kriterier för måluppfyllelse. 

• Användning av flera ändamålsenliga undervisningsstrategier. 

• Närvaro av återkoppling som är fokuserad på rätt undervisnings- och färdighetsnivå. 

• Ett synsätt på lärande och undervisning som utgår från elevens perspektiv. 

• Tilltro till möjligheten att undervisa i studiefärdigheter och lärandestrategier. 

(Håkansson, 2011, s 46) 
 

Belägg för lärande ska användas för att anpassa och göra undervisningen följsam för 

elevernas behov. Lärarens arbete är att skapa effektiva lärmiljöer för eleverna och viktiga 

kännetecken på en sådan miljö är att den skapar engagemang hos eleverna och gör att lärandet 

fortsätter i avsedd riktning. Wiliam (2013) menar att den enda vägen att nå dit är genom 

bedömning. Den formativa bedömningen blir bron mellan undervisning och lärande. 

Själva idén med formativ bedömning kan liknas vid att hjälpa någon med en färdbeskrivning. 

Det här är enligt Jönsson, Ekborg, Lindahl och Löfgren (2013) tre frågor som läraren måste 

besvara: 

1. Vart ska eleven? Målet med undervisningen. 

2. Var befinner sig eleven just nu i förhållande till målet? 

3. Hur kan undervisningen hjälpa eleven att ta sig vidare i riktning mot målet?  

 

Good teachers can sense the success or failure of their instruction just as a skillful actor 
can sense the reaction of an audience. (Airasian & Russell, 2011, s. 107.)   
 

Formativ bedömning är ett verktyg för läraren för att forma undervisningen utifrån elev-

gruppens kunskaper och färdigheter för en gynnsam utveckling. Wiliam (2013) skriver att 

bedömning fungerar formativt när bevis tas fram, tolkas och används av lärare, elever eller 

deras kamrater för att besluta om nästa steg i undervisningen och beskriver ”Fem nyckel-

strategier för formativ bedömning”: 
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1. Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg 

2. Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som tar fram 

belägg för lärande 

3. Ge feedback som för lärandet framåt 

4. Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra 

5. Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande 

(Wiliam, 2013, s 61). 
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Metod 

Metodavsnittet inleds med ett avsnitt om kvalitativa forskningsmetoder och sedan beskrivs 

fältforskning, etnografi, som är den forskningsansats som jag är inspirerad av i denna studie. 

Sedan redovisas datainsamlingsmetoden, hur urvalsprocessen sett ut samt genomförande och 

analys. Därefter beskrivs och diskuteras styrkor och svagheter i insamling, urval, genom-

förande och analys. I detta avsnitt beskrivs även de forskningsetiska principer jag tagit hänsyn 

till. 

Kvalitativa forskningsmetoder 

Kvalitativa forskningsmetoder lägger vikt vid insamling och analys av data och betonar ett 

induktivt synsätt. Man är intresserad av att beskriva, förklara och tolka. De ”data” man får 

utgörs av ord och beskrivningar. Det kvalitativa förhållningssättet ger en bild av en social 

verklighet som ständigt förändras på grund av individernas skapande och konstruerande 

förmåga (Bryman, 2011). Kvalitativa studier omfattar ofta ett litet antal personer, men 

försöker i gengäld undersöka dessa desto djupare. Man kan därför inte generalisera resultatet 

på vanligt sätt. 

Fältforskning, etnografi 

Fältforskning, etnografi, är en forskningsansats där kärnan är deltagande observation 

(Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2009). Den deltagande observatören engagerar sig i en 

grupp och iakttar beteenden, lyssnar på vad som sägs inom gruppen och till forskaren. 

Etnografiska studier rör sig ofta om en lång tidsstudie vilket inte stämmer på denna studie där 

jag valt ut tillfällen för att observera. Bryman (2011) beskriver att det är möjligt att genomföra 

en form av mikro-etnografi och det är därför jag väljer att skriva att jag är inspirerarad av 

etnografi, fältforskning, som forskningsansats. 

Vid fältforskning är forskaren närvarande i den verksamhet som är i fokus och registrerar 

själv de sociala handlingar som undersöks. Detta deltagande möjliggör att flera olika slag av 

information kan samlas in via samtal och intervjuer med deltagarna och möjliggör fördjupad 

förståelse för de företeelser studien undersöker (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2009). Min 

ansats har varit att samla på mig så mycket information som möjligt och öppet och nyfiket 

registrera vad som händer. Parallellt med undersökningen har jag fördjupat mig i relevant 

litteratur för att på så sätt veta så mycket som möjligt om det jag studerar. Denna inläsning av 
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litteratur har gjort att jag får begrepp för att beskriva de skeenden jag ser och möjlighet att 

koppla mina observationer till tidigare forskning.  

Datainsamlingsmetod 

Jag har valt att observera det som sker vid tre tillfällen då lärare träffas och arbetar utifrån 

studiehandledningen ”NTA och kollegialt lärande”. Jag har varit en deltagande observatör 

samt filmat dessa träffar. Vid träff två och tre gjordes även ljudupptagningar eftersom kvalitén 

på filmljudet vid träff 1 inte var optimalt. Jag genomförde även enklare observjuer, se nedan, i 

direkt anslutning till träffarna och en enkät för att fördjupa den bild jag fick. Mellan träffarna 

genomförde jag även klassrumsobservationer för att se om lärarna förändrade sin undervis-

ningspraktik utifrån det kollegiala lärandet vid träffarna. Dessa insamlingsmetoder beskrivs 

mer i detalj nedan. Att använda flera metoder, en triangulering, gör att man får en bredare 

belysning genom att metoderna stödjer varandra. Detta ökar trovärdigheten (Bryman, 2011).   

Observation 

Jag observerade gruppen och handledaren vid tre träffar med NTA och kollegialt lärande. Vid 

observationerna inhämtade jag så mycket information som möjligt. Jag skrev löpande 

anteckningar och tog hjälp av ljud- och filmupptagningar. Pramling och Lindahl (1999) 

skriver att den viktigaste skillnaden mellan observation och att göra filmupptagningar är att 

filmkameran kan registrera mycket mer än vad man kan göra som observatör med papper och 

penna.  

Observationerna hade låg struktur. Min observatörsroll var observatör som deltagare dvs. min 

observation var känd av gruppen men jag deltog inte aktivt i gruppens arbete. Det insamlade 

materialet visade vad som var intressant och relevant och blev en grund för att försöka 

beskriva och förklara vad som skedde vid träffarna (Einarsson och Chiriac, 2002). 

”Försök få tag på det som inte är synligt!”, sa Karin Forslund Frykedal när hon föreläste om 

forskarens roll. Hon nämnde även begreppet ”going native” och faran med att tappa sin roll 

som forskare och bli en del av gruppen som studeras (Frykedal, 2012-01-27). En närhet till 

fältet kan göra det svårt att se det självklara. Jag hoppas dock att jag var medveten om detta 

och försökte observera med forskarögon med en önskan att se nytt och att hålla mitt 

forskarsyfte i siktet.  

Merriam (2006) skriver att deltagande observation kanske är den viktigaste metoden när det 

gäller att samla in information. När den sedan kombineras med andra metoder får man en 
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helhetsbild av situationen. Merriam (2006) skriver även att deltagande observation maximerar 

fördelarna med att använda människan som instrument, man fångar upp motiv, åsikter, 

bekymmer, intressen och omedvetna beteenden.  

Syftet med observationer som har en låg struktur är att lyfta fram nya aspekter ur verkligheten 

som inte uppmärksammats tidigare. Jag valde en etnografisk ansats för att försöka förstå och 

beskriva det jag ser. Einarsson och Hammar Chiriac (2002) skriver att det viktigaste sättet att 

samla etnografisk information är genom att se och lyssna, men på ett nytt sätt och inte som i 

vardagliga livet. Det krävs en nyfikenhet och vakenhet där forskaren försöker fånga 

människors erfarenheter genom deras eget sätt att uttrycka dessa.  

Observju 

I direkt anslutning till observationen genomförde jag ”observjuer” med handledaren och 

lärarna i syfte att förstå och lära mig mer. Kortfattat kan man beskriva en observju som att 

man direkt talar om något som båda upplevt (Hultman, 2001). 

I observjuerna ligger fokus på utbildningstillfället och exempel på frågor jag ställde var: Vad 

hände? Hur tänkte du? Hur kom du fram till det? När hen sa så vad tänkte du då? Jag ställde 

frågor med fokus på hur det är, inte hur det bör vara. Mitt syfte med detta var att få fördjupad 

förståelse för lärarnas tankar och förklaring till ord och uttryck jag lagt märke till i dialogen. 

Jag skrev ner mina tankar, ställda frågor och svar i en loggbok, där jag dokumenterade intryck 

under forskningsprocessen. 

Klassrumsobservationer 

Vid träffarna planerade lärarna olika lektionsmoment som de skulle genomföra mellan 

träffarna. Jag gjorde därför tre klassrumsobservationer med låg grad av struktur för att även få 

förståelse för det som hände mellan träffarna. Två av observationerna var i åk 2 och den tredje 

i åk 5. Vid dessa observationer förde jag fältanteckningar och filmade lektionen. Under 

lektionen ställde jag spontana frågor till eleverna och i direkt anslutning till klassrums-

observationen fick jag möjlighet att genomföra en observju med läraren. Jag utgick från de 

didaktiska frågorna vad, hur och varför samt öppna frågor om det jag observerat. Jag noterade 

detta i min loggbok. 
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Insamling av dokumentation 

Vid träffarna fyller deltagarna i ett dokument från modellen för NTA och kollegialt lärande, 

”Min frågeställning” (se figur 2, s 10). Flera av deltagarna var generösa så jag fick ta del av 

deras ifyllda dokument. Detta kompletterade bilden ytterligare, se resultatdelen och exempel i 

figur 9. 

Enkät 

Efter den tredje träffen svarade lärarna på en kortare enkät, se bilaga 1. Enkäten bestod av 

fyra frågor samt möjlighet att lämna ytterligare åsikter. Vid detta tillfälle hade vi även ett 

samtal där hela gruppen diskuterade för- och nackdelar med modellen.  

Urval 

Urvalet av deltagare är vad man brukar kalla för ett bekvämlighetsurval då gruppen bestod av 

de lärare som deltog vid kompetensutvecklingsträffarna. Detta urval kombinerades med ett så 

kallat snöbollsurval genom att jag sedan gjorde klassrumsobservationer i lärarnas klasser. 

Denna form av urval när ett val leder till ett annat kallas även kedjeurval (Bryman, 2011). 

Gruppen bestod av sex behöriga NO-lärare som undervisar i år 1-6. Dessa lärare kommer från 

olika skolor och kände inte varandra. Gruppen leddes av en handledare som inte heller var 

känd för gruppen. 

Genomförande 

Under hösten 2013 följde jag en pilotgrupp för att se vad lärare samtalar om då de följer 

studiehandledningen NTA och kollegialt lärande (2014).  

Utbildningen ”NTA och kollegialt lärande” bestod av tre träffar som varade två timmar. Vid 

dessa träffar var jag deltagande observatör. Jag skrev ned anteckningar och funderingar vid 

träffarna. I direkt anslutning till träffen genomförde jag enklare observjuer. Jag filmade även 

alla träffarna och transkriberade dagen därpå. Mellan träffarna hade deltagarna i uppgift att 

genomföra det de planerat. Jag gjorde även klassrumsobservationer mellan träffarna och 

samtalade med de observerade lärarna samt samlade in dokumentation. 
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Forskningsetik 

Oavsett vilken metod en forskare använder för sin studie ska hen agera utifrån de forsk-

ningsetiska principer som forskningsrådet antagit. Det grundläggande individskyddskravet 

kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen (Vetenskapsrådet, 1990, s 6).  

Informationskravet – Forskaren ska informera de deltagande om deras uppgift i projektet och 

upplysa om att deltagandet är frivilligt. 

Samtyckeskravet – Forskaren ska hämta deltagarnas samtycke (inhämtas från förälder då 

deltagaren är minderårig). Deltagare har rätt att avbryta medverkan.  

Konfidentialitetskravet – Personal i ett forskningsprojekt bör underteckna blankett om 

tystnadsplikt. Det ska vara omöjligt för utomstående att komma åt etiskt känsliga uppgifter 

som ingår i projektet. 

Nyttjandekravet – Insamlade uppgifter får enbart användas i forskningsändamål. De får inte 

användas i kommersiellt syfte eller för något som påverkar den enskilde. 

Förutom dessa krav finns det några rekommendationer, t ex så bör man låta deltagare läsa 

känsliga avsnitt innan publicering. Det etiska ansvaret som omfattar både krav och rekom-

mendationer ligger hos projektledaren. Hen ser också till att all personal som arbetar med 

studien är förtrogen med forskningsetiska principer och att insamling och lagring av 

personuppgifter sker på ett korrekt sätt (Vetenskapsrådet, 1990). I denna studie har jag 

informerat deltagarna och de har fått möjlighet att samtycka och blivit informerade om 

frivillighet mm genom att bl. a fylla i en blankett, se bilaga 2 och 3. Jag ser inte några 

forskningsetiska problem och jag är uppmärksam på både kraven och rekommendationerna. 

Analysmetod 

Vid analysen av det insamlade materialet har jag varit öppen och nyfiken. Jag har ansträngt 

mig för att fånga vad som sägs och låta lärarnas egna ord tala. Jag har läst och läst om, 

betraktat och betraktat igen, många gånger. Vid en kvalitativ analys arbetar forskaren aktivt 

med sina data, organiserar dem, bryter ner dem till hanterbara enheter och söker efter mönster. 

Elvstrand, Högberg och Nordvall (2009) beskriver tolkningar indelat i tre grader. Tolkning av 

första graden handlar om att konstatera det du sett och hört. Det gäller att samla in ett rikt 

underlag och den första tolkningen sker alltså på fältet då fältanteckningar skrivs. Den andra 

gradens tolkning innebär en växling mellan det vardagsnära och akademiska och teoretiska 

begrepp. Här påbörjas tematiseringar och fokusering av materialet. I denna fas arbetar 
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forskaren för att se något mer än det uppenbara och att urskilja mönster. För att lyckas med 

detta krävs en hög grad av förtrogenhet med det empiriska materialet. Förtrogenheten ökar då 

fältanteckningar och intervjuer läses upprepade gånger. Vid tredje gradens tolkning är 

ambitionen en vidgad förståelse för det som studeras och leva sig in i kulturen och verkligen 

se vad som sker. Ett sätt att göra denna tolkning är att ta avstamp i ett teoretiskt perspektiv. 

Utmaningen i en kvalitativ analys är att skapa mening ur en stor mängd data. Enligt Patton 

(2002) handlar det om att skilja mellan det betydelsefulla och det triviala och att identifiera 

betydelsefulla mönster (Fejes & Thornberg, 2009). 

Under analysprocessen har jag burit med mig många tankar och insikter och diskuterat med 

kollegor, andra forskare och min handledare. Ibland har det känts förvirrande och svårt men 

oftast intressant och spännande. Fejes och Thornberg (2009, s 34) skriver: ”I början av färden 

vet man inte var man ska hamna, men i slutet av färden kan man känna viss tillfredsställelse 

över att ha lärt sig något man tidigare inte visste eller att andra genom ens uppsats får lära sig 

något nytt.” Genom att kombinera observationerna med samtalen och det insamlade 

materialet har jag fått en fördjupad bild och en förståelse för kollegialt lärande. Under 

analysarbetet har det växt fram en berättelse som jag vill berätta och som jag hoppas kan ge 

inspiration till andra lärare, utvecklare och forskare. 

