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Innehåll i föreläsningen

• Att sätta mål i utvecklingsarbetet

• Organisera kollegialt lärande i lärandegrupper kopplat till 
målen

• Exempel på hur vi kan stödja processen av den självständiga 
implementeringen av utvecklingsarbetet

• Intensivträning för att öka måluppfyllelsen och ett sätt att 
stödja implementeringen av utvecklingsarbetet
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Våra utvecklingsområden i skolan

• Skrivande: texttyper, röd tråd, interpunktion och stavning, 

begrepp och resonemang (praktiskt estetiska ämnen)

• Matematik: taluppfattning, problemlösning och algoritmer

• Läsa: avkodning, läsflyt och läsförståelsestrategier 
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Varför fortsätter vi att hänga i de utvecklingsmål 
som vi har haft en längre tid nu?

• Följande bild kommer från amerikansk forskning om fortbildningsinsatser 
inom matematik.  

(Kornhall. 2015. s. 24)
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Sätta mål

• Viktigt att alla deltagande lärare är med och analyserar elevernas 
kunskapsbehov i testresultat, ser dem

• Sätta kunskapsmål för eleverna

• Hänga i målen en längre tid och bestämma  hur vi ska veta att vi nått 
målen samt hur vi stämmer av längs vägen

• Välja verktyg som vi ska prova utifrån aktuell forskning 

• Reflektera längs vägen och justera användningen av verktyget 

• Hålla isär mål för verktygsanvändandet och mål för elevernas lärande
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Olika sorters mål

Se bilaga 1.

Skilja på kunskapsmål och verktyg
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Exempel ur vår skolutvecklingsplan
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Lärandegrupp 
med kollegialt lärande

Mötestid: 1,5 - 2 h varannan vecka

Lärare från låg- och mellanstadiet träffas. De flesta delar 
genomför vi gemensamt och andra delar genomför vi 
stadievis. 

Fokus på våra utvecklingsmål (kunskapsmål för eleverna) och 
träning av metoder och verktyg kopplat till dessa mål.
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Mötesform i lärandegruppen

1. Vi delger varandra vad vi provat samt reflekterar över hur det gick 
och varför med hjälp av Kolbs lärandecirkel.

2. Vi delar med oss av erfarenheter och idéer kring dagens tema.

3. Input från utvecklingslärare kring dagens tema t.ex. aktuell 
forskning och konkreta idéer

4. Planering och förberedelser av aktivitet kopplat till dagens tema 
med kollega/kollegor som arbetar tillsammans med en elevgrupp

5. Kort gemensam reflektion om dagens arbete
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Reflektioner med Kolbs lärandecirkel

Analys av behov

Sara Allard

Vad ska jag göra 
nu?

Vad hände?

Vad kan jag lära 
mig?

Varför hände
det?



Förväntningar på varje lärare i lärandegruppen

Varje lärare ska genomföra konkreta aktiviteter i 
lektionsarbetet kopplat till innehållet i våra 
lärandegruppsträffar och bidra med sina erfarenheter i 
diskussioner på dessa träffar.
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Effektivt lärande för lärarna så att eleverna också lär 

• Den har elevers måluppfyllelse i centrum.

• Den varar länge (år).

• Den är inbyggd i organisationen.

• Man känner delaktighet.

• Man har tillgång till extern expertis.

• Den sker i verksamheten och innehåller kollegialt lärande, 
gärna med inslag av klassrumsobservationer. 

(Kornhall. 2014. s. 46)
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Framgångsfaktorer och utmaningar

• Rektor och ledningsgrupp är en aktiv part i planeringen, rektor visar i beslut 
att skolutvecklingsarbetet är prioriterat och deltar ibland på lärandegrupp 
med intresse och engagemang och följer upp på medarbetarsamtal

• Våga välja bort andra viktiga utvecklingsområden som vi också skulle 
behöva ta tag i

• Lyssna in och justera längs vägen, backa och stanna upp i något när det 
behövs men hålla i och hålla ut

• Skapa hållbarhet i den praktiska verkligheten för att alla ska kunna vara 
mottagliga för utvecklingsarbete samtidigt som vi utmanar

• Förstå genom att göra på ett nytt sätt tillsammans och reflektera över 
resultatet. Att se att det ger effekt motiverar till förändring.

