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Coronasituationen

• Digitala träffar fortsätter

• Vi följer Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer och att återgå till att ha 

fysiska träffar är i nuläget inte möjligt
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Dagens program

• Vad vet Skolverket om de insatser 
som görs?

• Kollegialt lärande

• En handledares erfarenheter

• Vad händer på Skolverket?
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Vad vet Skolverket om 

LKL och andra insatser 

som genomförs?

Skolverkets insatser
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Innan

– Beredning

– Utprövningsomgång

Under och efter

– Enkätundersökning

– Fallstudie

– Modulanalys

– Lektionsobservation  före – efter

– Intervju

Vad vet Skolverket om sina insatser?
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Gör kollegialt lärande någon skillnad?

• Stora utvärderingar i nationella insatser

till exempel Matematiklyftet, Läslyftet, Specialpedagogik för lärande

• Avhandlingar

• Enkätundersökningar till exempel Att leda kollegialt lärande

• Samrådsmöten med lärosäten
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Utvärderingar - generella slutsatser

• Didaktiska stödmaterialet är inspirerande och relevant.

• Deltagarna skattar insatsens bidrag till undervisningen högt.

• De kollegiala träffarna är centrala.

• Handledarna har haft stor betydelse och värderas högt.

• Viktigt är också rektors stöd och deltagarnas motivation.

• Många uttrycker att det kollegiala lärandet har varit den största förtjänsten.

Utvärderingar och delrapporter från Matematiklyftet och Läslyftet 
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Utvärderarnas rekommendationer

1. använda fortbildningsmodellen i liknande insatser

2. överväga större flexibilitet i genomförandet

3. se över kompetensutvecklingens utformning för att nå fler deltagare

4. säkerställa hållbarhet och långsiktighet
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1. Fortbildningsmodellens betydelse

• använda fortbildningsmodellen i liknande insatser

• tillhandahålla ett material med hög kvalitet

Skolverkets kommentarer 

• använder modellen i andra satsningar

• vikten av välgrundat underlag vid val av modell

• fortsätter att utveckla och uppdatera modulerna inom Lärportalen och NSP
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2. Flexibilitet i genomförandet

• överväga större flexibilitet i genomförandet för olika skolformer

• erbjuda fler alternativ för genomförandet

Skolverkets kommentarer

• ger exempel på hur skolor kan anpassa fortbildningsmodellen 

• tar fram förslag på hur materialet kan användas
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3. Kompetensutvecklingens 

utformning för att nå fler deltagare

• samla in och systematisera erfarenheter från olika insatser

• utnyttja erfarenheterna när framtida satsningar ska utformas

Skolverkets kommentarer

• ger förslag på hur skolor och huvudmän kan samarbeta

• genomför webbaserade utbildningar
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4. Säkerställa hållbarhet och 

långsiktighet

• inkludera rektorer i kommande kompetensutvecklingsinsatser

• utveckla samverkan mellan lärare och rektorer

• stötta huvudmän och rektorer vid prioritering av insatser

• ta vara på handledarnas kunskaper och erfarenheter 

Skolverkets kommentarer

• stödja huvudmän och rektorer att arbeta långsiktigt 

• SKA-arbetet
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Vad tycker du om 

utbildningen?

Era synpunkter är viktiga!

Ni har ju varit med om en 

helt annorlunda utbildning. 

Vad kan vi lära av det?

Enkätundersökning –

länk på materialsidan

Fungerar det att ha en helt 

webbaserad LKL-utbildning?
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KOLLEGIALT lärande

eller

kollegialt LÄRANDE?

Gör kollegialt lärande någon skillnad?
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Kollegialt lärande – individutveckling 

eller skolutveckling?
Texten presenterar resultat av forskning och är 

framtagen av ett universitet på uppdrag av Skolverket.

• Fokus på enskild kunskapsutveckling

• Kollektivt lärande – gemensam kunskap

• Lärandets process och resultat skiljer begreppen åt

• Vaga definitioner försvårar genomslag i praktiken

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-

utvarderingar/forskning/kollegialt-larande---individutveckling-eller-skolutveckling

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/kollegialt-larande---individutveckling-eller-skolutveckling
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Skolkorridor eller…?
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Den stängda dörren

• Vad händer egentligen i klassrummet? 

• Hur går undervisningen till? 
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… måste öppnas

• gå in i varandras klassrum

• lära av varandra

• lära tillsammans
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Erfarenheter från att leda kollegialt lärande
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Utmaningar i rollen som ledare för 

kollegialt lärande - ligga steget före

Översiktsplan

Detaljplan

Leda arbetet; stryka, lägga till, flytta om
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Utmaningar i rollen 

- hålla fokus

Vilket är mitt uppdrag?

Vad är syftet med våra träffar?

Vad säger ramarna?
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Utmaningar i rollen 

- förväntningar

Vilken roll tar du? 

Vilken roll får du?