Metoddiskussion 

Vid observationerna ville jag vara öppen och lyhörd och låta lärarnas ord tala och inte låta 

min förförståelse påverka mitt sätt att lyssna. Det var mycket intressant när jag lyssnade på 

inspelningarna och insåg att det var mycket som sagts som jag inte hade registrerat under 

träffarna. Trots att jag varit med hade jag inte uppfattat allt som sades. Videoinspelningarna 

underlättade min transkription eftersom jag såg vem som sa vad och när någon flikade in var 

det lätt att se vem. Transkriptionen av träffarna tog mycket tid och jag försökte återge det så 

att turtagning och ordflöde framgick tydligt. Jag har lyssnat många gånger på varje parti och 

det har gett mig nya infallsvinklar. Transkriptionen av den första inspelningen var svårast 

eftersom den filmkameran hade dålig mikrofon. Jag är glad att jag bytte kamera och även 

gjorde ljudinspelningar under de övriga observationerna eftersom det underlättade transkri-

beringsprocessen. Att samtala med deltagarna i direkt anslutning till träffarna var ovärderligt 

och gav mig snabbt svar på frågor och tankar jag fått under träffen.  

Klassrumsobservationerna används endast till en liten del i detta arbete och därför är inte alla 

delar transkriberade. Klassrumsobservationerna gav ändå en viktig bild av vad som hände i 
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klassrummet mellan träffarna och en förstärkt bild av kollegialt lärande. Även i anslutning till 

de observationerna samtalade jag med läraren och hade möjlighet till att fördjupa och bredda 

bilden ytterligare.    
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Resultatredovisning  

Resultatet är sorterat enligt fem fokusområden utifrån frågeställningarna:  

1. Fokus i samtalen 

Vad diskuteras vid träffarna? Hamnar samtalen på ”kärnprocesserna” i skolan, dvs. 

undervisning och lärande? 

2. Handledarens roll  

Vilken roll har handledaren vid träffarna? På vilket sätt leder handledaren gruppen? 

3. Möjligheter och hinder för kollegialt lärande 

Vilka möjligheter och hinder finns det för utvecklingsarbete med kollegialt lärande? 

4. Vad händer i klassrummet? 

Leder träffarna till någon förändring av undervisningen och i så fall på vilket sätt? 

5. Lärares forskningsanvändning 

På vilket sätt använder lärarna forskning i sina samtal och på vilket sätt har de tillägnat sig 

dessa teorier? Vilken forskning kan man se spår av i klassrummet? Hur möts forskning 

och beprövad erfarenhet i syfte att utveckla undervisningen?  

 

Dessa områden är inte helt avgränsade från varandra utan hänger ihop och överlappar 

varandra. I denna resultatredovisning är det lärarnas röster som får höras genom citat från 

transkriptionerna. Delar av dialogerna återges exakt och sedan följer en förklaring och citaten 

placeras i sin kontext. Jag presenterar även resultat från klassrumsobservationer, observjuer 

och enkät (bilaga 1). Efter varje del gör jag en kort sammanfattning och beskriver vad jag ser.  

 

Fokus i samtalen 

Här har jag valt ut citat från lärardiskussioner som visar exempel på vilket fokus lärarna har i 

samtalen. Jag är nyfiken på vad som diskuteras vid träffarna och återger nedan vad som sägs. 

Hamnar samtalen vid träffarna på ”kärnprocesserna” i skolan, dvs. undervisning och lärande 

eller annat fokus?  

Vid lärarnas första träff är den övergripande frågeställningen ”Hur samlar jag elevers tankar 

och erfarenheter?”. Först läser de forskningssammanställningen i studiehandledningen och 

sedan diskuterade lärarna ”Nuläge” i dokumentationsbladet, ”Min frågeställning” (se figur 2, 

s 11) dvs hur de tänker angående frågeställningen utifrån sina egna erfarenheter.  
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I detta första citat diskuterar lärarna olika tekniker för brainstorm-processer och en lärare 

lyfter ett dilemma från det egna klassrummet. 

- Lärare 4: Vad gör man när elever säger det som sanningar och andra tänker,… aha är 
det så det funkar? 

- Lärare 5: Jag kan säga hur man inte gör… *fniss*att man ska sätta upp 
blädderblocksblad. Vad vill jag veta? Så gör jag inte. Jag tycker att det är fruktansvärt 
dåligt och det ger ingenting.  
Förr i tiden jobbade jag ganska mycket sådär Bifrost… inspirerat.. och då utgick man 
ju alltid från en upplevelse. Det tycker jag att man ska göra! Nån form av [upplevelse] 
där barnens nyfikenhet väcks och sen ur barnens frågor där. Där de börjar klura… där 
kan man hitta mycket. Både felföreställningar och att barnen kan jättemycket!  

- Lärare 2: Jag har precis tvärtom erfarenhet för jag gjorde så [samla elevers tankar på 
blädderblock] när jag jobbade med fjärilar. Då fick de små post-it-lappar och… de fick 
skriva och då sätta vad de ville veta… och de skrev och de fick hämta hur många 
[post-it-lappar de ville]. Först var det de vad de visste om fjärilar och det jag såg som 
positivt var ju att det var mycket som temat hade så jag såg att detta kan jag utveckla. 
Det är saker som… de flesta visste det här om fjärilens livscykel… då kände jag att då 
behövde jag inte lägga fokus på det. Det som var positivt var att jag såg att det här kan 
de redan. De flesta visste t ex det här vilken livscykel en fjäril hade och då kände jag 
att jag inte behövde lägga fokus på det så för mig vart det en styrka. 
Men fördelen är som du säger… [vänder sig till lärare 4] att jag var väldigt noga med 
att jag läste upp och frågade: Hur vet du det här? Sedan så sparades ju det här, så att 
när vi var färdiga med temat så tog vi varje lapp igen och det var då det intressanta 
kom när de upptäckte att de faktiskt hade lärt sig nåt nytt och att de kanske såg att ja 
ha, kanske, att det var så här det var. Vi hade en diskussion om: Varför tror du det här 
för? 
Vad de ville veta?, kändes som en viktig fråga att ha med sig, så jag har haft GOD 
erfarenhet av det här… Och fjärilstemat är ett tacksamt ämne å så. [gester]  
 

Lärare 4 ställer en fråga, ett dilemma som hen stött på i sitt klassrum: vad gör man när 

elever säger något och andra elever uppfattar det som sanningar. Med denna fråga ber hen 

kollegorna om råd att möta liknande situationer när de uppstår igen. Lärare 5 svarar 

genom att berätta sina erfarenheter om hur man inte ska göra. Lärare 2 har en annan 

erfarenhet och betonar att hen har god erfarenhet av tekniken och ger exempel på att 

synliggöra lärandet för sina elever. Lärare 2 nyanserar diskussionen och visar att det som 

inte fungerar i ett klassrum i en viss kontext kan fungera i ett annat klassrum i en annan 

kontext. Hen berättar att eleverna fick skriva sina tankar på post-it-lappar i början av 

arbetsområdet ”Fjärilars liv” och sedan sparades dessa lappar och användes under temat 

och mot slutet av temat. Då upptäckte eleverna att de lärt sig nya saker under arbetets 

gång. Eleverna fick på detta sätt syn på lärandeprocessen och förståelse för att deras 

tankar utvecklas under arbetets gång. Lärandet blev synligt både för läraren och eleverna. 

Lärare 2 förklarar att i hens klassrum diskuteras ”sanningar” regelbundet under arbetets 
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gång i klassen. Detta sätt att arbeta med elevernas förförståelse och ”sanningar” ger lärare 

2 som ett gott råd till lärare 4.  

Lärare 5 nämner vikten av att ge barnen upplevelser. I denna sekvens ser man ingen 

respons på detta uttalande men det är ett återkommande tema vid olika tillfällen och 

poängteras av olika lärare. Det tycks vara centralt och viktigt. Lärare 5 utgår från en 

upplevelse för att väcka elevernas nyfikenhet. Genom elevernas frågor förstår läraren 

deras förförståelse och planerar undervisningen med högre kvalité.  

Diskussionen fortsätter och lärare 3 och lärare 1 fyller på och fördjupar diskussionen med 

nya infallsvinklar, att diskutera i klassen eller starta diskussionerna i en liten grupp. 

- Lärare 3: Jag har också gjort så där att man frågat, men jag tycker att det har kommit 
mer när vi liksom har pratat hela klassen än om de har fått skriva själva. I turordning i 
ringen vad vill de veta säga högt. Vad vill de veta?  

- Lärare 1: Man kan ju faktiskt göra i en mindre grupp det där som du [Lärare 3] 
beskriver. Vad man vet? Då ger man ju varann lite idéer för det är ju många som sitter 
[i ringen] och inte kan komma på någonting. Det jag tycker är svårast är att de 
befinner sig på så olika nivåer. En del kan ingenting om det området vi ska jobba med 
och andra kan massor. Hur ska man då kunna leda ALLA till den proximala gränsen. 
Det är jättesvårt och det gäller ju inte bara NO, det gäller alla ämnen.  
 

Lärare 1 kommer in på ett nytt dilemma gällande elevers förförståelse och att arrangera 

lärandet så att alla elever befinner sig inom den proximala zonen för lärande. I forsknings-

sammanställningen, som lärarna läst innan de börjar diskutera, nämns Vygotskij som 

menar att varje elev har en proximal utvecklingszon som utgör skillnaden mellan vad en 

elev kan lära sig på egen hand och vad eleven kan uppnå med stöd från någon som kan 

mer (Vygotskij, 2001). I diskussionen är det svårt att se om läraren vet innebörden av 

begreppet ”proximala gränsen” som hen använder. Diskussionen kommer inte in på att en 

elev kan lära sig mer om eleven får stöd från någon som kan mer utan handlar mer om hur 

man kan få alla elever att vara aktiva i klassrummet. Lärare 1 beskriver även hur komplext 

och svårt läraruppdraget är eftersom eleverna befinner sig på så olika nivå. Diskussionen 

fortsätter med att lärarna diskuterar hur man ger alla elever möjlighet att utvecklas 

optimalt i klassrummet.  

- Lärare 2: Ja men jag tycker att det är olika… det jag sa, det va liksom uppstarten, 
sedan vid varje uppdrag då är det ju den så kallade bikupan som jag tycker är jätte… 
den är ju SUPER-bra, när de sitter vid sina småbord och diskuterar, t ex vad gör 
fjärilen då när den ska börja förpuppas. Då hade man ju den diskussionen och då 
jobbade man ju mer konkret med varje stadie så att man varvar det, för det finns alltid 
vissa barn, trots att de sitter i små bikupor, som… inte vågar, men de vågar många 
gånger ta den här post-it-lappen. Då lyfter man ju deras svar. Ja men, Lisa sa det här! 
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Jag tycker att man måste hitta båda. Jag har i alla fall barn som gärna försvinner i 
bikupan och där några gärna tar över så jag tycker att man måste hitta både och man 
måste växla. 

- Lärare 5: Jag har provat lite olika sätt…  
Jag har gjort förtester också och då har jag utgått ifrån för det finns… såna här 
”Common misconceptions”. 
 

Lärare 2 reflekterar kring hur man får alla barn att delta, även de som inte riktigt vågar. 

Hen gillar bikupan där elever först får diskutera två och två och sedan skriva tillsammans 

på post-it-lapp. En del barn försvinner ibland när man låter dem sitta två och två och andra 

blir stärkta. Hen avslutar med att det är viktigt med variation. Genom att variera meto-

derna nås fler elever. Lärare 5 förstärker genom att säga att hen också provat lite olika sätt 

och berättar om hur hen gör förtester för att få syn på elevernas förförståelse och even-

tuella missuppfattningar. För att kunna få eleverna att förändra och förbättra sina egna 

förklaringsmodeller behöver eleverna få möjlighet att uttrycka sina nuvarande tankar. 

Sedan kan läraren genom undervisningen (med frågor, möjlighet att göra förutsägelser, 

observationer, förklaringar till observationer mm) ställa eleven inför dilemman där hen 

måste utveckla sin förklaringsmodell. Eleven behöver tid och ett klassrumsklimat som 

gynnar ett reflekterande och utvecklande förhållningssätt. För att en elev ska vara moti-

verad att ”byta” förklaringsmodell måste eleven få rika möjligheter att öva och reflektera 

kring sitt tänkande och känna att ett nytt sätt att uttrycka sig är mer användbart.  

Diskussionen fortsätter kring hur man kan använda förtest och eftertest för att synliggöra 

lärandet för eleven. 

- Lärare 4: Om eleverna inte kan skriva kan de ju istället rita en bild…  
- Lärare 5: Jag tror inte man ska göra det [förtest] varje gång då blir det ju... lite 

slentrian. Det är bra att variera och post-it-lappar är också en rolig…  
- Lärare 2: Det kan vara lite efter utifrån vad man är ute efter, det [blädderblock] var 

enkelt, man ser deras tankar, det är lätt att ta fram igen. 
- Lärare 4: Vad säger man om elever säger något som är helt fel?  

 

Här noterar jag att lärarna återigen betonar vikten av variation. De uttrycker även att det 

inte blir bra om man gör på samma sätt varje gång, då blir det ”slentrian”. Lärare 2 

betonar även kontexten, olika metoder passar olika bra beroende på situationen.  

Sedan lyfter lärare 4 återigen sitt dilemma, det egna problemet, hämtat från det egna 

klassrummet. Hur leder man lärandet i klassrummet när någon elev säger något som är 

helt fel? Efter ett långt samtal som startade i lärare 4:s frågeställning är vi nu tillbaka i 

själva problemet och hen förtydligar och upprepar frågan. Sedan följer en lång diskussion 



52 
 

som avslutas genom att handledaren förstärker ett förslag till lösning som handledaren 

fångar upp i diskussionen: 

- Handledaren: Den här följdfrågan [att ställa till en elev som säger en felaktighet såsom 
en sanning] – ”Hur vet du det?” Den är ju jättebra! 

 

Alla antecknar ”Hur vet du det?”, som en bra fråga att ställa för att elever ska fundera över 

vilken källa som ligger bakom sitt påstående. Lärarna skriver ner denna fråga och fortsätter 

sedan samtalet med att diskutera källkritik och hur de arbetar med källkritik med eleverna.  

 

Vid andra träffen var frågeställningen “Hur arbetar jag för att eleverna ska inse och förstå hur 

de ska observera?” När elever arbetar med upplevelser handlar det ofta om att läraren vill att 

de får syn på något specifikt och får erfarenheter av detta och en förståelse för olika fenomen. 

