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Fyra tillfällen
• Undervisningens roll och professionernas ansvar.  

Timperley 1-2: Från fortbildning till professionellt lärande, och ta reda på mer om eleverna. 
13/2, 8:30-12:00.


• Ledarskap för kollegialt lärande 
Timperley 3-4: Bygga lärares vetande och nya möjligheter för eleverna. 13/3, 8:30-12:00.


• Lokala utmaningar i skolan (förskolan ej närvarande) 
Timperley 5-6: Lärare som ledare och hela cykeln. 10/4, 8:30-12:00.


• Analys, utvärdering, formativt och summativt. Betyg och 
bedömning. 
Timperley 7-8: Utmaningar och att skapa hållbarhet. 8/5, 8:30-12:00.



Höganäs
Alla i mål?



8:30-12_00

• 8:30 - presentationer


• 9:00 - Det viktigaste i förskola - skola - mötet mellan 
personal och elev - och undervisning.


• Utmana truismer: Barn lär sig bäst själva. Lust är den 
viktigaste drivkraften. Fri lek utvecklar barn bäst. 
Digitalisering ger större effekt. Om vi skräddarsyr 
inlärningen till varje elev blir det bäst. Om vi anpassar till 
elevens lärstilar.







Jarl, M., et al. (2017). Att organisera för skolframgång. Stockholm, 
Natur & Kultur.

• målinriktad ledning 

• kollektiv organisering av ledningen 

• målinriktad ledning på förvaltningsnivå 

• samarbete med fokus på undervisning 

• höga förväntningar på eleverna 

• kartläggning och uppföljning av elevernas 

kunskaper 

• anpassning av undervisningen 

• lärarledarskap i klassrummet (sid. 70) 
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1. Skolans yttre villkor 

2. Skolans inre villkor 

3. Villkoren kring 
undervisningen 

4. 
Undervisn

ingens 
innehåll 
och form 

 

De viktigaste kvalitets- 
aspekterna finns här! 

Inte oviktiga men ej 
förstafokus i 
förbättringsarbetet 

Efter Jan Håkansson, Linnéuniversitetet



Timperley kap 1 o 2
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Vad blev resultatet?
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Frågorna i det första kapitlet



Grundnivå Utvecklingsnivå Integrerad nivå
Upptäcka ett nytt sätt att undervisa som 
kan förbättra metoderna och 
elevresultaten.

lösa ett problem som rör elevernas 
engagemang, lärande eller välbefinnande 
(exempelvis förbättra läsförståelsen).

Lösa ett specifikt problem som rör 
elevernas engagemang, lärande eller 
välbefinnande genom en detaljerad analys 
av informationen om eleverna (som att ett 
begränsat ordförråd påverkar 
läsförståelsen).
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grunden kopplade till det aktuella 
problemet.

Integrering av djupgående kunskaper om 
bedömning, läroplanen och hur man 
undervisar, specifikt kopplade till det 
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elevresultaten.
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(exempelvis förbättra läsförståelsen).

Lösa ett specifikt problem som rör 
elevernas engagemang, lärande eller 
välbefinnande genom en detaljerad analys 
av informationen om eleverna (som att ett 
begränsat ordförråd påverkar 
läsförståelsen).

Praktiska idéer om nya strategier/program 
stod i fokus.

Specifika, djupgående kunskaper om 
bedömning, läroplanen och hur man 
undervisa, men inte integrerade och i 
grunden kopplade till det aktuella 
problemet.

Integrering av djupgående kunskaper om 
bedömning, läroplanen och hur man 
undervisar, specifikt kopplade till det 
aktuella problemet.

Ledarna valde fokus för det professionella 
lärandet och organiserade det, för att 
sedan lämna resten åt lärarna, ELLER så 
valde lärarna fokus själva, utan ledarnas 
inblandning. 

Ledarna samarbetade med lärarna för att 
bestämma vilket fokus det professionella 
lärandet skulle ha. Ledarna var närvarande 
under föreläsningarna och stöttade lärarna 
vid behov.

Lärare och ledare arbetade gemensamt 
med:
- specifika problem rörande elevers 

engagemang, lärande eller 
välbefinnande.

- kunskaper och färdigheter som lärarna 
behövde för att hantera dessa problem

- kunskaper och frodigheten som ledarna 
behövde för att hjälpa lärarna att hantera 
dessa problem och identifiera vem som 
kan vara till hjälp.

Frågorna i det första kapitlet
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diskuterar inte de 
personligt valda 
teorier som ligger till 
grund för de olika 
tolkningarna.

Samtalen innebär ett 
aktivt utmanande av 
lärarnas personligt 
valda teorier om 
orsakerna till olika 
mönster som kan 
oaktad i 
bedömningsinformati
onen och de 
konsekvenser dessa 
anses få för 
undervisningen. 
Olika sätt för att 
testa när vi är oeniga 
utvecklas.
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Undervisning



Vad styr hur man 
undervisar?

