
Seminariepass 3a 1: 

Att fånga lokal skolutveckling-  

 

Vårterminen 2016 påbörjades ett förändrings- och utvecklingsarbete på Junedalsskolan ”Sänk 

trösklar och öppna dörrar” som till en början följde grundstrukturen i Wiliam & Leahys 

Handbok i formativ bedömning (2015). Projektets namn visar ambitionen att lärare 

förväntades arbeta tillsammans både i lärgrupper och i klassrummen. Ett viktigt inslag i 

förändringsarbetets- och utvecklingsarbetet var att skolan ville ta vara på elevernas åsikter och 

uppfattningar om undervisningen. Ett nytt mötesforum med heterogena grupper skapades och 

gruppen träffades ca var fjärde vecka. Varje cykel innehöll tre eller fyra träffar. Till första 

träffen lästes litteratur som diskuterades och utifrån det planerades en lektionsaktivitet fram. 

Aktiviteten genomfördes och vid nästa lärgrupp diskuterades framgångsfaktorer och vad som 

behövdes utvecklas i lektionsaktiviteten. Lektionen förfinades, elevernas röster involverades 

och observationer genomfördes. Vid tredje träffen diskuterades lektionen, observationen och 

elevernas röster och en syntes gjordes. Dokumentationen syftade till att sätta ord på vad som 

hade skett och vilken utveckling och lärdom som åstadkommits. 

Våra studier handlar om att på olika sätt fånga lärares erfarenheter av lärgruppsarbetet där 

syftet varit att utveckla en form av kollegialt lärande som sträcker sig över tid och 

åstadkommer någon form av förändring såväl i undervisningen som i verksamheten. Studierna 

bygger på kvalitativa intervjuer med lärare som har deltagit i projektet sedan dess start. En 

studie har riktat in sig på förutsättningar och framgångsfaktorer med lärgruppsarbete, medan 

den andra studien har haft fokus på observationernas betydelse.  

Att genomföra ett förändrings- och utvecklingsarbetet kräver mod, såväl från rektorns sida 

som förstelärarnas och det intressanta i studierna tycker vi är de förutsättningar som blir 

viktiga för att ett kollegialt gemensamt lärande ska kunna ske. En studies resultat pekar mot 

att ska ett kollegialt lärande bli möjligt krävs ett tillåtande klimat där alla deltagare genomför 

de gemensamma uppgifterna och i ledning av detta står en skicklig handledare. I den andra 

studien visar sig dessutom att trygga relationer var av stor betydelse samt att syftet med 

arbetet var tydligt för att ett undervisningsutvecklande arbete skulle äga rum. 

 

Presentatörer: 

Vi heter Karin och Annika och har varit med sedan uppstarten av utvecklingsarbetet med 

kollegialt lärande. Vi har jobbat som förstelärare sedan 2014. Att arbeta i speciella forum med 

kollegialt lärande är viktig för när vi jobbar tillsammans blir vi bättre och kan utvecklas mer! 

 


