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Dagens program

- Skolverkets roll i LKL-utbildningen

- Frågor kring utbildningen

- Kollegialt lärande

- Revidering av styrdokument

- Filmer på Lärportalen
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Coronasituationen

• Digital träff och ett digitalt uppstartspaket i 
stället för fysiskt uppstartsmöte.

• Förhoppningen är att vi kan återgå till att ha 
fysiska träffar så snart som möjligt, men vi får 
följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.

• Möjligen blir det fler träffar som styrs om från 
fysiska till digitala.
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Skolverkets roll i utbildningen

• Skolverket anlitar lärosäten för att 

genomföra utbildningen

• Samverka med lärosäten kring upplägg

• Ansvara för uppstartsdagen

• Delta vid träffarna
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Vilken modul 

ska vi välja?

Modulkunskap
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Digitalt uppstartspaket – moduler

Naturvetenskap
Mats Hansson

Matematik
Margareta Oscarsson

Nyanländas lärande
Laila Guvå och 

Jilda Semb Sürüp

Hållbar utveckling
Mats A. Hansson

Läslyftet 
Helga Stensson och 

Åsa Sjöwall

Styrning och ledning
Charlotte Baltzer och 

Victor Karlsson

Moderna språk
Daniel Rosén och 

Lisa Källermark Haya

Läslyftet – förskola
Malin Gyunda och 

Tammi Gustafsson Nadel

Digital kompetens
Jessika Paulsson

Skolans värdegrund
Teresa Fernandez Long

Specialpedagogik
Annika Morelius och 

Elisabeth Lindén
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Lärportalen Digital kompetens 

Hållbar utveckling

Matematik

Moderna språk

Naturvetenskap

Nyanländas lärande

Samhällskunskap

Skolans värdegrund

Specialpedagogik

Språk-, läs- och skrivutveckling

Styrning och ledning

Teknik

Lärportalen

• 12 olika ingångar

– Ämnesdidaktik: matematik, moderna språk, 

naturvetenskap, samhällskunskap, teknik

– Ämnesövergripande: digital kompetens, hållbar utveckling, 

nyanländas lärande, skolans värdegrund, specialpedagogik, 

språk-, läs och skrivutveckling

– Styrning och ledning

• 145 moduler

– Samma upplägg, Moment A–D  

– Olika antal Delar, 4–12  
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Modulområde Kontaktperson

Digital kompetens jessika.paulsson@skolverket.se

Hållbar utveckling mats.hansson@skolverket.se

Matematik margareta.oscarsson@skolverket.se

Moderna språk nspmodernasprak@skolverket.se

Naturvetenskap mats.hansson2@skolverket.se

Nyanländas lärande laila.guva@skolverket.se

Samhällskunskap -

Skolans värdegrund teresa.fernandez.long@skolverket.se

Specialpedagogik annika.morelius@skolverket.se

Språk-, läs- och skrivutveckling helga.stensson@skolverket.se

Styrning och ledning karin.hahn@skolverket.se

Teknik johnny.hager@skolverket.se

mailto:jessika.paulsson@skolverket.se
mailto:mats.hansson@skolverket.se
mailto:margareta.oscarsson@skolverket.se
mailto:nspmodernasprak@skolverket.se
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mailto:annika.morelius@skolverket.se
mailto:helga.stensson@skolverket.se
mailto:karin.hahn@skolverket.se
mailto:johny.hager@skolverket.se
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Hur mycket tid 

behöver vi ledare 

för kollegialt 

lärande avsätta för 

uppdraget?

Tid
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Vad ska en Ledare för kollegialt lärande göra?

Vid den kollegiala träffen

• Leda samtalen

• Ställa utmanande och fördjupande frågor

• Stödja lärarna i planering av lektionsaktivitet

• Stödja lärare att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter

Övrigt

• Vara insatt i modulen (ej rollen som ämnesexpert)

• Informera om kompetensutvecklingens syfte och modell

• Planera de kollegiala träffarna
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En Del – fyra Moment
Moment A

Individuell förberedelse

Moment B
Kollegial diskussion med Ledare för koll. lärande

Moment C
Genomförande av aktivitet

Moment D
Reflektion med Ledare för kollegialt lärande

60 min 90-120 min

45-60 min ej tidsatt
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Gör kollegialt 

lärande någon 

skillnad?