• Skapa strukturer och modeller som underlättar att se vad vi håller på med 
och meningen med det
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Svårt att förändra sin undervisning

Vi har märkt att man behöver stötta så mycket längre i 
processen än vad vi först trodde och att det är mycket 
betydelsefullt för processen att ”göra tillsammans i 
verkligheten.”
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Lärandegrupp 
(1, 5 h varannan vecka)

Konferens arbetslag 
(0,5- 1,5 h varje vecka)

Kollegaplanering
(1-1,5 h varje vecka)

Planering för team kring 
varje klass 

lärare, pedagoger på fritids 
(30 min/v)

Handledning 
(kontinuerligt)

Lektionsbesök

StudiedagarSamarbete kring intensivträning 
(kontinuerligt)

Gemensamt material på en Team Drive 

Medarbetarsamtal

Kanaler för det gemensamma skolutvecklingsarbetet
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Vilka verktyg och redskap har vi fokuserat på i 
vårt utvecklingsarbete?
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Redskap och metoder för tydligare 
undervisning som ska ge högre måluppfyllelse

Vi utvecklar undervisningen 
mot aktuella mål med; 

• lärandemål med kriterier

• exempel enligt variationsteorin

• modellering

• APE/EPA

• checklistor och annat 
stödmaterial

• kamratrespons

• självvärdering 

• användning av konkret material i 
matematiken

• att avsätta tillräckligt med tid
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Exempel på lärandemål med framgångskriterier och 
bildstöd för additionsalgoritm

Lärandemål

Göra beräkningar med algoritmer i addition

• Placera talen på rätt ställen

• Göra tecken och likhetsstreck på rätt ställe

• Växla och använda minnessiffror

• Veta vad minnessiffrorna betyder

• Komma ihåg att räkna med minnessiffror

Sara Allard



Variationsteorin

Variationsteorin är en metod att lyfta fram specifika aspekter 
av ett lärandeobjekt som är nödvändiga för eleven att urskilja.

Undervisningen kan bli särskilt kraftfull om lärare är väl medvetna om 
vad som behöver synliggöras och hur detta kan ske. Variationsteorin är 
en ansats som ger pedagogiska redskap för detta.

(Marton)
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Variationsteorin

Vad är specifikt för en triangel?
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Variationsteorin

• Kontrastera lärandeobjektet mot något som det inte är.

• Hålla alla aspekter konstanta utom den kritiska aspekt som vi 
vill att eleverna ska urskilja.
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Exempel på lärandemål med 
framgångskriterier för instruerande text

Lärandemål 
Skriva en enkel tydlig instruerande text

• Tydlig rubrik

• Inledning med instruktionens syfte

• Materiallista

• Arbetsgång med tydliga meningar i 
kronologisk ordning

• Uppmanande verb (imperativ)

• Numrera alla steg

• Avslutande kommentar

• Ev. bilder för att förtydliga

Se bilaga 2.

Exempeltexter instruerande text 
snöflinga
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Hur ska vi få vårt utvecklingsarbete att 
verkligen göra skillnad för eleven?

Upptäckter

• Räckte inte med att få igång arbetet i den blå cirkeln

• Behövs stöd även i den gula cirkeln

• Kritisk punkt när vi ska kliva över i den 

gula cirkeln 
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Kollegaplanering

Mötestid: 1-1,5h varje vecka

De lärare som arbetar tillsammans i en klass har planering tillsammans. 

Speciallärare, utvecklingslärare, rektor bokar tider 

med de olika teamen. Här finns tid för uppföljning av 

resultat och planering av insatser.
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Kollegaplaneringens syfte

Vi ska samverka och utnyttja våra resurser för att våra elever ska utvecklas så 
långt som möjligt på grupp- och individnivå.

Frågor att återkommande ställa oss:

1. Använder vi våra resurser på bästa sätt i vår grupp just nu?

2. Vad fungerar bra i vår grupp just nu?

3. Vad ser vi för behov just nu? 

4. Utifrån de resurser vi har, hur möter vi de behov vi har, behöver vi göra 
justeringar/förändringar?
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Exempel på stöd i den gula cirkeln
d.v.s. den självständiga implementeringen av 

vårt utvecklingsarbete in i vardagsarbetet

• Kollegaplanering med tid för resultatuppföljning och planering av insatser

• Göra självskattning och sätta personliga mål för arbetet med den 
självständiga implementering av vårt utvecklingsarbete (den gula cirkeln) 

• Dela med sig av personliga mål och söka hjälp av varandra återkommande 
vid lärandegrupps-tid

• Medarbetarsamtal

• Handledning av utvecklingslärare

• Påminnelser om vårt utvecklingsarbete vid kopiatorn

• Intensivträning
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Hur ska vi få vårt utvecklingsarbete att 
verkligen göra skillnad för eleven?

