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Sista träffen på LKL! 

• Aktuellt från Skolverket

• Hur går vi vidare med kollegialt lärande?

• Att besöka varandra

• Utvärdering

Skolverkets program
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Aktuellt från Skolverket
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Implementeringen av de ändrade 

styrdokumenten

• Regeringen har senarelagt tillämpningen av grundskolans kursplaner till 

höstterminen 2022.

• Tillämpningen av de nya ämnesplanerna i matematik, engelska och 

moderna språk berörs inte av beslutet, utan träder i kraft som planerat.

• Höstterminen 2021: 

– matematik, engelska och moderna språk i gymnasieskolan

– moderna språk inom kommunal vuxenutbildning 

• Vårterminen 2022: 

– engelska och matematik inom kommunal vuxenutbildning
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Ämnessidor inför 

implementeringen

• 15 mars publicerades ämnessidor för matematik, 

engelska och moderna språk på gymnasial nivå.

• Senast 30 september publiceras ämnessidor för 

grundskolans alla kursplaner.

• Läs mer: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-

och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sa-anvander-ni-

kurs--och-amnesplanerna

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sa-anvander-ni-kurs--och-amnesplanerna
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https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-tidigt-stod-och-extra-anpassningar/lasa-skriva-rakna---garanti-for-tidiga-insatser
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https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/dialogduk-om-att-folja-och-framja-elevers-kunskapsutveckling-i-f-ak-3
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Frivilligt stödmaterial

• Stöd i arbetet med:

❖Hitta matematiken

❖Hitta språket

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/kompletterande-stod-for-kartlaggning-av-flersprakiga-elever-i-forskoleklass
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https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/flersprakighet-som-resurs-i-forskoleklassen
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Nytt stödmaterial på 

skolverket.se

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/flersprakig-utveckling
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LSR - ingång på Lärportalen

https://larportalen.skolverket.se/#/
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Skola Hemma

https://www.skolahemma.se/
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https://www.skolverket.se/sok?query=Koll+p%C3%A5+samverkan+med+hem+och+v%C3%A5rdnadshavare

https://www.skolverket.se/sok?query=Koll+p%C3%A5+samverkan+med+hem+och+v%C3%A5rdnadshavare


Sida 14

Skolutveckling genom 

kollegialt lärande

• Uppdatering av Skolverkets information 
om kollegialt lärande:

– allmänt om vad kollegialt lärande kan vara

– kort film om kollegial handledning

– hänvisning till kunskapsöversikten 
Att ställa frågor och söka svar

– förslag på litteratur för fördjupning i ämnet

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/utbildning-pa-

vetenskaplig-grund-och-beprovad-erfarenhet/skolutveckling-genom-kollegialt-larande

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/utbildning-pa-vetenskaplig-grund-och-beprovad-erfarenhet/skolutveckling-genom-kollegialt-larande
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Hur går vi vidare med 

kollegialt lärande?



Sida 16

Vi kan ju välja ut vissa texter som 
berör det område vi behöver 

utveckla.Vi behöver samverka med 
skolledningen om hur vår kompetens 

kan utnyttjas på bästa sätt.

Jag har hört att många tycker 
det är bättre att arbeta mer 

intensivt under vissa perioder.

Långsiktighet är ju 
viktigt för att det ska 
ske någon förändring.

Hur ska vi fortsätta vårt 

kollegiala lärande?
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Hur kan vi använda 

materialet

på Lärportalen?
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”Cherry picking” – text

Modul: Från vardagsspråk till ämnesspråk

Del 1: Språkutveckling främjar lärande

Text: Språkutvecklande arbetssätt främjar lärande

Maaike Hajer, Malmö Universitet

• Fokuserar på kommunikationens roll i elevernas lärande 

i alla ämnen.
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Formativ
bedömning

• Eleverna ska vara aktiv i sitt eget lärande

• Återkopplingens betydelse

• Kamrat – och självbedömning

”Cherry picking” –

didaktiskt perspektiv
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• Modulfilmer

• Föreläsningar

• Instruktionsfilmer

• Intervjuer och samtal

• Elevfilmer

• Ljudfiler och bildspel

• Klassrumsfilmer

Cherry picking – film
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Använda LKL:s kompetens

• Webbkurser

• Nätverksträffar

• Learning study/Lesson study

• Auskultation

Tidplan

• Helfart - Halvfart

• ”Intensiva” utifrån SKA

• Sexveckorscykler
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Intensivläsa en modul utifrån SKA
Vecka Del Moment
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Sexveckorscykler

• Lärare arbetar intensivt med ett område under en 

sexveckorsperiod. 

- Tanken är att man utgår från ett påvisbart område 

som eleverna behöver utveckla. 

• Lärare arbetar med att fördjupa förståelsen inom ett 

område genom kollegialt lärande.

Katz,S.& Ain Dack, L. (2013). Professionsutveckling & kollegialt lärande, s. 59
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Förskollärares, lärares och 

skolledares eget lärande

• Uppmärksamma sin egen undervisning/verksamhet

• Reflektera mer över undervisningsbeslut

• Få en bredare uppsättning metoder och 

förhållningssätt
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Kollegialt lärande – Lesson Study
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Att besöka varandra
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Att besöka varandra

Syfte:

Att skapa en plattform för 

gemensamt lärande för att 

vidareutveckla det kollektiva 

lärandet 

Auskultera

Skugga

Observera

Att leda skolor med stöd i forskning, Per Larsson (2018) 
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Etiska dilemman

• Vad kan hända när någon okänd kliver in i ett klassrum: 

– Lärarnivå

– Gruppnivå

• Vilka föreställningar har du som observatör?

