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Utbildningsanordnarens ansvar

Utbildningsanordnaren ska skapa 

förutsättningar för att skolorna ska kunna 

tillämpa principerna och utveckla sin egen 

verksamhetskultur i samma riktning. Målet 

är att skapa en verksamhetskultur som 

främjar lärande, delaktighet, 

välbefinnande och en hållbar livsstil. 

Grunderna för läroplanen för den grundläggande 

utbildningen 2014



VERKSAMHETSKULTURER 1

➢ Den individualistiska – varje lärare sköter sitt 

➢ Den balkaniserade – samarbete i små grupper med egna särintressen 

➢ Den krystade kollegiala – samarbete genom påbud av t.ex. rektor, bildningschef

➢ Den professionella – lärare initierar och genomför själva förbättringar 

(Hargreaves & Fullan) 



VERKSAMHETSKULTURER 2

➢ Särboskolan: Lärare arbetar åtskilda från varandra. Var och en sköter 
sitt. Rutinmässigt arbete. Saknar vision. 

➢ Den familjära skolan: Informella kontakter mellan lärare. Alla säger 
sig trivas. Utvecklingsinitiativ tas individuellt av lärarna. Rektor en i 
gruppen. Som mål att överleva en komplex verksamhet. 

➢ Den professionella skolan: Lärarna uppfattar varandra mer som 
kollegor än som vänner. Stort utrymme för pedagogiska frågor. Tänker 
att problem löses bättre tillsammans än på egen hand. Fortfarande 
utrymme för individuellt initiativtagande och individuell utveckling.

(enligt Staessen i Blossing 2003)



➢ Vad tänker du om beskrivningarna?

➢ Känner du igen dig och den 

organisation du verkar i?

➢ Hur syns det?

➢ Kan/vill/vågar du påverka?



UNDERVISNING OCH LÄRANDE

lärarens personliga teorier och antaganden                                                          

om undervisning och lärande

undervisning – elevens lärmiljö

elevens resultat/lärande



LÄRARENS PROFESSIONELLA LÄRANDE
(Timperley)



LÄRARENS PROFESSIONELLA LÄRANDE
(Timperley)





➢ Vad tänker du om personliga teorier och 

antaganden om lärande?

➢ Hur utmanas vi att undersöka våra 

övertygelser?

➢ Hur skapar vi ett professionellt förtroende i 

arbetet?

➢ Vad betyder lärarens autonomi i 

arbetsgemenskapen? 



Spray and pray

Utbildning – fortbildning

– skolning – utvecklingsinsats



sigtunaboxen

Kollegialt lärande för alla grundskolans lärare i Sigtuna kommun                    
startade 2013

➢ dåliga utbildningsresultat -> skolutvecklingsprogram

➢ rektorsgrupp aktivt med i processen

➢ samtalsledare på varje skola

➢ alla lärare på alla skolor

➢ flerårig och systematisk process

➢ innehåll: bedömning för lärande & informations- och 
kommunikationsteknik & språkutvecklande arbetssätt (BFL+IKT+SUA)













➢ Vad har ni för 

strukturer/rutiner/kulturer som 

främjar kollegialt lärande?

➢ Vad skulle kunna vara ert nästa 

steg?
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