• Även om man får arbetet i den blå cirkeln att fungera så är 
det inte självklart att man som enskild lärare får till det 
självständigt i den gula cirkeln. 

• Det är svårt att justera sitt sätt att arbeta i vardagen och man 
kan behöva hjälp.

• Ett exempel är att göra det tillsammans i vardagen genom 
intensivträning.
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Intensivträning i årskurs 1-3

• Testar och observerar elevernas behov

• Arbetar en period intensivt mot utvalda mål kopplat till de 
behov vi sett 

• Nya test för att se om vi ytterligare behöver justera vår 
undervisning

• Träning minst 3 gånger i veckan, helst 4-5 gånger i veckan

• Strukturerat arbete med korta täta repetitioner av något man 
lärt sig för att det ska befästas ordentligt
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Intensivträningen stödjer utvecklingsarbetet 
i den gula cirkeln

Utvecklingslärarens undervisningstid har till största del använts till 
intensivperioder utifrån behov i olika klasser.

Vi stärker vårt gemensamma utvecklingsarbete genom att 
utvecklingsläraren arbetar tillsammans med olika lärarteam i 
vardagsarbetet. 

Intensivsatsningen ser olika ut i alla grupper. Det beror på: 

• vilka behov tester och observationer visar

• vilka resurser vi har att tillgå
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Exempel på organisation av intensivträningen

Utvecklingsläraren arbetar med enskilda barn/liten grupp

• Tränar tillsammans med enskild/liten grupp under 
intensivträningsperioden under vissa pass i veckan.

• Lämnar  övningsmaterial till lärare eller fritidspersonal i 
klassen och kommer överens om specifika kompletterande 
träningstillfällen då de befäster kunskapen.
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Exempel på organisation av intensivträningen

Lärare och utvecklingslärare arbetar med hela klassen 

• De arbetar tillsammans med hela klassen med områden som klassen 
behöver befästa. 

• De har en tydlig fördelning vem som fokuserar på 

vilken/vilka elever (som visat att de behöver 

mycket stöd) vid moment av enskilt arbete/pararbete.

• Fritidspedagog stöttar de elever som det flyter på bra för efter 
lärarens/utvecklingslärarens genomgång eller gemensamma aktivitet 
med klassen.
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Exempel på organisation av intensivträningen

Läraren/utvecklingsläraren arbetar med grupp under några 
veckor

• Läraren i klassen eller utvecklingsläraren arbetar exempelvis 
förmiddagarna under några veckor i annat rum än klassrummet 
med en grupp elever som t.ex. behöver befästa många områden

• Läraren planerar vad fritidspedagogen ska genomföra i 
klassrummet med resten av klassen. 

• Utvecklingsläraren hjälper till att planera för 

organisationen av insatsen och plocka fram/skapa material.  
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Exempel på innehåll i intensivträningen

• Parläsning för en grupp eller för hela klassen och med särskilt 
vuxenstöd för vissa par

• Listläsning för en grupp eller för hela klassen och med särskilt 
vuxenstöd för vissa par 

• Skrivgrupp öva specifika dela av skrivandet t.ex. skriva med röd 

tråd eller interpunktion 

• Matteträning av specifika delar i matematiken med mycket konkret 
material, samtal, checklistor, bilder, lekar och spel
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Verktyg i intensivträningen

Vi använder oss av de strategier och kunskaper vi tillägnat oss i vårt 
gemensamma arbete i lärandegrupper i den blå cirkeln. 