Ett problem kan vara att läraren ser nyanser och skiljer dessa från varandra men att eleven inte 

alltid vet vad som är relevant i upplevelsen. Lärarna har innan läst en sammanfattande text i 

studiehandledningen om observationer och deras komplexitet. När lärarna diskuterar nuläge 

utifrån mallen säger en lärare: 

- Lärare 3: Där är det ju mycket med det där vad man ska titta på. Där var det ju mycket 
fascination att det bubblade i påsen. Det var jättespännande: Men vad händer? Vad 
händer mer? Vad är det som händer i påsen?… Varför bubblar det? Vad blir det av 
bubblorna? Å varför.. en del hade några bubblor som var väldigt tjocka… hur kan det 
bli så, så där stora påsar. Att få dem att fokusera på rätt saker! Det var nån, av en 
händelse…, som den gick förbi örat, [lyfter upp handen och visar vid örat] å då hörde 
de hur den fräste å det var jättespännande. Så då skulle alla lyssna på att det fräste i 
påsen. [kort paus] Men ja å då var fokus liksom: Vad är det som händer? Varför blir 
påsen så här stor? 

- Lärare 2: Det var det här att se. [Pekar på studiehandledningen.] 
- Lärare 3: Alla påsar blev ju inte så stora och då kunde vi diskutera: Hur kunde det 

komma sig? Det var kul att klämma och skaka lite och då var det nog ett litet lufthål 
nånstans. 

 

Lärare 3 beskriver att hen ställer frågor för att få eleverna att fokusera på rätt saker men ibland 

är det eleverna själva som upptäcker något viktigt och då blir eleverna intresserade och 

härmar klasskamratens beteende för att själva kunna observera det som kompisen upplever. 

Lärare 2 bekräftar lärare 3 genom att peka på det nyss lästa stycket i lärarhandledningen. På 

detta sätt kopplas lärarnas egen erfarenhet till den forskningssammanställning de nyss läst.  

I det fortsatta samtalet fokuserade lärarna på vad det är eleverna ser när vi gör experiment och 

hur de kan hjälpa dem att se rätt saker. En lärare filmade experiment för att kunna bedöma 
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elevernas förmåga att genomföra systematiska undersökningar. Hen har även under en längre 

tid arbetat med den generella förmågan att samarbeta och uttrycker sig så här:  

- Lärare 1: Jag tror att de skärper till sig när de vet att de blir filmade. I vanliga fall så 
gör man bara. Men nu kunde jag se vilka elever jag behöver hjälpa mer, så jag 
kommer fortsätta att göra så. De förstod att det är viktigt, det är så kul att testa, vilket 
är magnetiskt, man bara tar magneten och sveper över allt och ser vad som fastnar 
utan att göra hypotesen. Men nu var de noggrannare, de förstod, man såg förändringen 
och de är noggrannare. De visste att det är…  

- Handledare: … vad som förväntades? 
- Lärare 1: Eleverna visste hur de skulle göra, jag var tydligare… Eleverna visste att de 

skulle samarbeta och att de skulle träna turtagning och att det var det de skulle titta på. 
Man tror ju att barnen vet hur de ska samarbeta och de vill ju och det är så kul men de 
kanske inte riktigt vet vad som menas. Vi har ändrat platser så att det är nya grupper, 
men nu, när de vet vad samarbete är så, funkar det bättre. De vet vad jag förväntar 
mig.  

- Lärare 6: Ja å höga förväntningar på att eleverna ska hjälpa och stödja varandras 
lärande.  
 

Lärare 1 beskriver hur hen har tränat eleverna att samarbeta. Läraren belyser vikten av att inte 

ta förgivet utan träna eleverna i de generella förmågorna. För att bli bra på att samarbeta 

måste eleven träna att samarbeta. Lärare 1 betonar att eleverna vet vad hen menar med att 

samarbeta och vad hen förväntar sig av dem. När hen filmar eleverna är de extra noga att göra 

på det sätt som förväntas och det blir ett bra träningstillfälle där det som är viktigt tydliggörs. 

Läraren uttrycker vikten av tydlighet vid instruktioner och bedömning. Eleverna arbetar bättre 

när de vet vad läraren förväntar sig av dem. Både samarbetet och elevernas prestationer blev 

bättre av att läraren arbetat hårt med att få alla att förstå lärarens förväntningar. 

Lärare 6 understryker att det är viktigt att ha höga förväntningar på eleverna. Sedan kommer 

lärarna in på en diskussion kring filmen Austins butterfly (2012) och hur man kan arbeta med 

höga förväntningar på eleverna och ett klassrumsklimat där elever blir resurser för varandra 

och stödjer varandras lärande genom feedback som för lärandet framåt. I filmen får man följa 

elever som får förståelse för kamratbedömning och hur man ger varandra feedback som kan 

öka kvalitén på arbetet. Eleverna får se skisser från en elev som fått hjälp av sina kompisar att 

göra förbättringar på sin tecknade fjäril. Eleverna får träna att ge specifik feedback, ex hur kan 

vingarnas form ändras för att bli mer exakta? Eleven är i sin proximala utvecklingszon och 

lärandet blir tydligt när man ser elevens skisser. De visar tydligt progressionen i denna 

specifika uppgift. 

Diskussionen fortsätter kring hur lärare vet vad eleverna har för tidigare erfarenheter och 

kunskaper och hur lärare kan planera undervisningen utifrån elevernas nivå. Vid träff 1 hade 
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en lärare berättat om en teknik för att fånga upp elevernas förkunskaper. Mellan träff 1 och 2 

hade en annan lärare testat detta och berättar så här:  

- Lärare 2: Det som är bra när man gör så här [klappar på studiehandledningen], tycker 
jag, det är att man är mer fokuserad på vad man ska göra vid genomförandet. I och 
med att jag tänkt igenom så mycket och visste vad syftet var så tyckte jag att jag fick 
igång dem mycket. Jag tycker att de kom igång och under diskussionens gång så 
märkte jag att faktiskt flera av dem, ja de var redan i hamn med mycket, (ja 
kunskapskraven, ja det finns inga kunskapskrav i teknik) men de nedbrutna målen som 
finns i nian. Att det faktiskt var många som visade alltså att de har jättemycket 
kunskaper… vilket betyder att man måste vi måste snäppa upp det här, ganska rejält… 

- Handledaren: … än vad ni hade tänkt? 
- Lärare 2: … än vad man hade gjort innan.  

… 
- Lärare 2: Känner dem väl, de går i trean men det var mycket mycket intressant! [Med 

enfas.] 

 

Lärare 2 uttrycker att de kollegiala träffarna ger hen nya verktyg som leder till nya erfaren-

heter som utvecklar undervisningen. I citatet ovan berättar läraren att hen identifierat att det 

planerade lektionsinnehållet hade för låg nivå. Med hjälp av en teknik inom ramen för forma-

tiv bedömning får läraren ny information från eleverna så att nya (och mer välgrundade) 

beslut om hur undervisningen skulle kunna planeras kan fattas. I detta samtal verkar det som 

om det utbyte som gruppen gav ledde till att läraren testade en ny metod.  

Vid tredje träffen var frågeställningen ”Hur visar elever sitt lärande och hur får de tilltro till 

det?”. Vid alla träffar är diskussioner om formativ bedömning framträdande på olika sätt. Här 

är ett utdrag ur diskussionen kring nulägesbeskrivning vid träff 3 enligt studiehandledningens 

mall: 

- Lärare 5: Jag har jobbat ganska medvetet med det här med formativ bedömning. Jag 
har försökt och provat många olika många olika tekniker. Så tycker jag, om man är lite 
uthållig med det där, så till slut anammar barnen det på nåt sätt… Man hör ju hur de 
pratar med varann, … det sprider sig på nåt vis, alltså det blir en stämning av det där 
hela tiden, de diskuterar på ett...  

- Lärare 2: [bryter in] Ja, det är lite tack vare det att vi har fått de redskapen… 
- Lärare 5: Ja!  
- Lärare 2: … med formativ bedömning, man hör ju jättemycket, man får liksom lyssna 

av i gruppen, det är liksom det. Så får man ge lite så här i stället, det är det, det går inte 
göra öga mot öga, liksom till varje…   

- Lärare 5: Nej. Det är lite som du beskrev [vänder sig till lärare 6] man får ta det lite 
här och där… 

Lärarna uppfattar att deras kunskaper kring formativ bedömning hjälper dem i klassrummet. 

Lärare 5 poängterar att det är en process, där man bör vara uthållig för att få eleverna att 

anamma de formativa strategierna och att det ger en viss stämning i klassrummet. Lärare 2 
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förstärker och säger att det är tack vare de här redskapen. Gruppen är energisk och intresserad 

och det känns på stämningen i rummet att de tycker att formativ bedömning är utvecklande 

för deras undervisning. Efter träffen ber jag en lärare stanna lite och berätta mer för mig. Det 

hen betonar i samtalet är att eleverna förstår varför de är i skolan på ett annat sätt nu när de 

arbetar med formativ bedömning. De blir mer motiverade och engagerade av de tydliga målen 

och arbetsklimatet blir förändrat. Läraren menar att eleverna är ”snällare”, att de hjälper 

varandra mer i klassrummet. Lärarna tror att processen gjort att de blir mer intresserade av 

lärande och hur de kan lära av och med varandra. Läraren upplever att eleverna klarar mer och 

förstår undervisningen mer. Läraren poängterar också ett eget ökat intresse för elevernas 

tankar och förförståelse och att hen nu arbetar ”som med NTA” även på andra lektioner. När 

jag frågar vad hen menar säger läraren – ”att jag måste veta vad de kan och vet, ja vad de 

redan kan så att det inte blir för lätt eller så å vad de är intresserade av med”.  

Enligt Dylan Wiliam finns det bara två anledningar för läraren att ställa frågor i klassrummet. 

En är att få eleverna att börja tänka, den andra är för att ta reda på vad som bör vara nästa steg 

i undervisningen. En del i formativ bedömning är att ge eleven återkoppling och denna åter-

koppling ska syfta till framtida handlingar. Eleven ska veta vad den ska göra härnäst. En 

annan del i formativ återkoppling är att läraren får återkoppling för att kunna forma sin 

undervisning utifrån eleverna. Läraren poängterar att det är viktigt att ”känna eleverna”. Jag 

frågar läraren hur hen har lärt sig så mycket om formativ bedömning och läraren anger olika 

källor i sitt svar: ämnesnätverk, föreläsningar, NTA, på skolan, kollegor, Pedagogiska 

Magasinet. ”Att man märker att det funkar! – Då vill man lära mer!” Läraren ser framgångar i 

sitt klassrum och blir därigenom motiverad att lära sig mer. 

I nästa citat talar lärarna om att uppfostra sig själva så att man inte faller tillbaka i gamla 

mönster och vanor. Det gäller att hålla i och hålla ut. Lärarna diskuterar även att det är 

feedback i stunden som är viktig och att den feedback man ger ska vara i relation till något 

och leda till handling. 

- Lärare 6: Då är det just här och nu, just det jag håller på med nu, inte NO:n som vi 
gjorde förra veckan eller matten som vi gjorde för två lektioner sen. Utan faktiskt det 
som vi gör här och nu.  

- Lärare 5: Eller i alla fall att man uppfostrar sig själv också lite grann, … för det är så 
jättelätt tycker jag att falla tillbaka till så här ”Bra, ja fint! eller Bra!” utan att man talar 
om vad som var bra och i förhållande till vad.  

- Lärare 6: … och det kan ju vara det lilla varje gång,  
- Lärare 5: … till ex nu använde du ett NO-ord,  
- Lärare 6: … du använde rätt begrepp här. 
- Lärare 6: … exakt! 
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- Lärare 5: Det där är en sann naturvetenskaplig fråga, brukar jag säga! 
 

Sedan kommer gruppen in på en diskussion om att använda rätt ord och en lärare berättar att 

hen skriver viktiga NO-ord på tavlan. Vid ett av mina klassrumsbesök observerade jag sedan 

detta i ett annat klassrum. Jag vet dock inte om den läraren gjort det sedan tidigare eller om 

läraren blev inspirerad på träffen. 

Att arbeta med strategier för ett bättre lärande och att ändra sitt sätt att arbeta är svårt och 

nedan ger lärarna exempel på detta. De beskriver att det är lätt att falla tillbaka i gamla vanor 

och beskriver att uthållighet är viktigt, och för att hålla ut kan det vara viktigt med stöd från 

kollegor och ledning. Lärarna uttrycker även att signaler från eleverna gör att man fortsätter 

att kämpa. 

- Lärare 5: Man får uppfostra sig själv och man får uppfostra barnen, det är en process, 
alltså att man själv blir medveten först… Man måste ha en bra stämning i klassen! Det 
får inte vara kritik eller att man pekar ut. 

- Handledare: Ja, man får vara uthållig och träna dem i sättet, och det tar tid.  
- Lärare 5: Jo, och träna sig själv också, för jag tycker att… det är så lätt att man faller 

tillbaka i gammalt, ex för kort betänketid på svar. 
- … 
- Lärare 6: Nu för några veckor sen tittade vi på den där filmen som jag pratade om, 

Austins butterfly, och sen dess får jag mindre frågor, vilket innebär att jag hinner gå 
runt och ge feedback på ett annat sätt för att dom går runt och ger feedback till 
varandra, och ber om återkoppling. 

- Handledaren: Spännande! 
- Lärare 6: Ja, verkligen! 
- Lärare 2: Den har jag också använt, fast i bild, jag började faktiskt i bild med den, för 

jag tyckte att det var lite lagom, ja har en kollega nu och vi har bestämt att vi ska 
försöka få de bilderna som det ser ut, och få exakt de bilderna att sätta upp i 
klassrummet, bara för det är så bra att se hur var det nu, även i andra ämnen. Var är du 
nu? Är du här på Austins fjäril? Eller är du här? [Pekar.] Då blir det så bildligt, 
visuellt, för dom.  
 

I detta citat ovan ser man att de olika lärarna samspelar i dialogen och bekräftar och förstär-

ker. Idéer som har presenterats vid tidigare träffar har genomförts mellan träffarna och lärarna 

har fått nya erfarenheter. I denna diskussion ber lärare 2 om hjälp hur man kan få bilderna 

från filmen att sätta upp i klassrummet för att påminna eleverna om processen. En annan 

lärare förklarar hur man kan skärmdumpa och skriva ut. Här ser vi att läraren tar tillfället i akt 

att även få hjälp med att hantera teknik, att göra en ”skärmdump”. Handledaren låter läraren 

få svar på sin fråga men styr sedan samtalet tillbaka till diskussionen om hur man kan stödja 

varandra för att hålla i och hålla ut för att utveckla sin undervisning.  
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Vid en träff frågar jag lärarna om vad de tycker om NTA:s studiehandledning och modellen 

för kollegialt lärande. De svarar att de tycker att man lär sig modellen snabbt och att det blir 

systematiskt. -”Det blir goda samtal! Blir ringar på vattnet!” Någon nämner att modellen 

inspirerat till funderingar och reflektioner och någon har börjat använda modellen med fokus 

på något utvecklingsområde i taget.  

De verkar tycka att modellen är användbar och att de kan använda den i olika sammanhang. 