• Vilka föreställningar har den som blir observerad? 
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Klargöra

ellerObjekt Person

intresserad

nyfiken

dömaberömma

observerar

ha åsikter

kritisk vän

gör 
tolkningar
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Förhandledning

• Beskriv aktiviteten

• Koppling till kollegialt lärande? Praktikproblem?

• Hur tror du aktiviteten påverkar vår förståelse 

så vårt tänkande och praktik förändras 

så det påverkar elevernas lärande?

• Vad ska observeras, vara i fokus, så vi kan utvärdera mot det vi 

formulerade i punkten ovan?

• Bild av nuläge?

• Hur ska besökaren agera om…?
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Exempel på fokus: 

• Lektionens syfte.

• Hur synliggörs syftet för eleverna?

• Elevers lärande? 

• Vad påverkar lärandet?

• Didaktiska val?

• Pedagogiska val?
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Under

Före:

Fokus vid observation

Under:

Positiv återkoppling

Att problematisera

Övriga händelser

 
Positiv återkoppling 

 
Att problematisera 

Fokus vid observation 
 

Övriga händelser 
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Efter besöket

Kritisk och stödjande återkoppling

Professionsutveckling & Kollegialt lärande 
Katz & Ain Dack 2018

”Faktum är att misstag ger oss 

en form av återkoppling, och vi 

kan inte lära oss någonting utan 

den här formen av återkoppling”
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Några sätt att följa upp

• Berätta om något som fungerade väl utifrån syftet, vad påverkade?

• Berätta om något du vill göra annorlunda, hur du vill förändra?

• Berätta om något du gjorde, vad lärde du?

• Berätta om arbetssätt du valde, vad påverkade

– urvalet,

– utfallet?

– Vad vill du förändra och hur?

– Vad vill du fortsätta med?
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Utvärdering
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Halvtidsutvärderingen 

av LKL 2020/21

• 88 svarande av totalt 152 möjliga från de fyra 

lärosäten som anordnar LKL (GU, HDa, MaU, SU).

• De allra flesta uttrycker i stor eller ganska stor 

utsträckning är nöjda med utbildningen.

• Den digitala formen uppskattas av de allra flesta.

• Arbetet i basgrupperna tas upp som en värdefull del 

av utbildningen.
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Nöjdhet med hur utbildningen förberett 

för arbetet med modulerna
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Nöjdhet med den digitala formen
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För- och nackdelar med digital form

Fördelar

• Besparar tid och pengar.

• Tar inte tid från övriga livet.

• Effektivare diskussioner via datorn.

• Hög kvalitet på utbildningen ändå.

• Ser inga nackdelar.

Nackdelar

• Saknar möjligheten till nätverkande på 

luncher och raster.

• Det är trevligare att ses fysiskt.

• Det blir långa pass framför skärmen.

• Dynamiken både under föreläsningar 

och samtal inte blir lika påtaglig.
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Nöjdhet med metahandledningens roll 

för att leda kollegialt lärande
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Organisatoriska förutsättningar
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Man får stor insikt i andras arbete när 
gruppen är heterogen. Men jag skulle 
nog blivit mer stärkt i min ledarroll om 
de i min basgrupp handlett inom 
samma modul/område.

Det är bra med 
förinspelade 
föreläsningar, då kan 
man välja när man ska 
se dem.

Det har varit varierande och 
innehållsrikt. Värdefulla 
handfasta tips.

Föreläsningarna har gett mig några 
aha-upplevelser, bekräftat mig i min 
roll och påmint mig om sådant jag 
lärt mig tidigare men glömt.

Jag hade hellre haft 
mer praktiska verktyg 

såsom samtalsmodeller 
och förslag på 

fördjupande frågor 
tidigt i utbildningen.
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Skulle önska en bättre tydlighet till 
rektorer och skolledare kring
tidsaspekter.

Jag skulle vilja ha mer väsentligt 
innehåll och mindre teorier. Tydligare 

instruktioner på vad man ska göra 
mellan utbildningstillfällenaLärarna i min grupp upplever att 

modulerna kräver mycket av deras 
tid, men annars verkar de nöjda med 
innehållet.

Jag är imponerad av hur 
lärosätet ställt om från 

fysiska till digitala träffar. 
Mycket proffsigt!

Mycket bra utbildning och jag hade 
gärna sett att det fanns en 

fördjupningsdel som man kunde gå.
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Intyg 

Efter genomgången utbildning ska ledaren för kollegialt lärande:

• ha utvecklat sin förmåga att leda en grupp i kollegialt lärande med 

hjälp av Skolverkets kompetensutvecklingsmaterial och 

kompetensutvecklingsmodell,

• ha utvecklat kompetenser i att använda olika handledningsmodeller 

och samtalsmodeller för kollegiala samtal som utmanar och ger stöd 

så att kollegors kunnande och lärande fördjupas och befästs,

• ha kunskaper om vad ett fördjupat kollegialt lärande innebär samt 

kunna bidra till en utveckling av verksamhetens 

kompetensutvecklingskultur

Deltagaren ska ha närvarat vid minst 5 av de 7 utbildningsdagarna.
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Upplysningstjänsten

• Ring 08 - 527 332 00

Telefontid vardagar: 9.00 – 11.00

Tisdagar och torsdagar även 13.00 – 15.00

• Kontaktformulär: https://www.skolverket.se/om-

oss/kontakta-skolverket/kontakta-oss#Mejlaossrubrik

Ange vilken skolform din fråga gäller och i vilken 

roll du kontaktar oss, till exempel lärare, studie-

och yrkesvägledare, vårdnadshavare etc.

https://www.skolverket.se/om-oss/kontakta-skolverket/kontakta-oss#Mejlaossrubrik
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- du inte är så nöjd med och/eller saknat

Utvärderingssamtal om LKL 2020/21 i basgrupper

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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Fortsatt 

lycka till!


