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Den första av dessa idéer är att om professionellt lärande verkligen 
ska leda till något räcker det inte med ett seminarium eller en 
workshop under en dag. Precis som sina elever behöver lärarna en 
ängs olika inlärningstillfällen, vilket ju är rätt självklart.


Jag kan inte komma på någon gång under hela min 
undervisningskarriär då jag har ägnat en lektion eller dag med 
eleverna åt ett specifikt ämne, och sedan aldrig tagit upp det ämnet 
igen.


Jag har dock spenderat ett antal dagar på olika workshoppar, 
seminarier eller konferenser om professionell utveckling och 
omedelbart glömt bort hälften av det jag har lärt mig. Och den 
halvan jag kom ihåg, och kanske till och med använde i min 
undervisning, bleknade långsamt bort, eftersom jag aldrig fick 
möjlighet att prata om vad jag gjorde i undervisningen, eller höra om 
mina kollegors framsteg eller ansträngningar.
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tightly controlled supervision; and that they regard their participation in
decision‐makingaslegitimate and see themselves asable to contribute (Hal l
1977).

A l l of this suggests that superintendent certainty about a technical cul‑
ture may determine the extent of interorganizational coupling. Successful
superintendents seek out and satisfy teachers” professional needs while
stuck superintendents conspicuously ignore them. Thus, under conditions
of higher uncertainty, managerial and technical activities at the district level
are only marginally if at all linked to schools” technical activities. Under
conditions of lower uncertainty, there is tighter congruence between the be‑
haviors of superintendents, principals, and teachers; activities that occur at
the district level alignmore closely with, and facilitated, activities that occur
at the school level. That is, Where there seem greater certainty and fewer
threats to their self-esteem, superintendents mobilize district resources in
pursuit of interorganizational goals. Howmuchmisery might teachers have
been spared‐what myths, what tyranny, what armed and defensive teach‑
ers and principals might have vanished from the school landscape, had
stuck superintendents understood schools in their vast complexity?

8
School Reform

The central lesson to be drawn from this research is that the social organiza‑

tion of schools renders meaning to the nature of teaching. Whatever impact
education policy has on school success compared to other factors (e.g.,

SES, heredity) it is significantly affected by the quality of the linkages be‑
tween policy and the intended beneficiaries of that policy, namely, teachers
and students. As we have stressed throughout, the question of what teach‑
ing is, how it is performed, and how it is changed cannot bedivorced from
the social organization in which it occurs.

Only recently has research been perceived by investigators, and perhaps
more importantly by policymakers, asbeing significant enough and relevant
enough to substantially influence practice. As advocacy about a technical
culture for education grows, so too have the number of researchers who
raise serious questions about the scientific merit, validity, and consistency
of those findings. That is, howmuch credibility should weplace in available
research to develop policy and to suggest changes in educational practice?
With this question at the forefront, the concluding chapter reviews major
findings of our study. The second section discusses the study's primary limi‑
tations. We then address problems and prospects of enhancing school qual‑
i ty that have gained considerable currency nationwide, including how to set

priorities and direction for contemporary education reform.
This study, however, wil l n o t end in a tour de force of minute policy

implications. In light of the way policymakers' recent enthusiasm for the

Rosenholtz, S.J. (1991). Teacher's workplace: The social 
organization of schools. New York: Teachers College Press.
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Förstelärarreformen har inte tagits emot väl. Vi gör en annan bedömning 
av dess konsekvenser, men likväl finns områden som måste utvecklas: 
Ett sådant är det andra område för kritik som vi pekade ut: Hur 
tillsättningen går till och på vilka grunder. Här kan särskilt det faktum att 
det är personer som delvis lämnat professionen, rektorer, som befordrar 
förstelärarna uppmärksammas. 
Ett annat område är att förstelärare tydligare bör knytas till idén om 
utvecklat kollegialt ansvar, eftersom särskilt duktiga lärare redan 
premierats i och med lärarlönelyftet. 
Ett tredje är att förstelärarna ges bättre förutsättningar att verka (vissa 
har inget tids utrymme för detta alls i tjänst) och, naturligtvis, att det 
handlar om permanenta karriärsteg och inte förminskas till tidsbundna 
projekt. 
För att en profession ska kunna åtnjuta ett större förtroende krävs att den 
kan ta ett större ansvar. För det krävs en förmåga att organisera sig. Vår 
bedömning är att förstelärarreformen bidragit till detta. 
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lektion