Någon nämner även handledarens roll som viktig. ”Behövs för att hålla fokus.” En lärare 

uttryckte: ”Det är ju det här man vill diskutera!”. De berättar att de längtar efter dessa diskus-

sioner. De vill utveckla sin undervisning och uttrycker att de får ut mycket av träffarna. Några 

av dem har arbetslag eller grupper på skolan där de kan diskutera sin undervisning medan 

andra inte har det. Detta bekräftas även i enkätsvaren där lärarna uppger att frågeställningarna 

i studiehandledningen var relevanta och några nämner att det går att använda modellen även 

för andra ämnen. Deltagarna anser att modellen är användbar och någon nämner att det blir 

”mer strukturerat och synligt för mig som lärare”. Modellen går att använda på olika sätt, både 

vid egen planering och vid diskussioner i arbetslag.  

 

Sammanfattning – Fokus i samtalen 

Lärarnas fokus i samtalet ligger på egna dilemman i klassrummet. De reflekterar över och 

diskuterar händelser i klassrummet. De vänder och vrider på dilemmat och belyser det ur olika 

synvinklar, i olika kontexter. Det finns inte ett sätt som passar i alla klassrum, alla elever och 

lärare utan det är viktigt att ha en bred repertoar av verktyg och tekniker. De diskuterar 

tekniker för att t ex aktivera alla elever, att hjälpa elever att fokusera på rätt saker, tydlighet, 

feedback (formativa strategier) mm. De diskuterade även begrepp inom NO och språkets 

betydelse för lärandet. Lärarna betonar vikten av att variera undervisningen för att få elever 

engagerade, motiverade och intresserade.  

Lärarna beskriver att studiehandledningen ger ett stöd och en struktur för samtalen för att 

hålla fokus och att dokumentationsbladet ”Min frågeställning” synliggör processen.  
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Handledarens roll 

Här redovisas exempel på vilken roll handledaren har samt på vilket sätt handledaren leder 

gruppen. 

I första exemplet under ”Fokus i samtalen” ovan uppmuntrar handledaren alla i gruppen att ta 

ordet. Det sker subtilt med kroppsspråk, blickar, nickar etc. Hen har också poängterat detta 

innan så att gruppen vet att alla bör få lika del av talutrymmet. Handledaren är tydlig med 

innehållet och leder diskussionen. Handledaren låter deltagarna tala mest och leder samtalet 

men är inte den expert som alla lyssnar till. Alla i gruppen är experter och lyssnar på varandra 

och fyller på med sina erfarenheter. Handledaren leder gruppen genom att leda processen men 

tar inte över. Ibland markerar hen dock något som är extra centralt i diskussionen för att leda 

samtalet vidare. Ett exempel på detta är följande citat som finns i sin helhet i avsnitt 1, sidan 

52, ovan: ”Den här följdfrågan: Hur vet du det? Den är ju jättebra!”. Handledaren upprepar 

något viktigt som sägs och deltagarna skriver ned detta.  

 

Vid starten på träff 2 säger handledaren: 

‐ Ursäkta men nu avbryter jag era intressanta diskussioner men nu är det dags att börja. 
Det är ju sånt här man saknar! Eller hur?! 
 

Handledaren får medhåll från deltagarna att intressanta pedagogiska diskussioner är givande 

och får på detta sätt en positiv start på mötet. Efter denna korta inledning är gruppen redo och 

fokuserar sig på dagens innehåll. Handledaren är tydlig med vad som förväntas av deltagarna 

och vad som är syftet med träffen. Handledaren poängterar vid flera tillfällen att deltagarna 

förväntas kombinera teori med praktik. Deltagarna får förväntningen på sig att vara ”veten-

skapliga” i sina resonemang men ändå utgå från sin praktik och sina egna erfarenheter. Här 

lägger handledaren ribban högt och visar med sina kommentarer att det förväntas en hög nivå 

på diskussionerna. Handledaren poängterar även att det är ämnesdidaktiska diskussioner på 

dessa träffar. Handledaren uppmuntrar även till ytterligare inläsning genom att visa på de 

fördjupningstexter som finns som komplement till studiehandledningen. Fokus ligger på 

elevers lärande och undervisningen och absolut inte på ramfaktorer eller annat. - ”Hur 

utvecklar vi det som händer i klassrummet och stöttar varandra?”. Handledaren betonar även 

att deltagarna ska fundera på ”Så här kan jag göra för att fortsätta utvecklas!” och att ”Saker 

ska hända mellan tillfällena!”. Deltagarna har förväntningar på sig att det ska ske förändring i 

klassrummet och att de ska vara öppna för att utveckla sin undervisning. 
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Sammanfattning – Handledarens roll 

Deltagarna uttrycker att det är bra att handledaren håller fokus i samtalet och är överens om 

att det är viktigt med en handledare i gruppen. Handledaren är tydlig med vad som förväntas 

av deltagarna och att de ska utgå från sin praktik och sina egna erfarenheter. Handledaren 

visar med sina kommentarer att det förväntas en hög nivå på diskussionerna med fokus på 

ämnesdidaktik, undervisning och elevers lärande. Handledaren uppmuntrar och stöttar. 

 

Möjligheter och hinder för kollegialt lärande 

Här beskrivs de möjligheter och hinder för det kollegiala lärandet som noterats vid och mellan 

träffarna.  

Del av tiden på träffarna går åt att träna på modellen för att senare kunna använda den. Att 

förstå modellen för det kollegiala lärandet tar tid från diskussionen, framförallt vid första 

träffen, men handledare och gruppdeltagare uttrycker att det är lätt att förstå modellen. 

Handledaren är noga med att deltagarna inte behöver känna att de bör förstå allt gällande 

modellen vid den första träffen, mycket faller på plats och blir tydligare när de arbetat med 

den ett tag.  

Vid första träffen ringer en av deltagarnas mobil mitt i diskussionen. Det blir förvirring och 

den gemensamma diskussionen avbryts och deltagarna börjar i stället prata i smågrupper. 

Fokus på uppgiften försvinner och till sist får handledaren samla ihop gruppen och lämna 

diskussionen oavslutad. 

‐ Handledaren: Vi behöver ju inte heller fästa oss så jättemycket vid den 
frågeställningen. Ja, det här var för att vi skulle träna modellen och nu ska vi i stället 
lägga fokus på att förbereda oss inför nästa träff. Men det här var för att inte helt 
släppa frågeställningen, inte låta våra goda erfarenheter till spillo. 

‐ Lärare 5: Det enda jag vet är att den här gången ska de INTE skriva. Det kan vara 
jättebra att tvinga sig själv att göra något annat. 

[Mobil ringer och det blir förvirring. Diskussionen avstannar, deltagarna småpratar. 
Paus.] 

‐ Handledaren: Ja, vi går vidare, vi lämnar det där lite så där halvt om halvt, den 
frågeställningen ska vi inte gå vidare med idag. Men den här mallen den kommer vi att 
använda varje gång. Och det är ju också tanken att man kan utveckla någonting själv 
eller kanske med kollegorna på skolan. En ganska enkel mall [få se vi tar fram den], 
där! En ganska enkel mall och den följer Timperleys modell hur man 
kompetensutvecklar, eller utvecklar, sig själv och tittar på sin undervisning.  
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Det är meningen att det inte ska vara så stora rutor. Det ska inte vara så mycket att 
skriva, bara små korta komihåg, så där. Här är en instruktion av hur man kan göra det 
här. Vi kommer att ha en grundfrågeställning men ni kommer också få möjlighet att 
välja en frågeställning. Det står: Välj en frågeställning (de är mer specifika), de 
frågeställningarna ryms inom den gemensamma frågeställningen. Eller man har något 
eget. Man väljer något specifikt, det där vill jag undersöka, man liksom smalnar av sig 
där. I den översta rutan skriver man sin frågeställning… [fortsatt genomgång].  

 

Handledaren poängterar vikten av att det är deltagarna själva och deras egen undervisning de 

ska utveckla. Deltagarna förväntas vara aktiva i att formulera sina egna frågeställningar 

utifrån de övergripande frågeställningarna som finns i studiehandledningen. Handledaren 

beskriver att tanken är att varje lärare själv eller tillsammans med kollegorna utvecklar något. 

Ett annat hinder kan vara frånvaro. Vid första tillfället var det två personer som ej kom trots 

att de var anmälda. De hade först fått klartecken men sedan fick de inte delta för sin rektor. 

Eftersom beskedet kom samma dag som utbildningen skulle starta fanns ingen möjlighet att ta 

in någon ny i gruppen utan gruppen fick i stället färre deltagare än planerat.  

‐ Lärare 2: ”Man behöver ha stöd av kollegor, ja, det är viktigt, ja åsså chefen”.  
‐ Lärare 4: ”Ja å tid å de. Att de prioriteras.”  

 

Läraren uttrycker behov av kollegor och rektors stöd. För att arbeta effektivt med att utveckla 

undervisningen önskas ett klimat och en organisation som stöder och prioriterar 

utvecklingsprocesser.  

Eftersom träffarna bygger på gruppen och det kollegiala lärandet är det viktigt att man deltar 

vid alla tillfällen. Sjukdom kan så klart också ställa till det. Vid dessa tre tillfällen var det tre 

deltagare som vid olika tillfällen ej var närvarande pga magsjuka, migrän, akutärende på 

skolan. Vid ett tillfälle var det en deltagare som var tvungen att gå tidigare och diskussionen 

pausades då så att hen kunde få uppgiften med sig hem. Att alla deltagare inte är närvarande 

vid alla tillfällen ger bristande kontinuitet.  

Vid en fikarast pratas det om konkurrens, tidsbrist, att det är så mycket som ska rymmas inom 

arbetstiden. - ”Det är svårt att hinna.”, - ”Ja, även om det känns bra, det känns rätt.” -”Ja för 

att det är ju ja givande.” -”Det är ju det här, ja, att prata, ja om allt, det är ju det man saknar.”, 

- ”Det är ovärderligt när man hjälps åt.” De räknar upp olika satsningar som de är aktiva inom 

just nu: Ma-lyftet, Formativ bedömning, Hatties ”synligt lärande”, Timperley, NT-lyftet, 

Läslyft (på gång), Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt, En Läsande Klass, Skriva sig till 
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läsning, Värdegrundsarbete mm. De poängterar även de reformer som genomförts de senaste 

åren och det ökade dokumentationskravet. 

Några lärare nämner att brist på tid för reflektion och utvärdering är ett hinder. De lämnar ett 

arbetsområde och kastar sig in i nästa trots att de upplever att det skulle vara värdefullt att 

stanna upp och se vad som kan förbättras och vad som ger bättre kvalité nästa gång. -”Ja man 

lämnar ju bara.” -”Från det ena till det andra.” -”Tänk om man stannar upp.” -”Man borde 

samla tankar.” -”Efter arbetsområde så lämnar man så fort, men borde samla ihop tankarna.”  

En lärare funderar kring hur man får med sig alla kollegor i det här: -”Hur kan man fortsätta? 

Hur kan man fortsätta använda det här sättet, med sina kollegor?” Hen funderar på vilken tid 

de skulle kunna använda och tror att de flesta kollegorna skulle vilja. ”Det gäller ju bara att få 

rektorn att tycka att det är en bra idé först.” 

Här diskuterar lärarna att det är viktigt att förankra med sin rektor. Lärarna nämner också att 

planering av träffarna är viktigt, dvs när på terminen de ligger. 

‐ Lärare: Det är viktigt att det [träffarna] ligger tidigt på terminen, bör ligga i början på 
en termin, ja när man börjar så att det ligger när man startar ett tema, jan eller sept. 

 

En deltagare berättar om organisationen på sin skola. De har arbetat med lärgrupper under ett 

år och nämner att det inte är någon ”quick fix”. De hade läst att alla ska vara med och att man 

bör hålla ut minst två år. Hen betonar att det är viktigt att rektorn sanktionerat träffarna och 

själv visar att det är viktigt och att processledare får tid och möjlighet att organisera för lär-

grupperna. Men trots detta är det inte alltid lätt att motivera kollegorna. Det som gör att hen 

driver på vidare är de positiva effekter de redan känner av: allas ansvar, den formativa 

bedömningens kraft för elevernas motivation och lärande samt en känsla av att ta tillbaka 

processen för skolans professionella utveckling. Hen menar att lärgrupperna stärker lärarnas 

självkänsla och ger motivation och glädje till jobbet.  

En annan lärare säger: -”Att prata om sånt här… det är ju ett sånt lyxtillfälle!”. Läraren önskar 

mer samtal och utveckling på detta sätt. Jag får uppfattningen att läraren känner sig ensam i 

att utveckla det som händer i klassrummet. - ”Att andra ger mig mycket… det är såå värde-

fullt”, - ”Ja, alltså vi kan ju, ingen ska berätta för oss. Det är ju vi som vet… bara vi hinner 

prata. Vi utvecklas ju med varandra, precis som eleverna.” Min reflektion till detta citat är att 

läraren önskar mer samtal om sin undervisning men att det är svårt att ta den tiden när det är 

så mycket annat som konkurrerar och prioriteras. Läraren vill diskutera undervisning mer och 

tycker att diskussionerna vid dessa träffar är ”lyxiga”. Hen uttrycker att didaktiska 
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diskussioner är värdefulla och att kollegors erfarenheter kan leda till egen utveckling. I det 

sista citatet kopplar hen sitt eget lärande till det lärande som sker mellan elever, dvs att både 

elevers och lärares lärande sker i en social kontext. 

Lärarna beskriver att de lär sig på olika sätt. Någon lyfter fram NTA-utbildningarna och att de 

”alltid är givande” och ”det man gör då [på NTA-utbildningen] kan man göra direkt med 

eleverna”. En av deltagarna som är NTA-utbildare nämner då att utbildarna modellerar och att 

det är mycket som vävs ihop under en utbildningsdag. En annan lärare lyfter fram skolans 

projekt som givande och utvecklande. En tredje nämner samarbete med forskare. Alla är 

överens om att utveckling är viktigt. De vill ge eleverna det bästa och då är det egna lärandet 

centralt. Ingen lärare uttryckte att de önskar mindre kompetensutveckling.  

 

Sammanfattning – Möjligheter och hinder för kollegialt lärande 

Lärarna upplever att det var enkelt att förstå och använda modellen men för att den ska ge 

stöd och struktur behöver lärarna vara väl förtrogna med den. Det är viktigt att vara medveten 

om att det tar tid att komma in i arbetssättet, att lära sig modellen.  

Det blir tydligt att det är viktigt att komma överens om möteskultur; ex komma i tid, frånvaro, 

avstängd mobil, inte gå innan mötet är avslutat etc. 

Lärarna betonar att för att de kollegiala träffarna ska bli meningsfulla bör den tid och de 

resurser som krävs avsättas. De upplever en kunskapskonkurrens med andra satsningar och 

önskar kollegors och rektors stöd. 

Innan man startar är det viktigt att planera hur träffarna ska ligga, ex när på terminen, hur ofta, 

hur länge? 

Handledarens roll är viktig och handledaren bör ha kunskap om grupprocesser och hjälpa 

gruppen att hålla rätt fokus. 

 

Vad händer i klassrummet? 

Mellan träffarna planerade lärarna något att göra i sitt klassrum. Handledaren betonade att det 

var viktigt att planera något som stämmer väl överens med det redan planerade. Här berättar 

en lärare vad hen planerat att göra i klassrummet mellan träff 2 och 3: 
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- Lärare 3: Jag vill få elever att se sitt eget lärande, [genom att] skriva och rita när de 
börjar och sedan efter arbetets slut får de göra en ny bild eller text, och de får se sin 
utveckling. Jag kan inte dra ihop något stort område nu men det vore kul att testa. 

