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A" iden(fiera problem i 
undervisning – en grund för 

didak(sk skolutveckling
Inger Eriksson

Stockholms universitet & Örebro universitet

Kärnuppdraget? 
• Tes 1 (påstående): idag utvecklar vi mest sådant 

som inte utgör kärnuppdraget i skolan: 
undervisningen 

• Tes 2 (påstående): när vi ska utveckla 
undervisningen så är det sällan utgående från det 
som utgör utmaningar i undervisning 

• Tes 3 (påstående): vi tenderar a@ välja generella 
lösningsmodeller av typen ”one size fits all” 
(formaDv bedömning, synligt lärande, 
genrepedagogik, språkutvecklande arbetssä@, 1-
1-datorer)
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om vi skulle +llverka järnpellets

• Genom sovring, anrikning och pelletisering förädlas 
mineralet till malm, /…/ LKAB:s konkurrenskraft bygger 
på vår förmåga att leverera högkvalitativa 
järnmalmsprodukter till kunder med höga 
produktkrav.

• https://www.lkab.com/sv/om-lkab/fran-gruva-till-hamn/foradla/pelletisering/
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Måluppfyllelse – nå målen

• Måluppfyllelse – e. ekonomiskt begrepp!

• Vad är då målet

– Måluppfyllelse som a. få alla över ribban

• behörig för gymnasieskolan
– Måluppfyllelse som a. få flera a. nå längre

• betyget E ses som e4 första steg, men med am-
bi8onen a4 de elever som kan ska nå e4 högre betyg 

LP målen är inte kunskapskraven
(Eriksson, 2018)
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E-undervisning = 

• den som är svag, studieovan, har hamnat e5er  
klarar inte en undervisning som tar sikte på E
– och många som skulle kunna utvecklas massor missar

den chansen om undervisningen präglas av E-kulturen
• många specialpedagogiska insatser ger inte

önskad effekt i rela=on =ll samhällsuppdraget 
(Läroplanen)
– vi behöver inte mera stöd, särskiljande – vi behöver en 

kvalificering av undervisningen (men här saknas 
massor med relevant kunskap)
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Olika typer av 
undervisningsutveckling

Vardaglig
undervisnings

-utveckling

Systema7sk
undervisnings

-utveckling

Undervisnings
-

utvecklande
forskning

Privat, personlig & sällan 
dokumenterad i en delbar form. 

Bygger på tyst kunskap.

Individuell utveckling
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Olika typer av 
undervisningsutveckling

Vardaglig
undervisnings-

utveckling

Systematisk
undervisnings-

utveckling

Undervisnings
-

utvecklande
forskning

Privat, personlig & sällan 
dokumenterad i en delbar form. 

Bygger på tyst kunskap.

Individuell utveckling

Kollektiv, lokal & sällan 
dokumenterad in en delbar 

form. Känd kunskap används.

Lärares lärande / kollegialt 
lärande
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Olika typer av 
undervisningsutveckling

Vardaglig
undervisnings-

utveckling

Systematisk
undervisnings-

utveckling

Undervisnings
-

utvecklande
forskning

Privat, personlig & sällan 
dokumenterad i en delbar form. 

Bygger på tyst kunskap.

Individuell utveckling

Kollektiv, lokal & sällan 
dokumenterad in en delbar 

form. Känd kunskap används.

Lärares lärande / kollegialt 
lärande

Kollektiv systematiskt 
dokumenterad i en delbar form. 

Ny kunskap produceras.

Professionens utveckling
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(Carlgren & Eriksson)
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Om vi då ska satsa på
undervisningsutveckling?

• Hur identifierar vi problem och utmaningar på
ett sätt så att vi kommer bortom enkla och
generella beskrivningar
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The principles behind the Change Laboratory
(Virkkunen & Newnham 2013 p 10, vår övers.)

Fokus Problem Lösningar
Dolda / outtalade 

strukturer 
(problem) i den 

kollektiva 
verksamheten

2
Avslöja de  bakomliggande 
inbyggda (systemiska) 

orsakerna till de synliga 
problemen i verksamheten

3
Identifiera ett sätt att 
överkomma problemen 

genom att kraftfull 
rekonceptualisera idén 

med 
verksamheten

Direkt 
iakttagbara 

händelser och 
problem i 
individers 

handlingar 
ingående i den  

kollektiva 
verksamheten

1
Identifiera de uppenbara 
(synliga) problemen 

4 
Utarbeta nya handlings-
mönster, nya redskap, 

regler och rutiner. Även 
nya 

sätt att fördela arbetet och 
att samverka.
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När måste undervisningen 
granskas (i Sverige)?