Engagera

Dekonstruera

Undervisa – 
kollegor observerar

Analysera 
Didaktik och 

innehåll

Modifiera/anpassa

Elevers 
lärande

Uppgifter 
Individuellt/

grupp/helklass 
Förklaring 
Lärarledd 
diskussion 

Engagemang 
Repetition

KlassrumspraktikSkolpraktikDidaktik-rutiner

Ledarskap 
• Tid 
• Förbättrad 

fortbildning 
• Mer planeringstid 
• Ändrade 

undervisningsrutin
er

Normer 
• Tillit 
• Kollektivt ansvar 
• Samarbete 
• Undersökande 

tankesätt

Kollegiala rutiner 
• Lektionsdesign 
• Sambedömning 
• Resultatanalys 
• Lektionsobservatio

ner

Strukturer 
• Omfång på nätverk 
• Styrka i nätverk 
• Substance

Nested Learning Systems for the Thinking Curriculum 
Lauren B. Resnick EDUCATIONAL RESEARCHER 2010 39: 183 DOI: 10.3102/0013189X10364671

Mätningar och 
analys
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Teori och praktik var 
helt integrerade och 
möjligheterna till 
praktisk tillämpning 
betraktades som 
möjligheter att 
fördjupa de 
teoretiska insikterna.
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Summativ bedömning för 
betygssättning och rapportering

Formativ bedömning för att ge 
understödjande återkoppling 

och stödja självreglering

Undervisning i ensamhet Lärarteam som är 
lärandegemenskaper

Externt centraliserat tryck
Internaliserad lokal överlåtelse, 

ansvar och byggande av 
förmågor.

Kaser & Halbert (2009) s. 13.
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När det professionella 
lärandet

inte baseras på elevers och lärares verkliga behov 
blir det ofta resultatlöst

Härligt! För du som rektor sitter i en guldsits med 
en verksamhet där du tillsammans med dina lärare 
kan upptäcka dessa behov.
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metodernas effektivitet.

De som kommer till en fortbildning har låga 
förväntningar och de som ger den har höga - om 
det här inte diskuteras…
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Låga förväntningar…

Kan uppstå på grund av misslyckanden

Kan snabbt få fäste

avhjälps genom att systematiskt införa nya 
processer, som hjälper till att skapa bättre resultat, 
så att de börjar tro att de faktiskt kan…



Medarbetarnas inställning

Motstånd Neutrala Beredda

Begränsade 
kunskaper

Begränsad 
kapacitet

Väldigt liten 
skala

Väldigt liten 
skala

Väldigt liten 
skala

God 
kapacitet Liten skala Liten skala Medelstor 

skala

Goda 
kunskaper

Begränsad 
kapacitet Liten skala Medelstor 

skala Storskaligt

God 
kapacitet

Medelstor 
skala Storskaligt System-

omfattande

Skillnaden mellan de två exemplen

Från Bryk mfl. 2015
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Systemförändring kräver att man utvecklar ett 
socialt kapital. s. 75. (och citatet där!)
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sina egna och andras 
undervisningsmetoder.

Allas förmåga till inlärning, i en 
fortlöpande process styrd av 
behovet att veta.

Att vinna kunskap är förenat 
med fällor, misslyckanden och 
djupa diskussioner.

Lärare är öppna för de 
antaganden som ligger bakom 
de personliga teorier de har valt.

Inom relationerna kan man 
utmana varandra utan risk för att 
bli förlöjligad eller beskylld.

Lärare fokuserar på saker de 
och skolan kan göra något åt.

De inblandade försöker inte 
skylla på andra, men de tar 
heller inte på sig ansvaret för 
områden de inte kan påverka.



Professionellt lärande…

…är inte en process som handlar om att först lära sig 
nya saker och därefter hur man tillämpar dem. 
Tillämpningen är en del av hur man lär sig något och 
förstår det mer ingående.
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för att möta våra elevers behov av lärande

På vilket sätt har vi bidragit till de nuvarande elevresultaten?

På vilka områden och tillsammans med vem är vi mest effektiva?

Finns det något vi redan vet som kan användas för att uppnå 
önskade resultat?

Vad behöver vi lära oss och göra för att uppnå bättre resultat 
och vilka mål har vi för lärandet?

Vilka källor till bevis/kunskap kan vi använda?

Lärarna vänjer sig vid processen.



Det är ofta frestande att fråga lärare om deras 
lärandebehov, snarare än att fastställa dem med hjälp 
av bevis.





Vad är specifikt med 
lärares kunskap?



https://www.youtube.com/watch?v=nrwDM4ejNqs

https://www.youtube.com/watch?v=nrwDM4ejNqs
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S. 71 och 75

…lärande är inte en process som handlar om att 
först lära sig nya saker och sedan hur man 
tillämpar dem. Tillämpningen är en del av hur man 
lär sig något.


Lärande är inte något man ägnar sig åt vid ett 
enskilt tillfälle, utan snarare en förändringsprocess 
som man deltar i över tid.
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Lärares övertygelser

Risken för konflikt mellan befintliga övertygelser 
och det som är grunden för det professionella 
lärandets processer.
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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).
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Skolverkets ny allmänna råd 
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tycks bryta en trend och 
lägga mer ansvar och tillit 

på läraren.



• In Sweden, across four waves of TIMSS, relating to daily 
life was a negative predictor of achievement, whereas 
memorizing formulas and listening to the teacher were 
positive predictors. 