- Handledaren: Lite som Lärare 5 berättade förra tillfället? 
- Lärare 4: Vad kan jag nu som jag inte kunde förut, dra slutsatser utifrån lärandet.  
- Lärare 3: Jag har flera gånger gjort, hittat på uppgifter, så att de kan använda sin 

dokumentation, men det är svårt att komma på bra uppgifter. Dokumentation är svårt 
[eleven] ska ha nytta av den. Det var flera som kom på nu när jag utvärderade att jag 
borde skriva lite mer. Kul att se nästa gång och se vad de menade med lite mer.  

- Handledaren: Det är viktigt att det blir meningsfullt.  
- Lärare 3: Jag vill att de ska känna att vi använder dokumentationen. Ibland har vi gjort 

så att de får byta med varandra, olika i olika teman vad som passar. 

[…] 

- Lärare 3: Jag vill komma dit att de själva vet vad de lärt sig och att det inte bara är jag 
som talar om. Vad är det jag vet nu? Vi jobbar ett tag och sedan ser de att de lärt sig.  

 

I det här samtalet lyfter handledaren fram det kollegiala lärandet. Vid förra träffen hade en 

lärare berättat om hur de gjorde för- och eftertester så att eleverna fick syn på sitt eget lärande. 

Eleverna fick samma uppgift i början så på slutet av ett arbetsområde. Då kunde de själva se 

sitt lärande och jämföra sig med sig själva. Läraren vill tydliggöra progressionen för sina 

elever och få dem att själva se sitt lärande, vad de förstår och inte förstår. Läraren inspirerade 

fler i gruppen att testa denna metod. Det en lärare berättar som egen erfarenhet blir en idé 

(ibland omformad och anpassad) i ett annat klassrum.  

Lärare 3 reflekterar kring meningsfull dokumentation och handledaren förstärker detta, 

läraren reflekterar vidare och beskriver att eleverna kan byta med varandra. Då får eleverna en 

extra mottagare och de blir noggrannare när de skriver/ritar eftersom en annan elev ska förstå 

vad de menar. Även här kan vi se att läraren är medveten och tänker i termer av formativa 

strategier. I detta fall kring nyckelstrategi13 4: att använda elever som läranderesurser för 

varandra. Denna lärares reflektion gav avtryck och återkommer vid ett senare samtal då en 

lärare planerar en aktivitet med kamratbedömning. Det som sägs vid ett tillfälle används vid 

egen planering i ett annat sammanhang senare.  

Diskussionen fortsätter med fokus på ansträngning, att det är viktigt att träna och repetera. I 

slutet av diskussionen visar lärare 3 sina elevers alster och håller stolt upp dem. Hen visar en 

elevs första utkast och elevens slutliga bild för att ge ett exempel på processen. Det första 

utkastet är inte en färdig produkt men genom att klassen har arbetat med att se kvalitéer har 

                                                 

 

13 Nyckelstrategierna (för formativ bedömning) beskrivs på sidan 39-40 i denna uppsats. 
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eleverna kunnat förbättra sina resultat både genom att själva fundera på förbättringar och 

genom att stödja och hjälpa varandra. Det är tydligt att eleven har tränat och att eleven 

utvecklat sitt arbete under temats gång. Läraren är stolt och menar att eleverna själva känner 

att det är viktigt att kämpa för att få ännu bättre resultat, lärande blir synligt för både eleven 

och läraren. Läraren berättar att eleverna stöttar och hjälper varandra och hen poängterar 

återigen att det är kraftfullt att arbeta med de formativa strategierna i klassrummet.  

- Lärare 6: Jag tycker att det är jätteviktigt att man talar med barnen om det här att man ska 
träna. … Du ska träna för att det bästa du ska göra är inte det du gör nu 

- … 
- Lärare 6: De tror att vi bedömer vartenda steg de tar… jag tror att de känner sig stressade. 

De tror att allt de gör, det ska läraren bedöma: Vi är ju faktiskt här för att träna!  När vi 
spelar match sen då ska du få visa upp men inte på träning, då ska du få repetera, göra om 
och göra rätt.  

- Lärare 2: Jag försöker säga att bedömning inte är något negativt… Bedömning leder till 
att man ska kunna förbättra sig. 
…  
 

-  Lärare 3: [Visar sina exempel.] Se progressionen! 
 

Lärarna lyfter i samtalet fram att det är viktigt att förmedla ett förhållningssätt till lärande där 

skolans roll är att ge möjligheter att öva och träna. Läraren ger en metafor mellan skola och 

sport: ”När vi spelar match sen då ska du få visa upp men inte på träning, då ska du få repe-

tera, göra om och göra rätt.” Den formativa bedömningen är ett verktyg för att utvecklas, för 

att veta nästa steg, hur man ska gå vidare. Diskussionen fortsätter med fokus på lärandeklima-

tet i klassrummet. Lärarna vill stimulera och locka till lärande och få eleverna nyfikna samt 

motivera dem att anstränga sig.  

Vid ett annat tillfälle diskuteras hur undervisningsmaterialet NTA kan upplevas styrt och hur 

man kan utveckla sin undervisning så att eleverna blir mer delaktiga.  

- Lärare 5. Nu tänker jag högt, ibland upplevs NTA lite styrt, det bygger mycket på 
varann, om man plockar bort, kan vara ett dilemma. Hur kan jag låta eleverna vidga 
ut? 

- Lärare 4: Hur skulle jag kunna testa det här? Eleverna kanske kommer på förslag och 
sedan kan man undersöka på deras sätt. Jag har några idéer, de behöver hjälp på 
traven. 

- Lärare 5: Man har ju de saker man har, [fråga eleverna] Vad kan vi göra med dem?  
- Lärare 4: Ibland står det i handledningen gör så här, man när jag jobbat med temat 

[och känner mig van] så berättar jag för barnen att vi har det här materialet. Vad bra 
idé! [Läraren lyssnar på elevernas tankar.] Då blir det mer på barnens sätt utifrån deras 
frågor. 

- Lärare 5: Det är svårt för barnen, hur ska barnen känna att de är delaktiga i 
experimentet? Det måste vara oerhört enkelt: Vad är det vi undersöker? Vad kan man 
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titta på i det här? Där kan ju barnen vara med, där kan de plocka med sig mycket. 
 

Diskussionen fortsätter och en lärare flikar in ”När jag har haft temat flera gånger” och 

belyser vikten av att ha erfarenhet av både ämnesinnehållet, ämnesdidaktik och allmän 

didaktik för att undervisningen ska bli bra. Läraren beskriver att när hen känner sig trygg med 

innehållet kan hen variera undervisningen, vara friare och utgå mer ifrån de behov som finns i 

gruppen.  

- Lärare 6: det ju inte förrän man kört ett tema två eller tre gånger som man vet vad man 
vill, vad man vill förbättra. 
 

Innan tillfälle tre hör jag en lärare berätta för en annan ”att nu hade hen testat det där med 

whiteboards, att jag inte gjort det förr!”. Efteråt ber jag att få ställa några frågor till läraren för 

att förstå hur hen menar och svaret löd ungefär så här: ”Jag har hört om det där med white-

boards på föreläsningar, sett det på sociala medier och läst bl a Dylan Wiliam. Det är enklare 

att testa om man vet att någon annan gjort det, ja, än när man läser eller hör om det…” 

Läraren har tidigare förstått att whiteboards kan vara ett bra verktyg men kanske inte förstått 

syftet med det. Nu uttrycker läraren sig så här: ”Nu känns det som att det passar i min 

undervisning, jag vill testa”. I samtalet med kollegorna har läraren förstått syftet och hen 

poängterar att ”det är ju för att alla, alla ska komma till tals, jag vill testa”. Jag tänker att när 

läraren hör hur det fungerar i ett annat NO-klassrum är det enklare för läraren att själv ta 

steget och testa i sitt klassrum. Läraren uttrycker att diskussionen med kollegorna har för-

djupat förståelsen och även gett motivation att göra en förändring i det egna klassrummet.   

Mellan träffarna fick jag möjlighet att besöka några av lärarna då de genomförde det de 

planerat. Här är en av lärarnas planering och uppföljning utifrån dokumentet ”Min fråge-

ställning” från modellen i NTA och kollegialt lärande, se figur 9. 
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Figur 9: Exempel på planering med frågeställning, nulägesbeskrivning, planering, genomförande och 
analys utifrån dokumentet ”Min frågeställning” från modellen NTA och kollegialt lärande. 

 

Lärarens planering, figur 9, visar att gruppen har arbetat utifrån frågeställningen ”Hur visar 

elever sitt lärande och hur får de tilltro till det?” Sedan har läraren själv valt en frågeställning: 

Använder sig eleven av ett vardagligt och/eller ett naturvetenskapligt språk? utifrån de förslag 

på frågeställningar som finns i studiehandledningen ”NTA och kollegialt lärande” (NTA, 

2014, s 20). Läraren väljer denna frågeställning eftersom hen känner att det är en central fråga 

som passar för att förbättra undervisningen i det egna klassrummet. Vid träffen läser lärarna 

den sammanfattande texten gällande aktuell forskning kring ämnet. Sedan diskuterar de 

”Nuläge”, dvs hur de gör i dagsläget. Vid en tidigare träff var det en lärare som berättade om 

hur hen använder bilder för att få eleverna att komma igång vid diskussionerna. Då kan 

läraren gå runt och lyssna på hur eleverna uttrycker sig och hur de använder de begrepp som 

är centrala i arbetsområdet. Kanske har även denna lärare gjort det tidigare eller så är hen 

inspirerad av kollegan. Sedan skriver lärarna ner sin planering där de beskriver kortfattat vad 

de ska göra i klassrummet mellan träffarna. När läraren genomförde denna lektion var jag i 

klassrummet och kunde också lyssna på elevernas samtal. Både läraren och jag noterade att 

eleverna fick stöd av bilderna och att de utvecklade språket i dessa diskussioner. Det blev en 
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repetition av de centrala begreppen. Många av eleverna förstod men kunde inte uttrycka sig 

korrekt direkt. Eleverna växlade mellan ett vardagligt språk och ett naturvetenskapligt språk. 

När de i samtalen hörde sina kompisar berätta så blev fler och fler begrepp begripliga och de 

använde dem på ett mer naturvetenskapligt sätt. Läraren var inspirerad av cirkelmodellen 

enligt genrepedagogiken: eleverna startar med att träna de ämnesspecifika orden, sedan får de 

möjlighet att diskutera och läraren modellerar den texttyp som ska tränas, i detta fall fakta-

texter och sedan får eleverna själva skriva texter.  

Läraren analyserar sin egen lektion och är medveten om förbättringsområden till nästa till-

fälle. I samtalet med mig efter lektionen säger läraren att hen blir hjälpt av mallen som får hen 

att hålla fokus på det som är centralt i denna lektion. Fokus blir på elevernas användning av 

de centrala begreppen och användande av tränade kunskaper. Läraren uttrycker att hen med 

mallen ser detta tydligare. Det var en lektion när eleverna enligt läraren var ovanligt trötta och 

till viss del okoncentrerade vilket tog mycket av lärarens kraft och krävde hög grad av närvaro 

och ledning från lärarens sida. Läraren berättar att hen kan bli trött av sådana lektioner men att 

det kändes som att hen nu i stället fick kraft eftersom det blev så tydligt vad hen och eleverna 

behöver lägga mer tid på. Lärarens slutsats var att eleverna behöver fler tillfällen då de tränar 

sitt naturvetenskapliga språk. 

I enkätsvaren kommenterar deltagarna att de tar med sig både innehållet i träffarna och ”tips” 

från övriga deltagare samt själva modellen för kollegialt lärande. Någon nämner att modellen 

”tvingar” hen att tänka till vad som är viktigt och en annan nämner att reflektioner och 

dokumentation av undervisningen är bra och leder till omprövningar och förbättringar av 

undervisningen.  

 

Sammanfattning – Vad händer i klassrummet? 

Någon kortare aktivitet genomförs mellan träffarna. Det verkar vara ett moment eller i de fall 

jag observerade, en lektion. Lärarna genomför det de har planerat mellan träffarna och 

berättar för varandra vid kommande träff. Då hjälps gruppen åt att analysera det genomförda. 

Läraren uttrycker att planeringen hjälper till att hålla fokus på det förbättringsområde man 

identifierat och det leder till förståelse för dilemmat och motivation att hitta lösningar.  
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Lärares forskningsanvändning 

Här redovisas delar av lärarnas samtal som rör lärares forskningsanvändning. Med citat 

belyses på vilket sätt lärarna använder forskning i sina samtal och beskriver även på vilket sätt 

lärarna beskriver att de tillägnat sig dessa teorier.  

 

I det första citatet startar diskussionen utifrån att lärarna tycker att det är bra att studiehand-

ledningen har med forskningsförankring och diskuterar sedan vidare över hur de tillägnar sig 

forskning.  

‐ Lärare 1: Vad bra att det är forskning med. Ja, alltså, hur är det… ja annars, ja hur 
hittar ni forskning som är bra för oss?  

‐ Lärare 2: Skolverket. 
‐ Handledaren: Ja Skolverket är ju bra, eller hur, där finns mycket.  
‐ Lärare 2: Skolporten med. 
‐ Handledaren Ja, hmm. 
‐ Lärare 3: I nätverken också och på skolan, ja, vi läser ju alltså. 
‐ Lärare 2: Mm, vi borde ta tillbaks. Vi är ju experterna, ja, det är ju på skolan svaren 

finns. 
‐ Lärare 1: Ja, och, vad säger eleverna? 

Lärarna beskriver här flera olika källor till forskning: Skolverket, Skolporten, nätverk, 

kommunens ämnesnätverk, på egna skolan, och litteratur. Mot slutet av citatet lyfter de frågan 

vem som äger utvecklingen i skolan samt att även elevernas tankar och synpunkter är viktiga i 

forskning och debatt om skolan. Vi samtalar efteråt om detta och lärarna tycker att samman-

fattningen som Jan Schoultz skrivit i studiehandledningen och som alla läser vid träffen är bra 

och att texten lyfter samtalen från vanligt vardagsprat till samtal för utveckling. De menar att 

de känner till den forskning som han sammanställt så läsningen blir en kort repetition. De har 

läst forskningen tidigare vid grundutbildning och/eller kontinuerlig kompetensutveckling. De 

tycker dock att texten ”är lite väl kort” men att den ändå ger dem en grund i diskussionerna. 

”Det är viktigt att ha det aktuellt, ja, vad forskningen säger, alltså.” ”Bra att det finns förslag 

till artiklar i detta.” [Läraren pekar på studiehandledningen.] Till varje kapitel finns en kort 

forskningssammanställning och det finns även rekommendationer på fortsatt läsning. I dis-

kussionen lyfter lärarna fram att de tycker att det är bra eftersom det är svårt att veta vad man 

ska läsa. De uttrycker detta så här: ”Vilken forskning ska man välja att läsa?”, ”Det finns så 

mycket.”, ”Vad har vi för nytta av det?”. Att göra urvalet vad som är värt att lägga tid på att 

läsa verkar vara något de önskar stöd till. Tiden på dessa tre träffar räckte inte till att diskutera 

de rekommenderade texterna.  
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När jag frågar hur läraren tänkte som nämnde ”att vi borde ta tillbaks. Vi är ju experterna…” 

kommer vi in på ett samtal om hur media och olika yttre aktörer pratar om skolan och att det 

är andra som bestämmer om skolan. Läraren får medhåll att de är experter och har stor 

erfarenhet men att de känner att de inte äger processen. Läraren poängterar även att eleverna 

har svar på hur vi ska utveckla skolan – om vi frågar dem. Min tolkning är att de menar att det 

är lärare (och elever) som är experter på hur det är i skolan och att de anser att denna resurs 

bör tas tillvara. 