• Bakomliggande teorier


• Exempel man sett


• Vad som fungerat


• Vana



• Man ska anpassa undervisning till barns lärstilar


• Barn lär bäst om de själva får upptäcka


• Fri lek utvecklar barn bäst


• Digitalisering ger bättre lärande


• Det viktigaste är att barn lär sig att använda kunskap, dvs 
generella förmågor


• Lärarledd undervisning hämmar barns utveckling



Skolverket



Skolverket
”En tolkning som utifrån detta synsätt gjordes från såväl 
statligt, kommunalt som fackligt håll och som fått stor 
spridning innebär att kunskap inte går att 
förmedla eller överföra från en individ till en 
annan, från den som undervisar till den som 
lär.”
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”En tolkning som utifrån detta synsätt gjordes från såväl 
statligt, kommunalt som fackligt håll och som fått stor 
spridning innebär att kunskap inte går att 
förmedla eller överföra från en individ till en 
annan, från den som undervisar till den som 
lär.”

”Lärarens undervisande roll tonades på så sätt ner till att 
stödja och handleda medan ansvaret för elevens 
kunskapsutveckling i betydligt större utsträckning lades 
på eleven själv” 
(Skolverket. 2003. Rapport 221, Lusten att lära - med fokus på matematik).





Jag, undervisa? 
Varför det? 

Det är väl eleverna som ska 
lära sig?



Individualisering och 
webbaserat lärande

p e r @ k o r n h a l l . s e

Individualisering = 0,23

REVERSE

Developmental		

Effects

Typical	

Teacher	

Effects

ZONE	OF 
DESIRED  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0
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Web-baserat lärande = 0,18
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•  Själv gick han ut lärarutbildningen i slutet av 90-talet. Då 
var ledstjärnan det problembaserade lärandet och att 
eleverna skulle forska själva, berättar Carl. 

•Det här var en pedagogik han själv inte trodde på. 

•Det gick bra för de elever som hade en inre drivkraft. 
Men de som inte visste varför de egentligen gick i skolan, 
de som skulle ha behövt fast vägledning - de lärde sig ju 
ingenting.

•Carl berättar att han i smyg hade genomgångar för sina 
elever. - Det var så fult att ha katederundervisning att 
man inte vågade berätta det för rektorn.



Var det så här?  
Vad har det inneburit? 

Förskolans ”nya” uppdrag?
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• Sverige	har	den	största	andelen	extrema	
internetanvändare.	…	som	uppvisar	de	lägsta	
resultaten,	oftare	kommer	för	sent,	skolkar	mer	och	
rapporterar	en	lägre	grad	av	välmående.	

• Datorbaserade	aktiviteter	på	matematiklektionerna	
samvarierar	negativt	med	elevprestationer	både	på	de	
digitala	och	pappersbaserade	matematikproven. 
Skolverket	2015.	It-användning	och	elevresultat	i	PISA	2012.







• Genomgången visar tydligt att det går att konstruera 
digitala lärresurser som kan användas för att utveckla 
olika matematiska förmågor, i synnerhet om de används i 
en i övrigt rik undervisningsmiljö.  
 
Men det går inte att dra slutsatsen att en lika effektiv 
undervisning inte skulle kunna utformas på andra sätt, 
utan digitala lärresurser.



• Med undantag för digitala kurspaket finns inte tillräckligt 
vetenskapligt stöd för att dra slutsatsen att någon 
kategori av digitala lärresurser är utmärkande när det 
gäller effekter på elevers matematikkunskaper.



• Att använda digitala kurspaket tycks i de allra flesta fall 
inte innebära några betydelsefulla vinster för 
kunskapsutvecklingen. Kurspaketen har i allmänhet 
studerats i stora elevgrupper under lång tid, t.ex. en hel 
årskurs. Man kan säga att dessa studier utgör en slags 
motpol till de studier som har undersökt digitala 
lärresurser med ett avgränsat matematikinnehåll.



• Det förefaller vara gynnsamt om undervisningen med 
stöd av digitala lärresurser har fokus på så kallade 
tröskelbegrepp, dvs. matematiska begrepp som det är av 
central betydelse att eleverna förstår för att kunna 
utvecklas vidare inom ett område. Exempel på 
tröskelbegrepp som berörs i underlaget är bråk och 
funktioner.



• Genomgången visar tydligt att det går att konstruera 
digitala lärresurser som kan användas för att utveckla 
olika matematiska förmågor, i synnerhet om de används i 
en i övrigt rik undervisningsmiljö.  
 
Men det går inte att dra slutsatsen att en lika effektiv 
undervisning inte skulle kunna utformas på andra sätt, 
utan digitala lärresurser.