• Från när ungefär möter eleverna denna typ av 
uppgifter? 4+__= 6

• Är detta vanliga eller ovanliga uppgifter i dagens 
matteböcker?

• Vad är det meningen att eleverna ska lära sig?
• Vad är den principiella skillnaden mellan uppgiften 

ovan och denna?       X+4=13
• Vad är det meningen att eleverna ska lära sig? 

10-11-10 Inger Eriksson HIB

Finns det ett behov av ett redskap för 

kartläggning av 

undervisningsutmaningar
• E9 redskap som utgår från lärarnas konkreta behov?

• E9 redskap som kan ge ledningen professionsförankrad 
informa/on om vilka satsningar som behöver göras 
(fortbildning – utvecklingsarbete – forskning)

• Just nu testar vi inom STLS en ganska simpel modell 
som kan fungera som e9 kartläggningsredskap (hjälper 
lärarna a9 skanna undervisningen i olika ämnen och 
årskurser/stadier)
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Centralt innehåll 1

Centralt innehåll 2

Centralt innehåll 3

Centralt innehåll 4

Centralt innehåll 5

Långsik5gt mål 1 Långsiktigt mål 2 Långsik5gt mål 3 Långsik5gt mål 4

fungerar bra

har vissa utmaningar

fungerar bra

fungerar bra

fungerar bra

har vissa utmaningar

fungerar bra

fungerar bra

har vissa utmaningar

fungerar bra

har stora utmaningar

fungerar bra

har vissa utmaningar

fungerar bra

fungerar bra

har stora utmaningar

fungerar bra

har stora utmaningar

fungerar bra

fungerar bra

fungerar bra

har vissa utmaningar

fungerar bra

fungerar bra

fungerar bra

har stora utmaningar

fungerar bra

har vissa utmaningar

fungerar bra

fungerar brahar vissa utmaningar

fungerar bra

fungerar bra

har vissa utmaningar

fungerar bra har stora utmaningar

fungerar bra

har stora utmaningar

fungerar bra

fungerar bra

Undervisningen: fungerar bra/ har vissa utmaningar/ har stora utmaningar  

Kartläggningsredskap

Undervisningen 

fungerar bra har vissa utmaningar har stora utmaningar

behöver analyseras 
vidare för a2 
iden3fiera de mera 
precisa problemen

idéer om lösningar 
i kollegiet finns
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har stora utmaningar

1. Börja undervisa om/i det
2. Tidigare forskning och andras erfarenheter
3. Ämnesdidaktisk undervisningsutvecklande forskning 

A? transformera det röda @ll gult och 
kanske @ll grönt

har vissa utmaningarfungerar bra

Vad göra med iden,fierade 
underisningsutmaningar?

• Jo, nu kan man skapa en SKA arbete som tar 
sikte på den lokala skolans utvecklingsbehov

• nu kan man också få fatt i problem som kan 
ligga till grund för undervisningsutvecklande 
forskning

• dessutom kan skolan kanske framstå som
attraktiv både vid nyrekrytering och i att 
behålla skickliga lärare
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Vi behöver en ny typ av 
ämnesdidaktisk forskning som utgår 

från
• utmaningar i undervisningsprak9ken
• a: lärares erfarenheter och tysta kunskaper (utvecklade i mötet 

mellan elevers kunnighet – det kunnande som ska utvecklas –
kunskapsinnehållet) är nödvändiga för formulering av 
forskningsfrågor

• a: undervisningen kan förbä:ras i form av framtagande av nya 
typer av uppgi@er, modeller, redskap, kommunika9onsmönster 
osv. 

• a: teorier om t.ex. lärande är redskap i forskningen (inte 
utgångspunkten)

• a: tradi9onella forskningsmetoder behöver utvecklas och 
anpassas 
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Var är vi om 20-30 år … eller fixar ni det 
tidigare?

Vi behöver utveckla strukturer och 
system för att professionen ska kunna 
ta centralt ansvar för utvecklingen av 
den egna kunskapsbasen?
Och vill jag hävda: Vi behöver släppa 
idén med kollegialt lärande (dvs att 
lärare är de som behöver åtgärdas) och 
gå över till kollegialt drivet 
utvecklingsarbete och 
undervisningsutvecklande forskning!
OCH utveckla en A-kultur för alla J

16

Tips