Lärarna berättar att de läser forskning i olika sammanhang, oftast om de deltar i någon utbild-

ning inom skolan, kommunen, universitetet eller projekt. Någon poängterar att de inte kan 

komma åt forskningsrapporter om man inte är registrerad som student på universitetet.  

En lärare beskriver att hen har fått mer kunskap om bedömning, både informell och formell, 

summativ och formativ, genom att delta i en webbkurs via Skolverket [Karlstads Universitet]. 

En annan lärare beskriver ett problem och då berättar lärare 6 om Skolverkets kurs och hur 

den ger hen stöd att förstå processerna bättre.  

‐ Lärare 3: Eleverna skriver olika mycket, behöver inte vara att de inte kan skriva. Min 
tanke är att försöka filma när de diskuterar, … göra i grupp? Svårt med 24, liten 
fundering, kamratvärdering är svårt, att få en grupp att hjälpas åt. Jag måste titta först 
och se, jag måste gå ett varv till, det var lätt att se men de ville ha svaren från mig, de 
var inne på svaren men de kom inte på orden. Hur uppmärksamma är de när de 
lyssnar? Hur är den bästa lyssnaren? Märkte jättestor skillnad en period men sen 
behöver man påminna dem igen.  

‐ Handledaren: Hur är den bäste lyssnaren då?  
‐ Lärare 3: Man är tyst, man stör ingen annan. Har man lyssnat bra så kommer man ihåg 

vad personen sagt, kan vara med och ställa frågor. 
‐ Handledaren: Hur gör man för att återkoppla när man har många elever? Kan man 

använda eleverna?  
‐ Lärare 3: Svårt, de är åtta år. Sen i trean kan de sitta i klassrummet och jobba och jag 

kan ta några elever i taget, jag försöker ställa en fråga, sedan vad svarade Pelle, få med 
alla, alla ska vara aktiva, bara för att eleverna… [Blir avbruten.]  

‐ Lärare 4: Alla vill säga sitt, inte lyssna på annan och utveckla, jaha du menar som 
Pelle sa…! Det tar för mycket tid om man ska sitta med alla.  

‐ Lärare 6: Ingen lösning men jag har gått den webbkursen i bedömning. Det tar tid och 
tjat, ja hur ska vi hjälpa, feedback, informell och formell bedömning, 
ögonblicksbedömning, lika nyttigt att gå runt och ge feedback. Behövs inte en och en.  

 

En annan lärare har gått flera 7,5p-kurser (Bi, Fy och Ke) genom NTA Skolutvecklings 

distansutbildningar via Högskolan i Dalarna och rekommenderar detta varmt. Alla lärarna 

lyfter fram NTA:s utbildningar som givande och att innehållet går att använda direkt i 

klassrummet. En tredje lärare har tidigare erfarenhet av forskningscirklar och önskar det. Att 
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utveckla sin undervisning känns i denna grupp som något naturligt. Som en lärare uttryckte 

det: ”Man kan ju inte göra lika i alla år, nån förändring är väl naturligt!”  

De lärare som deltar i denna studie hade alla valt att delta och alla är intresserade av 

skolutveckling. Intresset för kompetensutveckling ser förstås olika ut på en skola. En lärare 

uttrycker det så här: ”Jag behöver verkligen nätverk eller nåt för på min skola hinner vi inte 

alltid det här. Ja alltså det intressanta. Vi är inte så många, i NO alltså.”  

 

Sammanfattning – Lärares forskningsanvändning 

Lärarna i denna studie använder olika källor för att ta del av forskning. De nämner Skolverket, 

Skolporten, nätverk, kommunens ämnesnätverk och litteratur som exempel på de källor de 

använder. Flera av lärarna har deltagit i olika fördjupningskurser med forskningsinnehåll, ex 

Skolverkets bedömningskurs (Karlstads Universitet), NTA:s poänggivande kurser (Högskolan 

i Dalarna), Ma-lyftet.  

Lärarna tycker att forskningssammanställningen i studiehandledningen är väl kort men lagom 

i förhållande till avsatt tid.  

I diskussionerna påbörjas ibland dialoger angående förhållandet mellan forskning och praktik, 

t ex ”Vi borde ta tillbaks”, ”Vi är ju experterna”. Man kan ana att de känner att de kan mycket 

om skola och skolutveckling men att de ibland känner att det är forskning och politiker som 

får tolkningsföreträde i debatten. Samtidigt signalerar deltagarna att forskning är viktigt för 

skolutveckling men att det är svårt att veta vad man ska läsa och på vilket sätt.  

För några av lärarna verkar nätverk vara viktiga som mötesplats och möjlighet till didaktiska 

diskussioner grundade i både forskning och praktik.  
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Analys och diskussion 

I föregående kapitel har lärarnas dialoger lyfts fram för att ge en bild av vad som sker när 

lärare arbetar enligt studiehandledningen NTA och kollegialt lärande. I detta kapitel sam-

manfattas resultatet i relation till tidigare forskning och mitt syfte och mina frågeställningar. 

Till sist diskuteras vidare forskning samt användning av uppsats. 

I denna studie har vi följt en grupp lärare som lärt sig och provat modellen för kollegialt 

lärande enligt NTA Skolutvecklings studiehandledning (2014). Lärarna i denna grupp har 

endast deltagit i tre träffar och därför är det omöjligt att dra några slutsatser kring lärarnas 

lärande eller kompetensutvecklingens effekter på elevernas lärande. Men för att sätta in 

studiens resultat i ett sammanhang görs en jämförelse nedan utifrån de förutsättningar som 

Timperley et al. (2007, s xxiii-xlv och s 99-129) har identifierat gällande professionellt 

lärande och utveckling som har positiv effekt på elevers resultat:  

• Tid 

• Extern expertis 

• Samstämmighet med trender 

• Variation och engagemang 

• Möjlighet att delta i en professionell gemenskap 

• Effektivt ledarskap 

• Utmanande av rådande diskurser 

 

Ovanstående ramverk14 ligger till grund för nedanstående analys och diskussion. Genom att 

jämföra den metastudiens resultat gällande viktiga förutsättningar för kompetensutveckling 

med föreliggande studies resultat samt koppla till tidigare forskning belyses möjligheter och 

hinder för kontinuerlig kompetensutveckling. 

 

 

                                                 

 

14 I detta avsnitt har de sju förutsättningarna, gällande professionellt lärande och utveckling som ger positiv 
effekt på elevers resultat, korta rubriker. Dessa är något mer utförliga på sidan 16 i denna uppsats. För 
originaltexter och utförligare beskrivningar av de sju förutsättningarna gällande professionellt lärande och 
utveckling som har positiv effekt på elevers resultat hänvisar jag till Timperley et al. (2007, s xlvi, s xxviii-xxxi). 
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Tid 

Den lärargrupp som observerades träffades endast tre gånger med ca tre veckors mellanrum. 

Träffarna var arrangerade med två syften: dels att deltagarna skulle lära sig modellen och få 

mer kunskap om vad kollegialt lärande är men också för att inspirera deltagarna att använda 

modellen på sina skolor. I utvärderingen efter träffarna kan vi se att några har tillämpat 

modellen och arbetar vidare på egna skolan men de flesta nämner inte detta.  

Möjlighet till lärande över tid är en förutsättning för att se goda resultat enligt Timperley et al. 

(2007). I kärnstudierna i deras metastudie var det vanligt att processen varade mellan sex 

månader och två år. Det var några få undantag, bl a en tredagarskurs gällande metakognitiva 

strategier. Det verkar som om förändring kräver tid men det är även viktigt att tiden används 

väl. Frekvensen på träffarna bör enligt författarna vara mellan varannan vecka och en gång 

per månad. Tiden behövs för att ny kunskap utmanar tidigare förförståelse, värderingar och 

nuvarande val av undervisningsstrategier och för att ändra förhållningssätt krävs en längre 

process.  
 

Här är det intressant att reflektera kring vad som är möjligt och rimligt. Lärarna i min studie 

arbetar på låg- respektive mellanstadiet vilket innebär att de undervisar i flera ämnen än NO 

(biologi-fysik-kemi). Förutom att de undervisar i många ämnen så handlar deras kontinuerliga 

kompetensutveckling dessutom både om ämnesdidaktiskt innehåll och allmändidaktiskt. De 

beskriver själva att de deltar i utvecklingsarbete med Ma-lyft, formativ bedömning, Synligt 

lärande, En läsande klass, värdegrundsarbete mm. Det är således ett mångfacetterat och 

komplext uppdrag. Enligt Skolverkets tidsanvändningsstudie, Lärarnas yrkesvardag (2013c), 

har grundskollärare ca 50 timmars arbetsvecka. Av dessa 50 timmar läggs ca 7 % tid för 

reflektion kring undervisning och läraruppdraget samt kompetensutveckling, dvs ca 37 

minuter under en genomsnittlig arbetsdag, ca 3h/vecka. Inom dessa tre timmar innefattas både 

individuell och gemensam reflektion samt deltagande i organiserad kompetensutveckling och 

fortbildning.  

Min reflektion är att lärarna finns i en ständigt pågående utvecklingsprocess. Lärare lär varje 

dag, i vardagen och genom olika situationer. Lärarna pendlar mellan ämnesgenerella och 

ämnesspecifika utmaningar. Den kontinuerliga kompetensutvecklingen innebär planerade 

insatser för utveckling, och lärare deltar regelbundet i olika slags kompetensutvecklings-

insatser utifrån skolans och deras egna behov.  
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De lärare som deltog i dessa träffar hade ett fokus på formativa strategier i sina dialoger. De 

diskuterade hur de använder sig utav dessa i sina NO-klassrum. Träffarna blev på så sätt en 

del av den pågående kommuninitierade satsningen kring formativ bedömning. Träffarna gav 

möjlighet att diskutera formativ bedömning utifrån ett NO-perspektiv. Några av skolorna har 

pågående arbete med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och det kunde också anas i 

diskussionerna. Kanske kan man med denna bakgrund se dessa träffar som en del i pågående 

kompetensutveckling och inte som en sak till? Denna studie beskriver endast tre träffar men 

innehållet i träffarna består delvis av erfarenheter och kunskaper de har sedan tidigare. Med 

NTA och kollegialt lärande fick lärarna möjlighet att reflektera kring och diskutera och 

fördjupa sina nya kunskaper och strategier med andra NO-lärare. Lärarna i min studie och 

Skolverkets tidsstudie (2013c) beskriver att lärare har lite tid för reflektion och kompetens-

utveckling. Timperley et al. (2007) beskriver att när lärare utmanas och får möjligheter till 

reflektion och diskussion kan inre utveckling ske. Författarna menar att lärare behöver tid och 

möjlighet för att integrera nya idéer i sin egen praktik. De poängterar även att det är viktigt att 

använda tiden på rätt sätt och det är något som även Talbert (2010) betonar. Bara tid är inte 

tillräckligt. För att kompetensutveckling ska ge positiva resultat bör tiden användas rätt och 

att alla förutsättningar som beskrivs nedan ska också vara tillgodosedda (Timperley et al., 

2007).   

 

Extern expertis 

Tid och möjligheter visade sig inte vara tillräckligt för att förändring ska ske. I slutsatserna i 

Timperley et al.’s (2007) forskning beskrivs att externa experter, ofta forskare, var engagerade 

i nästan alla framgångsrika exempel i kärnstudierna. Detta kan bero på att det är vanligare att 

forskare publicerar sina resultat än att praktiker gör det. Därför finns forskarnas exempel 

beskrivna medan praktikernas inte gör det. I alla kärnstudier skulle lärare förändra sitt 

förhållningssätt utifrån nya kunskaper och förmågor och författarna menar att för en sådan 

utmaning krävs stöd och utmanande förhållningssätt från expertis. Men experter behöver mer 

än kunskap för att kunna vara ett bra stöd. De behöver även förmågan att tillföra pedagogisk 
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ämneskunskap15 samt förmågan att involvera lärarna i diskussioner och få lärarna att känna att 

innehållet är meningsfullt i den egna klassrumskontexten.  

Gruppen i denna studie leddes av en förstelärare med vana av processledning. Hen är väl 

insatt i styrdokument och har både ämneskunskaper och pedagogisk ämneskunskap. Hand-

ledarens roll i gruppen var att leda, hålla fokus och se till att alla kommer till tals och lyssnar 

på varandra.  

I de studier som Timperley et al. (2007) har som exempel är handledaren en forskare. I denna 

studie är handledaren lärare. Det vore intressant att se om det leder till olika resultat om t ex 

en förstelärare leder kollegiala grupper mot när en forskare kan leda arbetet.  

Scherp (2013) beskriver att det är viktigt att deltagarna får vara aktiva och träna att sätta ord 

på sin ”tysta” kunskap, sitt erfarenhetsbaserade förhållningssätt. Handledaren i denna studie 

hade hjälp av de forskningstexter som finns i studiehandledningen för att göra kopplingar till 

aktuell forskning. När lärarna läst den korta sammanfattande forskningstexten samtalade de 

utifrån läst text och sin egen erfarenhet. Min reflektion är att detta kan vara exempel på korta 

tillfällen då lärarna satte ord på sin tysta kunskap. De diskuterade situationer från sina egna 

klassrum men diskussionen höll sig inom den ”ram” som den lästa forskningstexten gett. De 

höll sitt fokus inom ramen för den aktuella frågeställningen. Vid träff 1 var fokus på ”Hur 

samlar jag elevers tankar och erfarenheter?”, träff 2 ”Hur arbetar jag för att eleverna ska 

inse och förstå hur de ska observera?” och vid sista träffen ”Hur visar elever sitt lärande och 

hur får de tilltro till det?”. 

Tyst kunskap byggs upp under lång tid och bäddas in med egen erfarenhet. Den involverar 

personliga tankar, perspektiv och värderingar (Timperley et al, 2007). Enligt Scherp (2013) 

bör handledaren vara lyhörd och leda lärprocessen framåt. Hen behöver ha kunskap av samma 

djup som övriga deltagare men inte fungera som en expert. Detta förhållningssätt stämmer in 

på handledaren i denna studie. Deltagarna uppger att handledaren gav bra stöd och beskriver 

träffarna som ”lyxiga” och givande.  

 

 

 

                                                 

 

15 Begreppet PCK, pedagogical content knowledge, pedagogisk ämneskunskap myntades av Lee Shulman 1986. 
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Samstämmighet med trender 

En annan viktig faktor för effekter på elevernas resultat, enligt Timperley et al. (2007) är 

samstämmighet med styrdokument och forskning. Studiehandledningen NTA och kollegialt 

lärande (2014) som användes vid träffarna stämmer väl med Lgr11 och håller hög veten-

skaplig nivå då den är utvecklad av en professor i naturvetenskapens didaktik.  