Good teaching is about high quality human relationships



”One interpretation of all this 
is that building deep, 

conceptual understanding 
and higher-order 
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teacher-student interactions, 
and technology sometimes 

distracts from 
this valuable human 

engagement.” 
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Good teaching is about high quality human relationships

En tolkning av allt detta är 
att byggandet av djup, 
konceptuell förståelse och 
tänkande av högre ordning 
kräver intensiv interaktion 
mellan lärare och studenter, 
och att tekniken ibland 
distraherar från detta 
värdefulla mänskliga 
engagemang (OECD 2015 s. 



Denoël, E., et al. (2018). Drivers of Student Performance: Insights from Europe. McKinsey.



OECD	
ave.Sweden

1-10
11-20
Others

Science	
ranking:

More	‘enquiry-
based’

More	‘teacher-
directed’

PISA	science	
(2015)



Indexet	”student-oriented	
instruction”		

•	Läraren	ger	olika	arbete	till	
klasskamrater	som	har	
svårigheter	och/eller	åt	de	som	
kan	arbeta	snabbare.	
•	Läraren	ger	projekt	som	tar	
minst	en	vecka	att	slutföra.		
•	Läraren	låter	oss	jobba	i	små	
grupper	för	att	lösa	problem.		
•	Läraren	ber	oss	om	hjälp	med	
att	planera	undervisningen.	

Indexet	”teacher-directed	
instruction”		

•	Läraren	sätter	tydliga	mål	för	oss.		
•	Läraren	ber	oss	berätta	om	hur	vi	
tänker	kring	problem.		
•	Läraren	frågar	för	att	säkerställa	
att	vi	har	förstått.		
•	I	början	av	lektionen	
sammanfattar	läraren	vad	vi	lärde	
oss	förra	gången.		
•	Läraren	säger	till	oss	vad	vi	måste	
lära	oss.



McKinsey/PISA

Denoël, E., et al. (2018). Drivers of Student Performance: Insights from Europe. McKinsey.
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Inga till några 
lektioner

Några till 
många lektioner

Många till alla 
lektioner

Lärarledda metoder
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lektioner

Genomsnittlig poängökning
Genomsnittlig poängminskning

Andel av eleverna                  

Den mest lyckosamma 
kombinationen verkar vara 
lärarledd undervisning i de 
flesta till alla lektioner och 

undersökande i några





KK
• Läraren använder kunskapskraven som ett verktyg för att 

bedöma elevens kunskaper vid betygssättningen. 
Kunskapskraven är således inte mål för undervisningen 
utan medel för att sätta betyg. De är därför inte avsedda 
som grund för planering eller genomförande av 
undervisningen. 
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ges samma vikt som mer omfattande underlag. 

• En sådan matris kan också göra att läraren på förhand 
tvingas dela upp undervisningen och bedömningssituationer 
i förhållande till varje del i de upp- delade kunskapskraven. 

• Detta riskerar då att begränsa lärarens möjligheter att vara 
flexibel och att anpassa sin undervisning efter elevernas 
behov och förutsättningar. En annan risk är att lärarens 
möjligheter att ge eleverna väl avvägd och framåtsyftande 
återkoppling begränsas. 





Individualisering

• En	sammanvägd	effekt	av	de	beskrivna	
förändringarna	av	undervisningens	kontext	och	
utformning	tycks	accentuera	de	resurssvaga	
elevernas	utsatthet.  
Vinterek,	Monika	(2006)	Individualisering	i	ett	skolsammanhang.	Myndigheten	för	

Skolutveckling.Forskning	i	fokus,	nr.	31.	
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Vinterek,	Monika	(2006)	Individualisering	i	ett	skolsammanhang.	Myndigheten	för	

Skolutveckling.Forskning	i	fokus,	nr.	31.	



Barn i undersökande situationer har 
större sannolikhet än de som får direkt 
instruktion att möta 
osammanhängande eller felaktigt 
ledande återkopplingar, göra fel och 
slumpmässiga felaktiga kopplingar 
mellan skeenden… 

Klahr & Nigam. 2004. The equivalence of learning paths in 
early science instruction: effects of direct instruction and 
discovery learning. Psychological science. 15:661-667. Cited 
in Kirschner in Tobias & Duffy. 2009. Constructivist 
instruction, success or failure. Routledge



Tvärtom på bra skolor
• ”Lärarna på de framgångsrika skolorna utövar ett tydligt 

ledarskap i klassrummet. .… I praktiken innebär det ett sådant 
ledarskap lärarstyrd undervisning och helklassundervisning, 
dock inte utan inslag av andra arbetsformer.” (sid. 89)


• ”Och vi har katederundervisning… (sid. 90)”. 