• lärandemål med framgångskriterier

• exempel enligt variationsteorin

• APE/EPA 

• modellering

• checklistor och annat stödmaterial

• använda konkret material i matematiken

• kamratrespons
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Planering av intensivperiod

Undersöka behovet i aktuell grupp

• Uppföljning av standardiserade test och bedömningsstöd

• Konstruera enkla tester som komplement

• Kontinuerliga tester under intensivperioden för att uppmärksamma 
eleven på hens framsteg och behov av träning samt för att kunna 
justera vidare i satsningen
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Planering av intensivperiod

Planering av insats

• Planera insatser utifrån resultaten på gruppnivå och individnivå 

• När finns det fler vuxna i klassen? Klassläraren fokuserar i denna 
period på de elever som behöver mest och fritidsresurser fokuserar i 
första hand på de elever som det mer flyter på för.

• Vilka rum har vi att tillgå?

• Vem har ansvar för vad? Vem ser till att lämpligt material finns?

• Kan även arbeta schemabrytande under denna period, fokusera på 
det ämne som behöver utvecklas
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Material till intensivträningsperioden

• Skapa eller leta fram material som tränar just den specifika del av 
lärandemålet som identifierats

• Granska aktiviteter och material noggrant mot det specifika målet

• Konstruera aktiviteter och material, utvärdera och justera dem samt 
spara dem på gemensam plattform

• Använda  gamla NP som test eller träningsmaterial (hjälp att tolka de 
nationella målen)
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Utmaningar för oss framöver med arbetet med 
intensivträning

• Bli bättre på att följa upp och agera på elevers resultat tidigare, redan 
från förskoleklass så att det inte blir stressigt i trean

• Hitta former på mellanstadiet och i förskoleklass

• Inte hänga på någon/några personer

• Förståelse för variation i resultaten olika år, men sträva efter högsta 
nivå

Sara Allard



Filmklipp med kort information om 
utvecklingsarbete och intensivträning på 

Brunnbyskolan

https://www.youtube.com/watch?v=dp32bpnB1EE

Sara Allard

https://www.youtube.com/watch?v=dp32bpnB1EE


Extramaterial för dig som vill arbeta vidare med 
stödet för den självständiga implementeringen av 

utvecklingsarbetet

• Exempel på varför kan våra medarbetare ha svårt att kliva in i 
den gula cirkeln och några tankar om stöttning

• Frågor som kan hjälpa oss att utveckla vårt stöd i den gula 
cirkeln

Sara Allard



Möjliga orsaker (utan inbördes ordning) till varför 
medarbetare inte tar klivet in i gula cirkeln samt 

exempel på hur vi skulle kunna stötta medarbetare

Uppfattar inte behovet av en förändring, äger inte målet

Backa och tillsammans titta på elevernas resultat och samtala om 
målen samt behovet av justerad undervisning.

Jobbigt att förändras, energikrävande

Låta medarbetaren göra tillsammans med utvecklingslärare eller annan 
stödperson i vardagsarbetet och få positiva erfarenheter av ett nytt sätt 
att undervisa. Det kan ge energi till förändringen.
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Drunknar i vardag som inte går ihop
Ledningsgrupp visar att utvecklingsarbete är prioriterat och viktigt, men 
är också lyhörda för den konkreta vardagen och deltar aktivt i arbetet 
med att hitta konkreta lösningar. Det skapar trovärdighet.

Förstår inte riktigt hur man använder nytt redskap/ny metod
Visa exempel med variationsteorin, göra tillsammans i vardagsarbetet 
med utvecklingslärare eller annan stödperson.

Förstår inte sitt ansvar i skolutvecklingsarbetet
Använda bilder, exempel eller annat stödmaterial och för att prata om 
processen med fokus på ansvar och stöd t.ex. med hjälp av 
skolutvecklingscirkeln
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Rädd för att misslyckas 
Skapa en tillåtande atmosfär i lärandegruppen genom att 
ledande personer delar med sig av misstag, upptäckter och 
justeringar vi gjort eller ser att vi måste göra. Visa att det är en 
naturlig del i utveckling. Lyckas vi hela tiden, beror det nog på 
att vi inte utvecklas. Vi gör bara saker som vi redan behärskar.

Ligger lågt tills denna trend drar förbi, ”Skolans fokus skiftar så 
ofta så det går inte att engagera sig i allt…”
Fokusera i skolutvecklingsarbetet, våga välja bort viktiga saker 
för att hålla fokus, hålla i och hålla ut, jobba med personliga mål 
med uppföljning samt uppföljning av skolutvecklingsarbetet på 
medarbetarsamtal.