Kollegialt lärande 
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Skollagen, kap. 1, §5

Utformningen av utbildningen

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga 

rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
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Skollagen, kap. 1, §5

Utformningen av utbildningen

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga 

rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.



Sida 15

Att ställa frågor och söka svar

• Vad fungerar bra i vårt arbete och hur vet vi det? 

• Hur gynnar det barns och elevers lärande? 

• Vad behöver vi förbättra och hur kan vi göra? 

• Vilken kunskap kan vi grunda våra beslut i?

• Hur kan vi i skola och förskola arbeta systematiskt 

för att förbättra utbildningen och undervisningen? 

Kan laddas ner som pdf eller beställas i tryckt version via 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=7117

https://www.skolverket.se/publikationer?id=7117
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Del 1: Vad och varför?
Kapitel 1. Vad är vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

Kapitel 2: Forskningslitteracitet – ett verktyg för vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet

Kapitel 3: Kollegialt lärande – att utveckla(s) tillsammans 

Del 2: Hur gör vi?
Kapitel 4: Att skapa förutsättningar

Kapitel 5: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i det 

vardagliga arbetet

Sammanfattning och vägar framåt
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Kunskapsöversikter i serien Forskning 

för skolan

• Att välja för framtiden

• Att utbilda nästa generation i yrket

• Hälsa för lärande – lärande för hälsan

• Digitaliseringen i skolan

• Greppa flerspråkigheten
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Syftet med det kollegiala lärandet

Att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen/verksamheten 

och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse
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Kollegialt lärande
…lärande som sker när kollegor genom strukturerat 

samarbete tillägnar sig kunskaper i den dagliga praktiken.
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Kollegialt lärande – en utmaning

• analyserar och utvärderar

• diskuterar undervisnings-

situationer och didaktiska frågor

• lyfter problem och svårigheter 

• granskar kritiskt
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Övergripande mål
Undervisnings-

kultur

Kompetensutvecklings-

kultur
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Övergripande mål 

skolledare

Utveckla en lärande 

organisation

Stödja förändringsprocess
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Revidering av 

styrdokumenten

• Styrdokumenten revideras – inte en reform

• Syften med revideringen:

– att ämnets syfte och centrala innehåll ska få ett 

tydligare fokus i lärares undervisning

– att kunskapskraven ska bli ett bättre stöd när 

lärare sätter betyg

• Förtydliga det som kan behöva förtydligas, stryka det 

som kan strykas

• Synpunkter från forskare, lärare, allmänheten, bland 

andra
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De största förändringarna

• Fakta och förståelse betonas tydligare

• Kurs- och ämnesplanerna är i högre grad 
anpassade efter ämne, stadium, skolform och 
undervisningstid/poängomfattning

• Progressionen mellan stadierna i grundskolan 
och mellan de olika kurserna på gymnasial 
nivå i ett ämne är tydligare

• Kunskapskraven är mindre omfattande och 
detaljerade
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Här är vi nu!

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/reviderade-kurs--och-amnesplaner

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/reviderade-kurs--och-amnesplaner


Sida 26

Filmer på Lärportalen

• Modulfilmer

• Föreläsningar

• Instruktionsfilmer

• Intervjuer och samtal

• Elevfilmer

• Ljudfiler och bildspel

• Klassrumsfilmer
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Syfte med filmerna

• Inspirera lärare/skolledare

• Engagera lärare/skolledare

• Illustrera något specifikt

• Vara underlag för reflektion och diskussion
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Modulfilm och 

handledarguide
Digital kompetens 

Matematik

Moderna språk

Naturvetenskap

Nyanländas lärande

Skolans värdegrund 

Specialpedagogik

Språk-, läs- och skrivutveckling

Styrning och ledning 

Teknik

Ämnesövergripande

Lärportalen

• Syfte - få en övergripande bild av modulens 
innehåll, råd till den som ska vara ledare för 
kollegialt lärande, didaktiska perspektiv m.m.