• ”Sammantaget verkar det tydliga ledarskapet i klassrummet i de 
framgångsrika skolorna ta sin utgångspunkt i en traditionell 
undervisning där lärarnas förmedlande och ibland auktoritära 
undervisning står i centrum. (…) 


• Lärarledarskapet verkar ha fått renässans efter en period av 
elevernas ”eget forskande” (sid. 91)”. 

Jarl, Blossing & Andersson 2017



Det är unikt för vår art att vi 
undervisar. Och det är mycket troligt 
att vi rent evolutionärt är anpassade 
för att ta emot instruktion från andra 
via talat språk och demonstration.

(Csibra and Gergely 2011)
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Vilken är lärares  
professionskunskap?



– Shulman 1987 s. 2. min översättning

”Hon var som en dirigent för en symfoniorkester, 
ställde frågor, sökte efter alternativa svar, lockade 
fram de blyga medan hon begränsade de ivriga. Det 
hände inte mycket i klassrummet som inte gick 
genom Nancy, vars takthållning och ledning, 
struktur och utläggningar, kontrollerade rytmen i 
klassrummets liv.” 
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• Identifiera väsentligheter

• Leda lärande genom 
klassrumsinteraktion

• Övervaka lärandet och ge feedback

• Använda sina känslomässiga sidor

• Påverka elevers studieresultat

Expertläraren kan





Vad innebär detta?





INTE BÄTTRE LÄRARE  
UTAN  

BÄTTRE UNDERVISNING

(Bort från en betoning på individen till en 
betoning på professionens verktyg och metoder)



Lucy	Crehans	rekommendationer
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1.	Återinför	mer	lärarledd	
undervisning	och	balansera	helklass	
med	gruppaktiviteter.
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Lucy	Crehans	rekommendationer

1.	Återinför	mer	lärarledd	
undervisning	och	balansera	helklass	
med	gruppaktiviteter.

3.	Samla	lärare	lokalt	för	att	fylla	de	gap	som	
finns	i	läroplaner	(bygg	kollektiv	kunskap	om	
undervisning).	

2.	På	nationell	nivå:	utveckla	bättre	läroplan	
och	kriterier	för	bra	undervisning.







Att utvecklas



Att utvecklas



Varje skolas utveckling
• Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de 

nationella målen. Huvudmannen har ett givet ansvar för att så 
sker. 

• Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas 
professionella ansvar är förutsättningar för att skolan ska 
utvecklas kvalitativt. 

• Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs 
upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. 

• Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan 
skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl 
hemmen som med det omgivande samhället.

Sammanfattning av skollagens skrivningar om systematiskt kvalitetsarbete.
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Varje lektions utveckling
• Undervisningen måste utvecklas så att den svarar mot de 

nationella målen. Lärarna har ett givet ansvar för att så sker. 

• Den dagliga undervisningen och lärarnas professionella 
ansvar för utvecklingen av den är förutsättningar för att 
skolan ska utvecklas kvalitativt. 

• Detta kräver att undervisningen ständigt prövas, resultaten 
följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och 
utvecklas. 

• Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel med och 
mellan lärarna under rektors ledning.
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• Leda: Modellera, utmana gå före, nyfiket undersökande



Rektors roll

• Organisera för

• Leda: Modellera, utmana gå före, nyfiket undersökande

• Vara grindvakt



Utmaning för ledarskapet



Utmaning för ledarskapet

Hur skapar vi förutsättning för 
vuxnas nyfikenhet och engagemang 

så vi kan nå hög kvalitet och 
likvärdighet för alla?



1. Min uppgift är att följa 
läroplanen 
2. Elever ska lära sig själva 
3. Jag måste bedöma likvärdigt

1. Använder förenklade texter 
2. Låter eleverna bestämma själva 
3. Skapar bedömningssituationer

1. Läroplanen följs 
2. Elever blir ensamma med sitt 
lärande 
3. Elever blir stressade

1. Min uppgift är att eleverna ska förstå ämnet 
2. Jag och eleverna konstruerar förståelse 
tillsammans 
3. Bedömning handlar främst om att se hur de 
tänker så jag kan anpassa undervisningen

1. Använder komplexa texter 
2. Arbetar tillsammans med eleverna med 
dem 
3. Skapar möjligheter till tät återkoppling

1. Elever lär sig 
2. Upplever ett gemensamt projekt 
3. Elever blir mindre stressade



Why have I lasted 40 years? 

Passion…. I kept looking for ways to excite me… to 
make teaching/learning better and to pass that love 
of learning on to my students…which is so much 
more exciting and rewarding than just giving 
knowledge. 

Professional development is a personal fit if it is 
successful. Each person has to be able to connect to 
the professional development. It can’t be ”canned” 
or one size fits all or the ”buzz word” of the year. 

Teaching is a profession, not just a job.

Shirley Thacker 
Primary-grade teacher, Wes-Del Elementary, Gaston, Virginia. 
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