All kompetensutveckling i Timperley et al.’s (2007) kärnstudier som ledde till positiva 

resultat för eleverna byggde på en stark forskningsbas. Sju av åtta kärnstudier gällande 

kompetensutveckling inom science [naturvetenskap] och som gav positiv effekt på elevernas 

lärande var i linje med en reform i USA gällande ”inquiry based science education”, IBSE. 

Denna reform syftade till att utveckla IBSE så att eleverna möter ett arbetssätt där deras frågor 

och undersökningar leder till att de utvecklar ny kunskap och nya förmågor. Fokus ligger på 

en djupare förståelse för ”the big ideas in science” och att träna eleverna i förmågorna att 

diskutera och föra resonemang. Denna reform uppmuntrade lärarna till att variera under-

visningen genom grupplärande, öppna frågor, undersökande arbetssätt samt problemlösning. 

Reformen uppmuntrade även löpande formativ bedömning i olika undervisningssituationer 

samt olika redovisningsformer, där eleverna kunde visa sina kunskaper och färdigheter, t ex 

portfolios, utställningar och uppträdande. Den åttonde kärnstudien, som även den gav positiv 

effekt, var en kompetensutvecklingssatsning i Storbritannien. Även denna kärnstudie be-

skriver en IBSE-reform med syfte att utveckla elevers förmåga att tänka. 

Alla åtta exempel gällande kärnstudier inom science (NO) i Timperley et al. (2007) låg i linje 

med IBSE-reformer och alla åtta kärnstudier visade positiv effekt på elevernas lärande. Här 

ser jag en samstämmighet då arbetssätten inom NTA stämmer väl med IBSE16. Alla lärare 

som deltog i denna studie har tidigare deltagit på flertalet utbildningsdagar inom NTA där 

arbetssättet inom IBSE modellerats och testas. Ett samspel och växelspel mellan forskning 

och beprövad erfarenhet, mellan ”kunskap om” och ”kunskap i”, kan leda till ny kunskap för 

att utveckla undervisning. Det är även viktigt att ta tillvara den kunskapsbildning som sker i 

vardagen genom ”reflektion i handling”. Lärare bör ges möjlighet att utvecklas tillsammans 

med andra och se sin egen kunskapsbildning (Håkansson & Sundberg, 2012, Hultman, 2001). 

 

                                                 

 

16 Läs mer om NTA och IBSE på sidan 8-10 i denna uppsats. 
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Variation och engagemang 

NTA och kollegialt lärande är en del av de olika kompetensutvecklingsinsatserna som NTA 

erbjuder. Exempel på kompetensutveckling som NTA erbjuder är information, föreläsning, 

möjligheter till erfarenhetsutbyte, diskussioner, nätverk, praktisk tillämpning, prova på elev-

aktiviteter, modellering mm. Alla dessa delar har ett fokus på elevers lärande med syfte att 

utveckla undervisningen (NTA Skolutveckling 2015).  

I Timperley et al.’s (2007) metaanalys av lärares lärande och utveckling kan vi läsa att lärarna 

i kärnstudierna var engagerade i många olika aktiviteter. Det som var genomgående i alla 

kärnstudierna var att lyssna på andra med större expertis, men denna aktivitet i sig var inte 

tillräckligt för att nå goda resultat. I de studier som visade hög effektstorlek deltog lärarna i 

flertalet olika aktiviteter såsom diskussioner med kollegor och experter, möjligheter att se 

praktisk tillämpning (framförallt i NO), undersökande av elevers förståelse och resultat, 

kollega-observationer, möjlighet att själv prova på elev-aktiviteter och material samt för-

djupning i forskningslitteratur.  

It appears from this analysis that teachers require similar conditions to students when in-depth-
learning is being promoted; that is, they need multiple opportunities to learn through a range of 
activities. These activities need to be focused on content aims, such as translating theory into 
practice or demonstrating how assessment could be used to focus and refine teaching. 
(Timperley et al,2007, s xxxvii.) 
 

 

Timperley et al. (2007) beskriver att lärare behöver varierade aktiviteter för att nå ett djup-

lärande. Om en skola identifierar behov att utveckla NO-undervisningen kan NTA och 

kollegialt lärande vara ett sätt att arbeta med lärares kontinuerliga kompetensutveckling. Det 

kan ske med lärarna på en skola eller mellan flera skolor med samma behov. Men enligt 

Timperley et al. (2007) bör möjligheterna till kompetensutveckling för lärare varieras på 

samma sätt som undervisningen varieras för att nå djuplärande hos våra elever. Hultman 

(2015) beskriver att det är populärt att undvika traditionella satsningar (studiedagar, punkt-

insatser etc) och att man istället bör arbeta med kollegialt lärande. Sedan problematiserar han 

detta genom att från Timperley et al. (2007, kap 6, s 65) återge att det ibland är traditionella 

satsningar (ex. en tredagars workshop) som har höga effektstorlekar. Eller hybriddesigner (ex. 

en veckas sommarkurs med åtföljande stöd under ett år). Enligt Hultman ger dessa beskriv-

ningar ett intryck av traditionellt genomförande. Det som skiljer i de studier som påvisar höga 

effektstorlekar är att de har uppföljning under lång tid, kollegialt lärande nämns nästan inte 

alls i detta kapitel. 
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Skolans verksamhet är komplex med olika förändringsprocesser som pågår samtidigt 

(Vetenskapsrådet, 2015). Hargreaves (2015) betonar att det inte finns ett sätt att bedriva 

kontinuerlig kompetensutveckling. Kompetensutveckling definieras som de formella och 

informella aktiviteter en lärare ägnar sig åt för att förbättra den pedagogiska förmågan och det 

finns många olika modeller för kompetensutveckling (Langelotz, 2014).  

Författarna (Timperley et al., 2007, xxxv) kunde inte identifiera någon speciell form eller 

aktivitet av kompetensutveckling som bättre än övriga. Det som var viktigt var i stället att 

lärare hade möjlighet att delta i flera sammankopplade möjligheter som stöttade dem att lära 

och tillämpa ny förståelse och nya förmågor. Några nyckelfaktorer som är viktiga vid 

planerande av aktiviteter för kompetensutveckling är: samstämmighet mellan lärmål och 

innehåll, att innehållet inte transformeras på vägen, variation av olika aktiviteter för att förstå 

innehållet, sekvensering av lärmålet (dvs inspiration för att få lärare att engagera sig, för-

djupning i viktiga teoretiska principer och sedan möjlighet att översätta teori till praktisk 

kunskap) samt möjlighet diskutera och förhandla förståelsen. Det viktigaste är att utveckla 

lärares förståelse för relationen mellan undervisning och elevernas lärande. Flera av dessa 

nyckelfaktorer finns med i NTA:s modell för kontinuerlig kompetensutveckling17 men kan 

utvecklas ytterligare, bl a fördjupning och omvandling av teoretiska principer.  

Det är enligt Timperley et al. (2007) ingen skillnad i resultat beroende på om lärare deltar 

frivilligt eller om kompetensutvecklingen är obligatorisk. Men det är av betydelse att lärare är 

engagerade i lärprocessen för då ökar och fördjupas deras kunskap och förmågor så att 

effekterna på elevernas resultat ökar samt att alla förutsättningar såsom tid, expertis, sam-

stämmighet med trender mm är tillgodosedda. I denna studie var alla lärarna med på frivillig 

basis. Frivillighet har alltså enligt Timperley et al. (2007) ingen effekt på resultatet utan 

författarna betonar vikten av att alla deltar. Att alla tar ansvar för att utveckla verksamheten 

betonas även av Mulford (2007), Skolinspektionen (2012) och Fullan (2008). Hargreaves 

(2007) betonar att de första PLC:erna, ”Professional Learning Communities”, [kollegiala 

lärgrupperna] startade med en frivillighet och uppmuntrade lärare med en kombination av 

både evidens inifrån och utifrån. Han varnar för att PLC:er sprids och blir ett sätt att hitta 

quick-fix. När PLC:er blir en form av styrning, ett tvång uppifrån kan de ge motsatt effekt. 

                                                 

 

17 NTA:s modell för kontinuerlig kompetensutveckling beskrivs på sidan 8-10 i denna uppsats. NTA och 
kollegialt lärande, som är en del i NTA:s modell för kontinuerlig kompetensutveckling, fördjupas ytterligare på 
sidan 10-13. 
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Tryck uppifrån måste göras med lyhördhet. För att få lärares engagemang menar han att 

PLC:erna bör erbjuda djup, bredd, uthållighet, utjämna orättvisor, främja pedagogiskt 

oliktänkande och öppenhet till omvärlden, innefatta idérikedom samt bygga vidare på 

framgångsrika tidigare erfarenheter. Hargreaves (2015) betonar liksom Timperley et al. 

(2007) att engagemang är en viktig komponent i kompetensutveckling för att ge positivt 

resultat. 

 

Möjlighet att delta i en professionell gemenskap 

Nästa förutsättning som Timperley et al. (2007) anger som avgörande för att ge effekt är 

möjlighet att delta i en professionell gemenskap. NTA:s modell för kollegialt lärande kan 

användas kontinuerligt i ett arbetslag eller mellan skolor. I denna studie var det lärare från 

olika skolor som deltog och det var endast tre träffar. När denna studie gjordes var begreppet 

kollegialt lärande ganska nytt. Någon hade arbetat med Learning Study en kortare tid. På 

handledarens skola hade man under en tid arbetat med TLC:er, ”Teacher Learning Com-

munities” (inspirerade av Dylan Wiliam), där man arbetar kontinuerligt och regelbundet med 

lärares lärande. Huvudfokus på kompetensutvecklingen i TLC:erna var tekniker för formativ 

bedömning. I övrigt var det inte någon av deltagarna som hade erfarenhet av kollegialt lärande 

sedan tidigare förutom genom olika nätverk, exempelvis kommunens ämnesutvecklings-

nätverk. Nu har bland annat Timperley (2013) gjort avtryck på många skolor där man idag 

arrangerar professionella gemenskaper. Dessutom har flertalet skolor deltagit i Ma-lyftet som 

är framtaget utifrån forskning kring kollegialt lärande.  

Alla kärnstudier i Timperley et al. (2007, s xxx) gav lärare möjlighet at delta i en professionell 

gemenskap, ibland på skolan och ibland på annan plats med lärare från olika skolor. Denna 

aktivitet i sig ledde inte till högre elevresultat i något fall. I några fall bidrog denna aktivitet i 

stället till det motsatta och deltagandet förstärkte status quo. De professionella gemenskaper 

som var effektiva för elevernas lärande kännetecknades av: möjligheter att processa ny 

förståelse och dess tillämpning i undervisningen, nya perspektiv från externa experter som 

utmanade rådande normer, förståelse för undervisningens inverkan på elevernas lärande, att 

läraren tror på att hen kan göra skillnad samt ett kollektivt ansvar för elevernas lärande.  

Langelotz (2014) betonar vikten av ett kollektivt reflekterande kring erfarenheter från det 

dagliga arbetet. I sådana samtal får lärarna syn på hur de kan handla gemensamt för att stötta 

elevernas möjligheter att lära. Att delta i en lärgrupp på skolan eller i ett nätverk mellan skolor 
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ger lärare fler möjligheter till didaktiska och pedagogiska diskussioner. Att tillsammans med 

andra reflektera över erfarenheter man möter i sin yrkesutövning är en process som utvecklar 

läraren och där hen går utanför sin egen horisont och förstår andras perspektiv. Professionellt 

lärande handlar om att förstå olika val både i teorin och i praktiken. Fokus bör alltid vara 

elevens lärande och undervisningen. Att gå från novis till expert tar många år och kräver 

tillfällen både att tillämpa och utveckla sin kompetens i undervisningssituationer och att 

utveckla kunskapsbasen. (SjØberg, 2010; Hultman et al., 2012; El Gaidi, 2007; Björklund, 

2008; Timperley, 2013). Även Hargreaves et al (2010) betonar vikten av att ge lärare 

möjligheter att träffa andra lärare och menar att skolor kan lära endast då de har kontakt med 

andra skolor. En skola är för liten för att tillhandahålla tillräckligt med kunskap för att 

utveckla undervisningen för elevers bästa lärande (Jackson & Temperley, 2007; Stoll och 

Seashore Louis, 2007). Att förändra ett skolsystems kultur är en omfattande process och 

ibland blir inte resultatet så bra som de förväntningar man har. När man skalar upp PLC:er 

kan projektet ”baktända” och det är viktigt att vara medveten om olika fallgropar och ut-

maningar (Talbert, 2010). Det handlar om en hållbar organisation där lärare får möjlighet att 

delta i professionella gemenskaper (Hargraves, 2007). 

Gruppen i denna studie kan inte kallas en professionell gemenskap (eller PLC) eftersom det 

var en tillfällig grupp. Kvalitéerna i PLC:ers lärprocesser är beroende av god struktur och 

organisation. För att ha möjlighet att arbeta med systematisk kunskapsbildning bör man ägna 

sig åt samma lärfråga en längre tid och den lärfrågan bör vara angelägen och verksamhetsnära 

(Timperley et al., 2007; Scherp, 2013). Lärarna i denna studie hade inte möjlighet att träffas 

under längre tid.  

Kännetecknande för en effektiv professionell gemenskap är bl a ett kollektivt ansvar för 

elevernas lärande (Timperley, et al., 2007). Hultman (2015) beskriver att framgångsrika 

system (ex Ontario) tar ett kollektivt ansvar för alla elever. Skolutvecklingsprojektet i Ontario 

genomsyrades även av ”lokalt” ledarskap från mellannivå, öppenhet för olikheter, evidens-

upplyst och ”just-in-time”-åtgärder. 

 

Effektivt ledarskap 

Timperley et al. (2007) påpekar även vikten av ett effektivt ledarskap som stödjer lärares 

professionella utveckling men betonar också att en ledare kan inte göra allt ensam. Det krävs 
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flertalet insatser för att systematiskt kunna utveckla specifik lärarkompetens och utveckla 

lärares ledarskap.  

Hultman (2015) hänvisar till Hargreaves och Braun samt Hargreaves och Shirley, och 

beskriver att framgångsrika skolsystem lyckas skapa nät med starka relationer där de har 

utbyten mellan olika skolor, mellan rektorer för olika skolor, kontakter med forskare samt ett 

utvecklat stödsystem för den enskilde läraren.  

Ett nät med svaga relationer ger läraren färre möjligheter till interaktion och stöd.  
Ett samarbete med kollegor, t ex i form av kollegialt lärande försvåras därmed. 
(Hultman, 2015, s 31.) 
 

Här är det viktigt även för NTA Skolutveckling att förankra insatserna och se till att sats-

ningar stämmer väl överens med övrig skolutveckling. När lärarna anmälde sig till dessa tre 

träffar var rektorerna informerade och gav sitt samtycke. Trots detta avanmälde sig två 

deltagare samma dag som kurstillfälle 1 pga att de inte fick komma för sin rektor. Min upp-

levelse är att det ofta händer saker som ”är mer akut” än kompetensutveckling och som då 

måste prioriteras. De deltagare som kom fick initialt stöd för att anmäla sig men jag tror inte 

att lärarna fick något fortsatt stöd eller uppmuntran. Vid ett tillfälle diskuterar gruppen att det 

är viktigt att förankra med rektorn. För att kunna använda modellen med kollegorna gäller det 

”… ju bara att få rektorn att tycka att det är en bra idé först.” Handledaren som arbetat med 

TLC:er betonar att för att de ska fungera är det avgörande att rektorn sanktionerat träffarna 

och själv visar att det är viktigt samt att processledare får tid och möjlighet att organisera 

träffarna. På denna skola kom initiativet från lärarna och rektorn hakade på denna positiva 

situation och gör den på så sätt ännu bättre.  

