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Att främja ett lärande och utvecklande klimat i fritidshemmet



Föreläsningens syfte

Att hos ledare av kollegialt lärande utveckla 
medvetenhet om förhållningssätt, strukturer 

och metoder som främjar ett lärande och 
utvecklande klimat.





Innehåll
Varför ägnar vi oss åt kollegialt lärande idag?

Den förskjutning som skett i forskningen om skolutveckling och hur det påverkar 
professionens lärande
Kvalitetsarbetets innersta nav - där undervisning, kollegialt lärande, 
kompetensutveckling och skolutveckling blir delar av en och samma process
Utmaningar i ledandet av kollegialt lärande

Kollegialt lärande för utveckling av elevernas lärande
Undervisningen ska ta ”…sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och 
erfarenheter...” 
Mot ett nyfiket och undersökande förhållningssätt - vi ser en kort film och gör en 
reflektionsövning kring vad det innebär

Pedagogiskt ledarskap och dess olika dimensioner
Vi gör ett tyst samtal
Tre dimensioner av det pedagogiska ledarskapet
Hur vet du vad din grupp behöver?

Det behövs ledare av det kollegiala lärandet
Att leda både mikro- och makroprocesser
Att bygga ”organisatorisk kompetens” i det kollegiala lärandet



Fritidshemmets syfte och centrala innehåll

Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund och 
det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår 
av del 1 och 2 i denna läroplan. Denna del kompletterar del 1 och 
2 genom att förtydliga syftet med och det centrala innehållet i 
undervisningen i fritidshemmet. Begreppet undervisning ska 
ges en vid tolkning i fritidshemmet där omsorg, utveckling 
och lärande utgör en helhet.

Ur kapitel 4 i Lgr11 (rev.18)



Forskning om skolutveckling





Utformningen av utbildningen 
5 § 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. 



Kollegialt lärande



Villkor för skolutveckling (som har effekt på 
elevernas lärande)

• Elevernas lärande i centrum för det kollegiala lärandet
• Ett team som lär, testar och utvecklar som en del av vardagsarbetet
• Lärande som systematisk undersökande reflektion
• Fokus på professionellt kunnande och förmågor
• Långsiktigt fokus och gemensamma verktyg i lärandet
• Tydliga strukturer (organisation) för lärares lärande

Fritt från Helen Timperley



Verksamhetsnära kompetensutveckling,
Skolverkets lärportal

Individuell
förberedelse

Kollegialt arbete

AktivitetGemensam 
uppföljning



“If we want to change what teachers do in 
classrooms, then we need to focus on those 
actions directly. As Millard Fuller, founder of 
Habitat for Humanity, has said, "It is generally 
easier to get people to act their way into a new 
way of thinking than it is to get them to think their 
way into a new way of acting.“

Dylan Wiliam, Changing Classroom Practice



Allt är delar av 
en och samma 

process

Undervisning/
elevers lärande

Systematiskt 
kvalitetsarbete

Kollegialt 
lärandeSkolutveckling

Kompetens-
utveckling



Mandatet

Hur blir ett mandat verklighet?



Tydligt uppdrag

Tydlig överenskommelse mellan skolledare och ledare för 
kollegialt lärande:

Förväntningar
Ramar
Hur skapas transparens mot kollegor?

Per Kornhall & Karin Rönnerman



Tydligt uppdrag, forts.

Stärk mandatet i ett formande med dina kollegor:
Formulera vad det är ni ska göra tillsammans.
Förväntningar både på dig och de enskilda deltagarna i 
det kollegiala lärandet. 
Betona att du fungerar som ”processledare”, inte som 
”expert”.
Betona ditt eget lärande!
Fokusera på det du ska leda istället för själva ledandet.

Per Kornhall & Karin Rönnerman



Ledare av kollegialt lärande:

”Expert” Individuell kompetens

”Processledare” Organisatorisk kompetens

Alma Harris, ”Distributed leadership matters”



Vad kännetecknar ett 
kvalitativt kollegialt 
lärande?

I. Berättande 
II. Hjälp 
III. Delande
IV. Samverkan

Katz & Dack, 2017



En otydlig struktur för kollegialt lärande

Gruppens mandat och uppgift är oklar.

Gruppen är lämnad åt sig själv och har ett stort friutrymme.

Ledaren av det kollegial lärandet har otydligt mandat och uppgiften är oklar.