Modulmakarna berättar: Geometri åk 

4-6

Handledarguide: Hållbar utveckling, 

Gy
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Föreläsningar och 

animerad film
Digital kompetens 

Matematik

Moderna språk

Naturvetenskap

Nyanländas lärande

Skolans värdegrund 

Specialpedagogik

Språk-, läs- och skrivutveckling

Styrning och ledning 

Teknik

Ämnesövergripande

Lärportalen

Modul: Leda förändring

Del 1: Organisation för förändring

Film: Organisation för förändring
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Instruktionsfilm
Digital kompetens 

Matematik

Moderna språk

Naturvetenskap

Nyanländas lärande

Skolans värdegrund 

Specialpedagogik

Språk-, läs- och skrivutveckling

Styrning och ledning 

Teknik

Ämnesövergripande

Lärportalen

Modul: Narrativt skrivande

Del 5: Berättelsens vändpunkt

Film: Stöttande skrivverktyg/funktioner
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Intervjuer och samtal
Digital kompetens 

Matematik

Moderna språk

Naturvetenskap

Nyanländas lärande

Skolans värdegrund 

Specialpedagogik

Språk-, läs- och skrivutveckling

Styrning och ledning 

Teknik

Ämnesövergripande

Lärportalen

Modul: Leda digitalisering

Del 1: Digitalisering – Samhälle och skola

Film: Skola och samhälle
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Ljudfiler och bildspel
Digital kompetens 

Matematik

Moderna språk

Naturvetenskap

Nyanländas lärande

Skolans värdegrund 

Specialpedagogik

Språk-, läs- och skrivutveckling

Styrning och ledning 

Teknik

Ämnesövergripande

Lärportalen

Modul: Inkludering och delaktighet- eleven och lärmiljön i 
fokus

Del 4: Delaktighet – ett stöd för en inkluderande lärmiljö 

Ljudfil: Arbeta med delaktighet i skolan
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Klassrumsfilm
Digital kompetens 

Matematik

Moderna språk

Naturvetenskap

Nyanländas lärande

Skolans värdegrund 

Specialpedagogik

Språk-, läs- och skrivutveckling

Styrning och ledning 

Teknik

Ämnesövergripande

Lärportalen

Modul: Teknikens förändring och dess konsekvenser, 

åk 1-3

Del 2: Mönster i teknisk förändring

Film: Att arbeta med mönster
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Vanliga frågor om klassrumsfilmerna

• Är det verklighet?

• Ska vi titta enskilt eller tillsammans?

• Hur hittar man tillbaka till en film man sett?

• Vad vill vi att lärarna ska uppmärksamma?

• Vilka didaktiska perspektiv vill filmerna visa?
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Olika sätt att se på film

Vi kan se och bedöma – vad gör läraren och eleverna som är bra/inte bra? 

Vi kan leta efter och hitta fel!

… men vi kan också… 

• leta efter sådant som vi kan lära oss av och utveckla 

undervisningen/verksamheten

• se på vad klassen arbetar med

- Vilken roll spelar uppgiften?

- Vilket ämnesinnehåll behandlas under lektionen?

• se på hur lärare och elever interagerar

- Vilka frågor ställer läraren?

- Hur bemöter läraren elevernas svar?



Sida 36

The monkey business

https://youtu.be/IGQmdoK_ZfY
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Lärarens lärande

• Vad behöver jag som lärare göra utifrån det som 
framkommer under lektionen? 

• Vilket är det vanligaste problemet för eleverna?  
Vad beror det på?

• Hur lägger jag upp min undervisning framöver?

• Vilken feedback behöver eleverna?

• Vilka frågor kan jag ställa?
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Upplysningstjänsten

• Ring  08 - 527 332 00

Telefontid: Vardagar klockan 09.00 - 11.00

Tisdagar och torsdagar även 13.00 - 15.00

• Mejla – upplysningstjansten@skolverket.se

Ange vilken skolform din fråga gäller och i vilken roll du kontaktar oss, 

till exempel lärare, studie- och yrkesvägledare, vårdnadshavare etc.

• Ansvar i skolfrågor – www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar i skolfrågor

Titta om svaret på din fråga finns på sidan om ansvar i skolfrågor. 

Där reder vi ut frågetecknen kring de områden som väcker flest frågor.

mailto:upplysningstjansten@skolverket.se
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor



