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Hur integrera det kollegiala 
lärandet i ett systematiskt 
utvecklingsarbete
Jesper Grönlund



• Utvecklingsledare 

• Forskningsavdelning


• Coachar rektorer och förstelärare


• Planerar och genomför externa och 
interna uppdrag

Bron mellan teori och praktik
Forskning och beprövad erfarenhet

• Lärare 

• Undervisar 


• Mentor för 15 elever


• Deltagare på möten och 
konferenser




Innehåll

Kollegialt lärande

Processledar- 
rollen 



Oscar Öquist

”En ledare som arbetar med struktur istället för att lägga 
kraften på enskilda händelser kan öka möjligheten att leda 
organisationen framåt. Ytterst handlar det om att vara 
närvarande och samtidigt behålla ett helikopterperspektiv.”



Systemteori

• Att förstå är att se mönster


• Ledarskap kräver formgivning


• Kraft eller information


• Kraften i den goda berättelsen


• Utveckling sker ofta språngvis



Att förstå är att se mönster



Att förstå är att se mönster





"When I hear you give your reasons," Watson 
remarked, "the thing always appears to me to 
be so ridiculously simple that I could easily 
do it myself, though at each successive 
instance of your reasoning, I am baffled until 
you explain your process. And yet I believe 
that my eyes are as good as yours.” 

"Quite so," [Sherlock]  answered, lighting a 
cigarette, and throwing himself down into an 
armchair. "You see, but you do not observe.”



Att förstå är att se mönster

• Vilka mönster letar du efter som ledare för att 
förstå på en annan nivå?


• Vad önskar du att din personal skulle få syn på 
för mönster?



• Att förstå är att se mönster


• Ledarskap kräver design eller formgivning


• Kraft eller information


• Övning under panikfri tid


• Utveckling sker ofta språngvis

Vad tar du med dig från den 
första ”pusselbiten”?



Innehåll

Kollegialt lärande

Processledar- 
rollen 



Steven Katz och Lisa Ain Dack

”Lärande handlar om att åstadkomma en 
förändring av sättet att tänka och göra.”

Kollegialt lärande



Ur Det professionella lärandets inneboende kraft (H. Timperley)

”Jag hoppas att jag dör under en 
kompetensutvecklingsdag för då skulle övergången 
mellan liv och död då knappt vara märkbar.”





Kognitiv snåljåp

Assimilation 

Människor anpassar ny 
information så att den kan 
införlivas med tidigare 
uppfattningar och föreställningar 
istället för att förändra sina 
uppfattningar och föreställningar 
så att de anpassas till 
informationen.

Ackommodation 

Människor förändrar befintliga 
föreställningar och tidigare 
kunskaper omstruktureras till nya 
uppfattningar och föreställningar 
som går bortom det redan 
bekanta.

Vad stryker du under när du läser en bok?



Fyra framgångstrategier för att nå ett kollegialt lärande
Forskning och beprövad erfarenhet

• Formgivning  

• Inledning, avslutning, samtalsformer, formulering av frågor


• Kooperativt lärande för vuxna 

• Roller, ömsesidigt beroende, träna förmågor, återkoppling


• Meningsfullhet  

• Förankring i lokala mål, ”mening” för läraren, 


• Ett gemensamt språk  

• Begrepp, metaforer, berättelsen om - ”kvalitetsarbetet behöver vara en snackis”



• Kognitiv snåljåp


• Assimilation eller ackommodation 


• Formgivning


• Kooperativt lärande för vuxna


• Meningsfullhet 


• Ett gemensamt språk 

Vad tar du med dig från den 
andra ”pusselbiten”?

Kollegialt lärande



Innehåll

Kollegialt lärande

Processledar- 
rollen 



Micael Foucault 

”Vi vet vad vi gör, vi vet vanligen varför vi 
gör vad vi gör, men vad vi inte vet  
är vad det vi gör gör” 

Processledar- 
rollen 



Vill du gå på dina egna lektioner?



Vill du gå på dina egna konferenser?



Att leda möten

• Möten handlar om form, innehåll och relationer.


• Ofta lägger vi stort fokus på innehåll och mindre på 
relation och form.


• Sammanhangsmarkering 


• Tid, plats, uppdrag (syfte) och roller


• Informella ledare och möten som kidnappas

Processledar- 
rollen 



Sju tankar till en processledare
1. Den femte provinsen 

• Kompetensutveckling kan vara att mötas på neutral mark under panikfri tid


2. Scenarier 

• Hur gör vi i ett läge som detta?


• ”Alla är experter ”


3. Tillfälle att lära och att ”vingla” 

• Lärare är överlag på att prata och att säga ”rätt”


• Samtalet ska förflytta oss - en förändring i vårt sätt att tänka och göra


4. Kapacitetsbyggande 

• Tid att träna centrala förmågor som analysera, diskutera och dra slutsatser



Sju tankar till en processledare
5. Vikten av variation  

• Skriva, läsa och föra dialoger i olika former


• Undvika aktivitetsfällor (vad vill vi uppnå? - Hur vet vi om vi uppnådde?)


6. Våga leda sina kollegor 

• Stå upp för en struktur


• Leda och/eller deltaga?


7. Återkoppling 

• Processledaren kan stödja lärarnas lärande genom att betrakta dem som 
sin klass.



Innehåll

Kollegialt lärande

Processledar- 
rollen 



Vackert avslut

Kollegialt lärande
Processledar- 

rollen 

Vilket mönster ser du när du lägger ihop de tre pusselbitarna och 
det som jag pratat om idag? Vad blir tydligt för dig?



Vackert avslut

Kollegialt lärande
Processledar- 

rollen 

Vilket mönster ser du när du lägger ihop de tre pusselbitarna och 
det som jag pratat om idag? Vad blir tydligt för dig?