Pont (2009) menar att skolledare bör gynna ”organisationens lärande” dvs arbeta med kon-

tinuerliga förändringar för att nå höga resultat. Skolledare har en viktig roll i att främja och 

delta i lärarnas professionella lärande och utveckling. Förhållandet mellan skolans ledarskap 

och elevernas lärande är oftast indirekt då skolledaren påverkar lärarnas motivation och 

kapacitet som i sin tur påverkar elevernas lärande. Skolledaren har en viktig roll att skapa 

förutsättningar för effektivt lärande och undervisning. Yukl (2012) beskriver rollen som 

rektor som mångfacetterad och därför bör rektorn identifiera de informella ledarna och låta 

specialister inom olika områden få utrymme att utveckla verksamheten. Flera personer kan 

ansvara för det pedagogiska ledarskapet. En chef kan göra mycket så att organisationen 

genomsyras av ett stödjande klimat för kontinuerligt lärande och utveckling. Pont (2009) 

betonar även att rektorers engagemang utanför skolan och samverkan med andra skolor, 
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universitet och beslutsfattare är viktigt. Denna samverkan ökar organisationens lärande och 

kan leda till förbättringar för eleverna.  

 

Utmanande av rådande diskurser 

Timperley et al. (2007) beskriver att det är viktigt att utmana rådande diskurser och ger två 

exempel från kärnstudierna. Den första rådande diskursen författarna nämner är att ibland 

antog lärarna att en del elever inte kunde eller ville lära sig lika bra som övriga elever. De här 

eleverna var ofta de som hade upplevt misslyckande under en längre tid. När lärarna förstod 

effekterna av sitt förhållningssätt och relationerna med dessa elever ökade elevernas resultat. 

Den andra rådande diskursen som utmanades var en ändring från fokus på fakta, procedur-

kunskap och memorering till fokus på ett frågebaserat undersökande arbetssätt inom natur-

vetenskapen. Utmaningen av denna diskurs var även den avgörande för elevernas resultat.  

I denna studie var ingen av de två ovan nämnda diskurserna rådande. Troligen fanns det andra 

rådande diskurser men dessa identifierades inte under träffarna. 

 

Sammanfattning 

Timperley et al. (2007) betonar att alla ovanstående förutsättningar (Tid, Extern expertis, 

Samstämmighet med trender, Variation och engagemang, Möjlighet att delta i en professionell 

gemenskap, Effektivt ledarskap och Utmanande av rådande diskurser) bör finnas för att kom-

petensutveckling ska ha positiv effekt på elevers resultat. Att utgå från Timperley et al.’s 

(2007) ramverk med ovanstående sju punkter kan leda till optimal kompetensutveckling. De 

träffar jag beskrivit i resultatdelen i denna studie har inte haft förutsättningar så att de stäm-

mer in i ramverket. Men genom analysen ovan speglas mina resultat mot forskning kring 

kompetensutveckling och vi kan se möjligheter, förbättringsområden och hinder.  

Timperley et al. (2007) poängterar att metastudien har vissa begränsningar eftersom en stor 

del av lärares professionella lärande sker informellt eller av en slump. Vid sådana tillfällen 

dokumenteras inte resultaten och därför finns de inte heller med i sammanställningen men 

deras värde och möjligheter till ett professionellt lärande bör ändå betonas (Timperley et al., 

2007, s xxiv). Se även Hultman (2001) för mer kunskap om reflektion i handling som innebär 

en utvecklingspotential, en möjlig ingång till en kunskapsbildningsprocess.  



82 
 

Slutord 

I denna studie önskade jag sätta ord på vad lärare samtalar om när de deltar på kollegiala 

träffar för att förbättra sin undervisning inom naturvetenskap och teknik.  

Jag är mycket tacksam för att lärarna tillät mig delta som forskare och lät mig vara nyfiken 

både vid och mellan träffarna.  

I resultatdelen beskrivs vad lärarna diskuterar vid de kollegiala träffarna enligt NTA:s modell 

och i diskussionen speglas detta i förhållande till de förutsättningar som Timperley et al. 

(2007) har identifierat som viktiga för kvalitativ kompetensutveckling.  

Lärarnas fokus i samtalen ligger på lärarens egen undervisning och de egna elevernas möj-

ligheter till lärande. Lärarna diskuterade dilemman i klassrummet och reflekterade över 

händelser i klassrummet. De diskuterade tekniker att använda i klassrummet t ex för att 

aktivera alla elever, att hjälpa elever att fokusera på rätt saker, tydlighet, feedback (formativa 

strategier). De diskuterade även begrepp inom NO, språkets betydelse, vikten av att variera 

undervisningen beroende på kontext samt läraruppdragets komplexitet. 

Handledaren hade en viktig roll att leda de ämnesdidaktiska diskussionerna och modellen 

bidrog till att aktiviteter genomfördes i klassrummet mellan träffarna. 

I arbetet med denna studie framkommer även att sambandet mellan forskning och verksamhet 

är komplext och jag har funderat mycket på vad som sker i fältet mellan forskning och be-

prövad erfarenhet. Lärare tar inte bara till sig forskning utan de har redan erfarenheter. Dessa 

erfarenheter vägs in när de möter något nytt. Lärare omvandlar, omformar och bearbetar 

forskning så att det stämmer med de tidigare erfarenheter de har. Dessutom kan forskningen 

omvandlas via olika vägar från ursprunglig evidensanalys till populärversionen. Forskningens 

kärna blir ”Lost-in-Transformation” (Hultman, 2015) och läraren använder då tekniker i 

klassrummet men kanske utan att förstå syftet med dessa. Syftet med forskningen försvinner 

och det ger då sällan effekt på elevens lärande. Jag ser att lärare, rektorer, utvecklingsledare 

mm bör få ökad kunskap kring denna transformation samt förhållandet mellan forskning och 

beprövad erfarenhet. I Timperleys kärnstudier finns forskare med, kanske är det ett sätt att öka 

kunskapen om, i och för skolan. 

Enligt Skolverkets tidsstudie och enligt lärarnas ord har lärare lite tid för reflektion och 

kompetensutveckling. Därför är det viktigt att ställa rimliga krav på lärarna samt erbjuda 

kompetensutveckling av hög kvalité.  
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I denna uppsats beskrivs hinder och de faktorer som har en negativ påverkan på processen i 

kollegialt lärande. Det finns många hinder för kollegialt lärande: tid, konkurrens med annat, 

möteskultur, grupprocesser mm. Det är en komplicerad och svår process att utveckla, förbättra 

och lära nytt utifrån den kontext där man befinner sig. Att lära sig nytt eller förändra sitt 

arbetssätt kräver ofta en stor ansträngning. Här behöver hela systemet hjälpa till så att lärandet 

blir så bra som möjligt. Denna studie har belyst kollegialt lärande och kontinuerlig kompe-

tensutveckling ur några olika perspektiv men visar också på ytterligare behov.  

 

Vidare forskning 

Till studiehandledningen NTA och kollegialt lärande (2014) finns det komplement i form av 

förslag på fördjupningar i form av forskningstexter, filmklipp, kollega-handledning mm. I 

denna studie var det endast tre träffar inplanerade och därför har jag inte haft möjlighet att 

studera användande av komplementen. Vilka effekter kan man se om en skola väljer att 

använda modellen fullt ut och arrangerar kontinuerliga träffar under längre tid? Vilka 

möjligheter finns det inom ramen för ”NTA och kollegialt lärande” att fördjupa lärandet 

ytterligare genom att använda fler (alla) resurser? Hur används forskning, hur transformeras 

den och hur kommer den till användning? 

Min studie bekräftar att skolan är komplex och att kunskap transformeras i mötet mellan 

forskning och praktik. Det vore intressant att undersöka hur lärares forskningsanvändning och 

lärares lärande verkligen ser ut, dvs inte hur vi vill att den ser ut utan hur användandet och 

lärandet ser ut. I en fortsatt studie skulle man även kunna undersöka vilken forskning som når 

in i klassrummet och vilka vägar den tar. Med större förståelse för detta kan kompetens-

utveckling arrangeras på bättre sätt. 

I min studie hade den externa handledaren en viktig roll. I Timperley et al. (2007) var den 

externa handledaren forskare. Blir det någon skillnad i effekt om t ex en förstelärare leder 

processen? Det vore intressant att undersöka vad framgångsrika handledare gör och på vilket 

sätt de leder lärares lärande. Blir det skillnad i effekt beroende på vem som leder gruppen? 

 

Användning av uppsats 

Avsikten med denna uppsats har varit att bidra till en djupare förståelse för kollegialt lärande 

och kontinuerlig kompetensutveckling. Jag har följt en grupp som har arbetat utifrån NTA 
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Skolutvecklings modell för kollegialt lärande. Jag har även haft möjlighet att samtala med 

lärarna, genomföra klassrumsbesök, samla in dokumentation och genomföra en utvärderings-

enkät. Dessa olika insamlingsmetoder har tillsammans med litteraturfördjupning vidgat min 

bild av vad som kan äga rum när lärare arbetar med kollegialt lärande.  

Min förhoppning är att denna uppsats ger en bild av den komplexitet som ryms inom lärar-

yrket. Det är ett komplicerat hantverk och det krävs mycket erfarenhet och kontinuerlig 

utveckling för att känna sig trygg i klassrummet. En lärare med god ämneskunskap, ämnes-

didaktisk förmåga och ett gott ledarskap har verktyg för att hantera olika situationer och 

förmåga att kunna variera undervisningen för att möta alla elevers behov.  

Jag hoppas också att denna uppsats kan användas av lärare, skolledare och utvecklingsledare 

m fl för att få en fördjupad bild av vad som kan ske när lärare deltar i kollegialt lärande. Det 

finns olika varianter av kontinuerlig kompetensutveckling och jag hoppas att denna uppsats 

kan ge ett underlag till diskussioner när det gäller att välja, eller variera, former för 

kompetensutveckling. 

Jag har stor respekt för lärares kunskap och i mina möten med lärare ser jag en både djup och 

bred kunskap om vad lärande och undervisning är. Jag hoppas att det har genomsyrat detta 

arbete och att denna respekt sprids till beslutsfattare, föräldrar och alla som diskuterar skola 

och skolutveckling.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Enkät 

 

På vilket sätt: 

1. Var träffarnas frågeställningar relevanta för ditt arbete med NTA‐

temat/din skolverklighet? 

 

2. Var modellen (rutorna) användbara som arbetsgång? 

 

3. Var forskningstexterna användbara som inspiration/fördjupning? 

 

4. Har träffarna fått konsekvenser för din undervisning? 

 

 

 

  



 

Bilaga 2: Brev till lärare     2013-09-27 
 

Hej! 

Mitt namn är Ulrika Johansson och jag arbetar på Utbildningskontoret i Linköpings kommun som NT-

utvecklare. Mitt uppdrag är bl a att arrangera utbildningar för verksamma lärare inom naturvetenskap 

och teknik och jag är samordnare för NTA som är ett koncept för skolutveckling. Läs gärna mer om 

NTA här: www.ntaskolutveckling.se.  

För närvarande ägnar jag mig även åt forskning som en del av min Masterutbildning vid Linköpings 

Universitet. Tillsammans med en processledare och tio lärare, som arbetar mot skolår 1-6, arbetar vi 

med en metod som kallas ”NTA och kollegialt lärande” och genomför ett aktionsforskningsprojekt. 

Tillsammans planerar, genomför och analyserar vi moment i den naturvetenskapliga undervisningen 

för att tydliggöra lärmål och utveckla undervisningen. I min forskning kommer jag följa processen och 

filma planering, undervisning och analys. Vid filmning av lärargruppen kommer fokus ligga på att 

lyfta goda exempel och jag kommer beskriva det jag ser utifrån min nyfikenhet och vilja att hitta 

lösningar. Vårt syfte är att öka kvaliteten på undervisningen så att eleverna ges möjlighet att lära och 

utvecklas så mycket som möjligt. 

Vi hoppas att du vill delta i ovanstående projekt. Allt filmat material kommer endast berörda lärare 

och forskare att titta på och i min uppsats kommer elev- och lärarcitat att anonymiseras. 

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig. 

Med vänlig hälsning 

Ulrika Johansson 
Mejladress 
Tel-nummer 
 

Lämnas till Ulrika Johansson 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

� Ja, jag ger tillstånd och deltar i studien. Inspelningarna får endast användas i 

projektet. 

� Ja, jag ger tillstånd och deltar i studien. Inspelningarna får användas i 

projektet samt i utbildning och vid forskningskonferenser. 

� Nej, jag vill inte delta i studien. 

 

Lärarens namn: _______________________________________________ 



 

Bilaga 3: Brev till elever     2013-09-27 
 

Hej! 

Mitt namn är Ulrika Johansson och jag arbetar på Utbildningskontoret i Linköpings kommun som NT-

utvecklare. Mitt uppdrag är bl a att arrangera utbildningar för verksamma lärare inom naturvetenskap 

och teknik och jag är samordnare för NTA som är ett koncept för skolutveckling. Läs gärna mer om 

NTA här: www.ntaskolutveckling.se.  

För närvarande ägnar jag mig även åt forskning som en del av min Masterutbildning vid Linköpings 

universitet. Tillsammans med en processledare och tio lärare, som arbetar mot skolår 1-6, arbetar vi 

med en metod som kallas ”NTA och kollegialt lärande” och genomför ett aktionsforskningsprojekt. 

Tillsammans planerar, genomför och analyserar vi moment i den naturvetenskapliga undervisningen 

för att tydliggöra lärmål och utveckla undervisningen. I min forskning kommer jag följa processen och 

filma planering, undervisning och analys. Vid filmning i klassrummet kommer fokus inte ligga på vad 

enskilda elever gör, utan på de moment i undervisning vi planerat går, t ex ” Hur arbetar jag [läraren] 

för att eleverna ska inse och se hur de ska observera?” Vårt syfte är att öka kvaliteten på 

undervisningen så att eleverna ges möjlighet att lära och utvecklas så mycket som möjligt. 

Vi hoppas att ni vill låta ert barn delta i ovanstående projekt. Allt filmat material kommer endast 

berörda lärare och forskare att titta på och då projektet presenteras kommer eleverna att anonymiseras. 

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig. 

Med vänlig hälsning 

Ulrika Johansson 
Mejladress 
Tel-nummer 
 

Lämnas till elevens klasslärare 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

� Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i studien. Inspelningarna får endast 

användas i projektet. 

� Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i studien. Inspelningarna får användas i 

projektet samt i utbildning och vid forskningskonferenser. 

� Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i studien. 

 

Elevens namn: ________________________________________________ 

Förälders underskrift:___________________________________________ 

 



 

 

 