Undervisa

Axla föregångare

Inspirera

Vara expert

Lära tillsammans   

Utmana
Leda samtal

Leda gruppen

Handleda

Vara idéspruta

Stötta

Leda utveckling

Fördjupa
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Att leda samtalet

• Skapa trygghet i gruppen 

• Det kollegiala lärandet i fokus

• Variera samtalsmodeller/tekniker

• Öppna upp för fler åsikter

• Fokus på deltagarnas tankar och frågor

• Ge tid och utrymme för reflektioner
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Gruppen - Vanliga utmaningar
Gruppen pratar 

bara om vad de 

har

gjort eller vad de 

lyckas med.

Hur gör jag när vi 

hamnar på 

stickspår?
Hur får jag med

negativa 

kollegor?

Hur gör jag med 

pratkvarnar eller 

den som alltid är 

tyst?
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Gruppen - Vanliga utmaningar Hur får jag med

negativa 

kollegor?

•   Att förhålla sig till negativa kollegor: 

Vad händer i mig? Vad lär den här situationen mig

som handledare? Vad står det negativa för?

• Lyft gruppens förväntningar på sig själva, 

på gruppen och på ledaren

•   Fokusera på det positiva, vad har fungerat?

•   Ge ansvar till gruppen; dokumentation, summering

• Stötta genom att hålla fokus och synliggöra 
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Gruppen - Vanliga utmaningar Hur gör jag… 

…när vi hamnar 

på stickspår? 

…med 

pratkvarnar? 

…med

den som alltid är 

tyst?

• Tydlig tidshållning

• Tydliga samtalsmodeller

• ”Ska vi höra vad de andra i gruppen tycker?”

• ”Vad har vi kommit fram till hittills?”
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Gruppen - Vanliga utmaningar

Tydliga frågor som leder till reflektion:

• ”Vad har vi lärt oss av detta?”

• ”Vad har fungerat?”

• ”Vad skulle du göra annorlunda om du fick göra om 
det?”

• ”Vad är ditt nästa steg?”

Gruppen pratar 

bara om vad de 

har gjort eller vad 

de lyckas med.



Sida 28

Aktuellt på Skolverket

• Stöd i implementeringen av nya styrdokument

• Förändringar inom vuxenutbildningen

• Publicering av Skolverkets statistik
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Stöd i implementeringen 

av nya styrdokument –

befintligt material
• En film om hur en kursplan är uppbyggd och 

ska användas

• Ett webbaserat material för skolchefer och 
rektorer om att planera och organisera arbetet 
med de reviderade kursplanerna

• Webbinarier för skolchefer och rektorer

https://www.skolverket.se/4.6011fe501629fd150a27f8a.html#h-Vadarenkursplan247min
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/leda-personal/implementera-de-andrade-kurs--och-amnesplanerna
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/leda-personal/implementera-de-andrade-kurs--och-amnesplanerna#YouTube2
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Stöd i implementeringen 

av nya styrdokument –

kommande material
• Ett webbaserat material som lärare kan använda 

för att arbeta tillsammans med kurs- och 
ämnesplanerna – publiceras i januari 2021

• Ämnesspecifikt material för lärare 
– publiceras i mars 2021

• Kommentarmaterial till varje ämne 
– publiceras i mars 2021

• Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev

https://www.skolverket.se/om-oss/publikationer-och-nyhetsbrev/prenumerera-pa-skolverkets-nyhetsbrev
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Förändringar inom vuxenutbildningen

• Utökade övergripande mål

• Särskild utbildning för vuxna (särvux) är nu komvux som särskild utbildning

• Komvuxarbete ersätter gymnasiearbetet

• Förenklad betygsskala inom komvux på grundläggande nivå

• Förändringar i ämnesplaner 

(1/7-20 vård och omsorg specialisering, fordon och transport; 

1/7-21 yrkesprogram och moderna språk; 1/1-22 matematik och engelska)

https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/aktuella-

forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux

https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux
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Publicering av Skolverkets statistik

• 1 september: Skolverket avpublicerar statistik på skolenhetsnivå, pga en 

dom i kammarrätten, där uppgifter om elevers genomströmning och 

betygspoäng samt elevsammansättningen hos en fristående skola också 

bedöms som ekonomiska förhållanden, vilket omfattas av statistiksekretess.

• 8 oktober: Skolverket beslutar om att tidigare publicerad skolstatistik på 

kommun- och skolnivå ska återpubliceras och Utbildningsdepartementet 

beslutar om en ny förordning som reglerar det nya uppdaterade 

skolenhetsregistret. Den trädde i kraft den 6 november.

• Sök statistik på enhets- och på riksnivå: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik
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Till nästa tillfälle: 

ta med tre kort/saker/pennor – grön, röd, blå
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- du inte är så nöjd med och/eller saknat

När du håller i de färgade korten ska du prata om sådant som…

- varit bra med utbildningen

- du tar med dig till din egen verksamhet

…samt tankar för framtiden 

- Fördela tiden jämnt mellan 

er.   

- Låt den som talar äga sin 

tid.
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Upplysningstjänsten

• Ring  08 - 527 332 00

Telefontid vardagar

9.00 – 11.00 och 13.00 – 15.00

• Mejla till upplysningstjansten@skolverket.se

Ange vilken skolform din fråga gäller och i vilken 

roll du kontaktar oss, till exempel lärare, studie- och 

yrkesvägledare, vårdnadshavare etcetera.

mailto:upplysningstjansten@skolverket.se