Frågor som kan vara till hjälp vid 
organiserandet av stöd i den gula cirkeln

• Vem/vilka kan stödja kollegor i den gula cirkeln?

• Behövs stöttning för dessa personer för att kliva in i den rollen? Vilken stöttning i så fall?

• Hur förbereder vi dem som ska ta en stöttande roll?

• Vem ansvarar för vad? (om flera personer ska stötta i den gula cirkeln)

• När sker denna stöttning? Behöver vi möjliggöra det genom att skapa fasta tider då alla 
finns på plats?

• Hur kommunicerar vi syftet och organisationen av stöttningen med alla kollegor?

• Kan kollegorna delas in i grupper och få tid till stöttning av varandra?

• Hur skapar vi en tydlig struktur för stödet i den gula cirkeln, likväl som vi har tydlig 
struktur för arbetet i den blå cirkeln med lärandegrupper? 

• Vilka kanaler har vi? Behöver vi skapa nya kanaler?

• Har kollegorna fått tillräckliga erfarenheter i den blå cirkeln av input, samtal och uppgifter 
att genomföra med eleverna innan vi förväntar oss att de ska kliva in i den gula cirkeln?
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Frågor som kan vara till hjälp vid 
organiserandet av stöd i den gula cirkeln

• Hur bygger vi in repetition av tidigare utvecklingsarbete i våra gemensamma 
möten (lärandegrupper och konferenser)?

• Vilket material behövs för repetition?
• Kan vi skapa repetition på annat sätt?

• Behöver kollegorna göra någon slags självskattning och sätta personliga mål 
kopplat till vårt tidigare utvecklingsarbete?

• Ser och äger kollegorna behovet och målet med utvecklingsarbetet lika tydligt 
som ledningsgruppen? Om inte, hur behöver vi visualisera det? 

• Har vi tydliggjort vilket ansvarstagande som förväntas av kollegorna samt vilket 
stöd de kan förvänta sig i den blå cirkeln respektive den gula cirkeln?

• Vilka bilder och exempel behöver vi använda för att samtala om processerna i 
vårt utvecklingsarbete?
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Frågor som kan vara till hjälp vid 
organiserandet av stöd i den gula cirkeln

• Behöver vi ha en tid då kollegorna förväntas samarbeta med 
utvecklingslärare och andra stödpersoner genom att följa upp resultat och 
planera insatser?

• Hur och när sker kontinuerlig resultatuppföljning på gruppnivå? 
• Vilket underlag behövs? 
• Hur görs undervisande lärare aktiv i denna process? 
• Vilket stöd erbjuds när hen upptäcker behoven hos eleverna? 
• Vem stöttar? Hur stöttas den undervisande läraren?
• Hur jobbar vi med bekräftelse?
• Hur skapar vi en samarbetsallians mellan handledare och kollega där man 

tillsammans nyfiket utforskar lärande och undervisning, lär tillsammans och 
gemensamt utvecklar något som kan gagna fler på skolan?
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Externt stöd och input i vårt utvecklingsarbete

Kvalitetskoordinator har varit bollplank, hjälpt oss att lyfta blicken, bidragit 
med kunskap och stöd. 

Vid val av pedagogiska redskap och metoder har vi bl.a. tagit intryck av

• Hatties forskningsresultat om formativ bedömnings betydelse för lärandet

• Dylan Williams böcker om formativ bedömning

• Variationsteorin (Marton, Runesson, Thorsten m.fl.)

• Material från Skolverket i Mattelyftet samt Läs- och skrivlyftet

• Material från NCM bl.a. Förstå och använda tal

• Cirkelmodellen Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken
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Externt stöd och input i vårt utvecklingsarbete

Vid val av upplägg av våra möten har vi tagit intryck av 
• Modeller i Mentoring Coaching
• Kolbs lärcirkel för att utveckla vår analysförmåga
• Modell i Mattelyftet samt Läs-och skrivlyftet
• Tankar från Timperley, Kornhall, Blossing

Vid val av intensivträning har vi bl.a. tagit intryck av
• Studier som gjorts av Görel Sterner (forskare och projektledare på  

Nationellt centrum för matematikutbildning), Ulrika Wolff (professor vid 
institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs 
universitet)
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Om du har någon fråga eller vill dela med dig av någon tanke är du 
välkommen att kontakta mig. 

sara.allard@linkoping.se
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