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Specialpedagogen presenterar:

Kollegialt lärande Förutsättningar, möjligheter, 
verktyg för kollegialt 
samarbete kring bedömning



Dagens meny

❖ Försteläraruppdraget!

❖ Hur stärks lärandeprocessen?!

❖ Bedömningsprocessen & sambedömning!

❖ Kollegialt lärande - hur blir det hållbart?



Förstelärare - uppdraget

❖ Uppdragets intentioner!

❖ Hur har det blivit?!

❖ Vad tycker lärare? Vad tycker du själv?



Detta beskriver din granne:

❖ Kvinna!

❖ 45 år!

❖ Svensklärare!

❖ Kommunalt anställd!

❖ Tjänar 36 000:-



Uppdraget enligt huvudman



Utveckla undervisningen -  
granska kritiskt





Pedagogiska perspektiv



Dilemmaperspektivet





Forskning om undervisning



Kritiska situationer
❖ Kollektiva uppmaningar och instruktioner!

❖ Självständigt arbete!

❖ Socialt samspel utan ledning!

❖ Gruppindelning utan ledning!

❖ Övergångar mellan aktivister!

❖ Alla förväntas göra samma sak på samma tid!

❖ Ostrukturerad miljö med olika aktiviteter





”Hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar och 
behov. Det finns också flera vägar att nå målen.”   

(LGR11 & LGY11)



Fallgropar
❖ Goda relationer men bara utanför salen!

❖ Traditionella prov med betyg och poäng!

❖ Lärarstyrda aktiviteter som gäller kollektivt!

❖ Trygghet och trivsel viktigare än resultat!

❖ Planeringen kopplas inte till motivationen!

❖ Separera elever från gruppen av hänsyn!

❖ Elevhälsan träffar inte elever!

❖ Elever måste anpassa sig till skolan



Framgångsfaktorer
❖ Höga och tydliga förväntningar!

❖ Elever formulerar strategier!

❖ Formativ bedömning under lektioner!

❖ Kollaborativt arbete!

❖ Ta reda på elevernas syn på undervisningen!

❖ Tillåtande attityd och process!

❖ Kollegialt samarbete!

❖ Lågaffaktivt bemötande





Tre delar enligt Sadler:

1. Elev och lärare delar förståelsen för kraven och 
förväntningarna!

2. Eleven ser skillnaden mellan sin egen prestation och 
den önskvärda!

3. Eleven har ett batteri av strategier för att ta sig från den 
egna prestationen till den önskvärda



❖ Utan en gemensam syn på undervisningens syfte och samverkan 
kring uppgifter och aktiviteter för bedömning så att lärarna vid 
betygsättningstillfället har tillgång till jämförbar information om 
elevernas kunskaper och förmågor, kan brister i likvärdigheten 
uppstå. (Skolinspektionen:betygsättning i gymnasieskolan, 2011)





TLC = teacher learning community

❖ En modell för kollegialt lärande !

❖ Stöttar fokus och hållbart, långsiktigt utvecklingsarbete



TLC-mötets struktur
1. Inledning 5 minuter: sätt målet för mötet!

2. Prata av er 1 minut!

3. Hur går det? 30-50 minuter. Var och en berättar och får stöd!

4. Nya rön om bedömning 25-40 minuter. Variera mellan 
filmer, böcker, artiklar!

5. Personlig planering 10-15 minuter. Individuellt arbete.!

6. Sammanfattning av mötet. Uppnåddes målet?



TLC-planen
❖ Vilken förändring skulle vara lätt att genomföra?!

❖ Vilken skillnad kommer förändringen att bidra till?!

❖ Vilket stöd behöver du för att genomföra förändringen?!

❖ Vilka andra förändringar vill du göra under året?!

❖ Vad ska du göra eller sluta att göra för att implementera 
förändringen?!

!



Diskutera!

❖ För att få till ett ännu bättre kollegialt lärande på din 
skola, vad behöver....!

❖ utvecklas?!

❖ göras mer av?!

❖ göras mindre av?!

❖ tas bort?



“Success is the ability to go from  
failure to failure  

without losing your enthusiasm”  
― Winston Churchill



Upphetsande utmaningar & 
uppskjutna framgångar