Kopplingen till elevernas lärande är svag. De frågor som står i fokus handlar om 
enskilda elever eller ordningsfrågor.

Gruppen pratar mycket om sina erfarenheter men utmanar inte förståelser.

Försöken till lärande präglas av ”kängurufokus”.

Inga fungerande rutiner för möten. Låg grad av samband mellan olika möten. 
Överenskommelser glöms bort.

Ledaren av det kollegiala lärandet ser sig enbart som en del av gruppen och 
känner sig sviken av ledningen.



En tydlig struktur för kollegialt lärande
Gruppen har klart och tydligt mandat och dess funktion är definierad.

Ledaren av det kollegiala lärandet har ett tydligt mandat och uppgiften är klar.

Lärgruppens arbete är inriktat på de strategier med betydelse
för att eleverna når målen effektivt och för att deras förmåga att lära utvecklas.

Lärandet är strukturerat och cykliskt.

Tydligt långsiktigt fokus i lärandet.

Ledaren av det kollegiala lärandet är en processledare = Verkar för att allas 
kunskaper kommer fram och att gruppen arbetar med de uppgifter man gemensamt 
kommit överrens om.

Ledaren av det kollegiala lärandet fungerar som samordnare mellan 
skolledningen och gruppen.



Vad innebär ”likvärdig” kvalitet i undervisningen?

Åsa Hirsch, 2017 

Avsedd 
läroplan

Bedömd 
läroplan

Genomförd 
läroplan



Elevers utveckling och lärande i centrum

”Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera 
elevernas utveckling och lärande samt erbjuda 

eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att 
undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas 
behov, intressen och erfarenheter, men också att 

eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att 
de inspireras till nya upptäckter.” 

Ur kapitel 4 i Lgr11 (rev.18)



Observation med hjälp av ljud- och 
videoinspelningar

• Levererar en stor detaljrikedom
• Konserverar observationen
• Samma situation kan observeras flera gånger men 

med olika ”glasögon”
• Lättare att i efterhand analysera det som faktiskt 

händer
• Lättare att anlägga ett kritiskt fokus
• Skapar förutsättning för återkoppling från fler





Exempel på mål att fokusera på i analysen av filmen:

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna 
tankar, åsikter och argument om olika områden.



Hur gör eleverna? Vad säger eleverna? Mina reflektioner om vad 
eleverna behöver 



Vad gör man när man leder sina kollegor?
(Vad är pedagogiskt ledarskap?) 

Vi gör ett tyst samtal:



Dimensioner av
pedagogiskt ledarskap      

Uppgiftsorienterat – inriktat på att skapa ett tydligt fokus 
på och en gemensam förståelse av de uppgifter som är 
aktuella för gruppen

Processorienterat – inriktat på att främja lärande 
processer som utmanar och utvecklar förståelser

Relationsorienterat – inriktat på att skapa trygga relationer 
för ett utvecklande lärklimat



Att främja lärande och utveckling i både ”mikro-
och makroprocess”:

• Tydligt fokus på uppgiften
• Tydligt kommunicerat syfte med ett möte
• Tydligt mandat och kommunicerat syfte med din roll 
• Tydligt kommunicerade förväntningar på deltagare
• Processer och redskap för lärandet, t ex Skolverkets 

moduler som skapar kontinuitet över tid  
• Samtalsprotokoll för att främja lärandet (och inte för 

snabbt gå in i görandet)
• Samtalsmetoder för att främja att alla tankar bidrar till 

lärandet 



• Vi ser kvalitetsarbetet som ett lärande snarare än ett 
”görande”.

• Vi organiserar för kontinuerligt lärande snarare än för projekt.
• Analysen av fritidshemmets resultat inkluderas i ett 

kontinuerligt kollegialt lärande.
• Vi gör ”verksamhetsanalyser” och ”undervisningsanalyser” 

snarare än ”elevanalyser”.
• Vi har valt ut och prioriterat tydliga fokusområden i 

utvecklingen av fritidshemmets verksamhet.
• Vi bygger in kollegiala observationer i lärandet.
• Vi dokumenterar vårt kollegiala lärande och använder 

dokumentationen i vårt utvecklingsarbete.

Mot ett kollegialt lärande som utgör navet i det 
systematiska kvalitetsarbetet



”Vad är det du har förstått som inte jag 
har förstått och hur kan jag ta mig 

mot din förståelse?”
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