Instructional Science
pp 1–18 | Cite as

Using TIMSS items to evaluate the effectiveness of different 
instructional practices 

• Authors 
Authors and affiliations

• Kimmo ErikssonOla Helenius and Andreas Ryve

https://link.springer.com/journal/11251
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i undervisningen; värdet av att relatera matematik till elevernas 
vardag; och vinsterna med att memorera formler och procedurer. 
Vi hävdade att alla tre debatterna kan betraktas som en 
reformrörelseposition som stod mot en position baserad i kognitiv 
vetenskap.
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I introduktionen beskrev vi tre långvariga debatter om lärarnas roll 
i undervisningen; värdet av att relatera matematik till elevernas 
vardag; och vinsterna med att memorera formler och procedurer. 
Vi hävdade att alla tre debatterna kan betraktas som en 
reformrörelseposition som stod mot en position baserad i kognitiv 
vetenskap.

I vår studie fann vi att bättre resultat var förknippat med mer 
lärarledd undervisning, mindre koppling till elevernas dagliga liv, 
och i synnerhet mer memorering av formler och procedurer. Detta 
är förenligt med den kognitiva vetenskapens positioner i dessa 
debatter.

På grund av möjligheten till alternativa förklaringar (tredje 
variabler och omvänd orsak) kan vi emellertid inte dra några långt 
gående slutsatser från dessa samband bara.
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ave.Sweden

1-10
11-20
Others

Science	
ranking:

More	‘enquiry-
based’

More	‘teacher-
directed’

PISA	science	
(2015)



Factors associated 
with Science 
performance
Multilevel regression models 
of education systems, 
schools and students

Index	of	teacher-directed	
instruction

Index	of	enquiry-based	
instruction
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Några till 
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Många till 
alla 

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



Programme for International Student Assessment

Students, Computers  
and Learning
MAKING THE CONNECTION



”One interpretation of all this 
is that building deep, 

conceptual understanding 
and higher-order 

thinking requires intensive 
teacher-student interactions, 
and technology sometimes 

distracts from 
this valuable human 
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utmana varandra utan risk för att 
bli förlöjligad eller beskylld.
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och skolan kan göra något åt.

De inblandade försöker inte 
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tightly controlled supervision; and that they regard their participation in
decision‐makingaslegitimate and see themselves asable to contribute (Hal l
1977).

A l l of this suggests that superintendent certainty about a technical cul‑
ture may determine the extent of interorganizational coupling. Successful
superintendents seek out and satisfy teachers” professional needs while
stuck superintendents conspicuously ignore them. Thus, under conditions
of higher uncertainty, managerial and technical activities at the district level
are only marginally if at all linked to schools” technical activities. Under
conditions of lower uncertainty, there is tighter congruence between the be‑
haviors of superintendents, principals, and teachers; activities that occur at
the district level alignmore closely with, and facilitated, activities that occur
at the school level. That is, Where there seem greater certainty and fewer
threats to their self-esteem, superintendents mobilize district resources in
pursuit of interorganizational goals. Howmuchmisery might teachers have
been spared‐what myths, what tyranny, what armed and defensive teach‑
ers and principals might have vanished from the school landscape, had
stuck superintendents understood schools in their vast complexity?

8
School Reform

The central lesson to be drawn from this research is that the social organiza‑

tion of schools renders meaning to the nature of teaching. Whatever impact
education policy has on school success compared to other factors (e.g.,

SES, heredity) it is significantly affected by the quality of the linkages be‑
tween policy and the intended beneficiaries of that policy, namely, teachers
and students. As we have stressed throughout, the question of what teach‑
ing is, how it is performed, and how it is changed cannot bedivorced from
the social organization in which it occurs.

Only recently has research been perceived by investigators, and perhaps
more importantly by policymakers, asbeing significant enough and relevant
enough to substantially influence practice. As advocacy about a technical
culture for education grows, so too have the number of researchers who
raise serious questions about the scientific merit, validity, and consistency
of those findings. That is, howmuch credibility should weplace in available
research to develop policy and to suggest changes in educational practice?
With this question at the forefront, the concluding chapter reviews major
findings of our study. The second section discusses the study's primary limi‑
tations. We then address problems and prospects of enhancing school qual‑
i ty that have gained considerable currency nationwide, including how to set

priorities and direction for contemporary education reform.
This study, however, wil l n o t end in a tour de force of minute policy

implications. In light of the way policymakers' recent enthusiasm for the

Rosenholtz, S.J. (1991). Teacher's workplace: The social 
organization of schools. New York: Teachers College Press.



Nästa gång

• Träff 4, 7/12 Gy-Sär


• Kapitel 4 i Timperley: ”Har eleverna fått nya möjligheter”.


• Kapitel 5 i Kornhall: ”Lärande och kunskapssyn”.


• Ta med film på dig själv i en ledarskapssituation (5 min).


