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Syftet med den här texten är att beskriva en högskolekurs för förstelärare och på vilket 
sätt kursen kan ses utgöra en bro mellan teori och praktik, skola och förstelärare. 

Inspirationen till kursens uppbyggnad hämtades bland annat från aktionsforskningens 
grundläggande steg, planering, aktion, observation och reflektion.1 Den här texten har 
dessutom kommit till genom ett samarbete men utifrån två olika perspektiv på skolut-
veckling, nämligen forskarens och förstelärarens. När vi har skrivit texten har vi emellertid 
haft en gemensam tanke om lokal skolutveckling och vill därför ge ett exempel på hur 
den skulle kunna se ut. Detta sker utifrån en specifik kontext men kan också belysa hur 
akademi och skola kan mötas för att överbrygga gapet mellan teori och praktik. Det 
inledande avsnittet med bakgrundsteckning samt den avslutande texten är författad av 
Rebecka Florin Sädbom (RFS) medan Åsa Nersäter (ÅN) har författat avsnitten om 
erfarenheter som förstelärare i samhällskunskap och skolutveckling ur ett lokalt per-
spektiv. 

Bakgrund (RFS)
Under hösten 215 fick jag, Rebecka Florin Sädbom, tillsammans med två andra kol-
leger vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping i uppdrag att sätta 
ihop ett kurspaket riktat till förstelärare 2. Detta resulterade i tre kurser: Att förstå och följa 

åsa nersäter & rebecka florin sädbom

Förstelärarens roll för skolutveckling 
– ett forsknings- och förstelärarperspektiv 

1  Rönnerman (212), s. 21–4.

2  I det dåvarande RUC (Regionalt utvecklingscentrum) fanns det   
 redan tidigt indikationer på att kommunerna i Jönköpings län    
 efterfrågade kompetensutvecklingsinsatser för sina förstelärare.    
 När det fanns medel över i samband med att Promilleprogrammet   
 avslutades under 215 menade länets förvaltningschefer att det var   
 viktigt att inventera förstelärarnas kompetensbehov, vilket gjordes   
 genom en utvärdering, se Segolsson, Florin Sädbom & Bäcklund   
 (215), samt utifrån utvärderingens resultat konstruera lämpliga kurser.   
 Det är således en av dessa kurser som beskrivs närmare i texten.
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elevers lärande (,5 hp), Att systematisera och forma undervisning (,5 hp) samt Vetenskaplig 
metod (15 hp). Jag var kursansvarig för den andra kursen, Att systematisera och forma un-
dervisning, som genomfördes under hösten 21. Det är inom ramen för den kursen, 
som Åsa då gick, som hon kommer att hämta sina exempel ifrån och som delvis också 
har med de examinerande momenten i kursen att göra. En av de viktigaste grundtan-
karna i uppbyggandet av kursen var att skapa en kurs med uppgifter som förstelärarna 
kunde pröva direkt i klassrummet. I en tidigare genomförd utvärdering framstod det 
att förstelärarna främst efterfrågade praxisnära metoder för undervisningsutveckling, 
vilket fick spela en stor roll för hur kursen sedan konstruerades. 3 Innehållsmässigt be-
handlade kursen perspektiv på skolutveckling och professionellt lärande, förstelärarens 
position som mellanledare och betydelse för lokal skolutveckling, aktionsforskningens 
roll för skolutveckling, lesson- och learning study och dess relation till undervisnings-
utveckling, variationsteorin som guidande princip för lektionsplanering och konkreta 
verktyg såsom skuggning, observation och videokamerans roll i klassrummet. I kursen 
fanns tre examinationsmoment; ett litteraturseminarium, en skrivuppgift med namnet 
Utvecklingssagan samt en slutexamination i form av en undervisningsanalys kring en 
lektion/ett moment utifrån lärarens eget val. Förstelärarna skulle nå följande lärande-
mål i kursen 4:

•  fördjupade kunskaper om vetenskapliga metoder och verktyg som används  
vid analys av undervisning.

•  utvecklad förmåga att exemplifiera och beskriva relationen mellan bedömningar 
som görs i olika syften, och utvärdering/analys på individuell-, grupp- och 
organisationsnivå med avseende på undervisning.

•  fördjupad förmåga att kunna observera, analysera och utvärdera undervisning  
med hjälp av vetenskapliga verktyg/metoder.

•  förmåga att kritiskt granska och diskutera relationen mellan skolans styrdokument, 
undervisning, elevers lärande och systematiskt skolutvecklingsarbete.

Betygsskalan som användes var underkänd (U) eller godkänd (G), vilket bygger på an-
tagandet att fler betygssteg inte är nödvändiga i en kurs av sådan karaktär. Hur blev då 
utfallet? I den kursvärdering som deltagarna fick fylla i efter avslutad kurs och där sex-

3  Segolsson, Florin Sädbom & Bäcklund (215).
4  Kursplan, Att systematisera och forma undervisning, 7,5 hp.
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ton av sjutton förstelärare svarade framkom att helhetsintrycket skattades som ”mycket 
bra”, alternativt ”bra”. 5 Förstelärarna uttryckte följande om kursen:

Mycket bra som helhet! Mycket bra föreläsningar och intressanta seminarium där vi 
har delgett varandra och därmed kunnat utveckla ett lärande tillsammans. Mycket 
bra litteratur. Lärare 1

Bra litteratur, förklararande och fördjupande föreläsningar, praktiskt orienterande 
examinationer. Lärare 2

Det som kunde urskiljas i förstelärarnas svar var att de som hade läst den första kursen 
hade önskat ännu mer fördjupning. De praktiskt orienterade examinationerna upp-
skattades av många. En annan fråga i kursvärderingen löd om kursen hade bidragit till 
nya insikter kring relationen mellan undervisning och elevers lärande och om så var 
fallet, vad hade deltagarna blivit mer intresserade av. Av de sexton som svarade hade 
samtliga utom en fått nya insikter och skrev också mycket under denna punkt. Det 
som de återkom till var:

Variationsteorin – skuggningen, betydelse för att utveckla ett lärande både hos mig 
själv och mina kolleger men också vikten av det kollaborativa lärandet, att vi till-
sammans i kollegiet kan förändra! Lärare 3

Fenomenografi och variationsteori har satt ord på och konkretiserat tidigare erfaren-
heter. Nya angreppssätt på undervisning har skapats. Lärare 4

Ja, relationen mellan undervisning och elevernas lärande blev problematiserat i och 
med kursen. Flera aspekter av undervisning lyftes, vilket ledde till en vilja att syste-
matisera det kollegiala lärandet. En fortsättning i någon form skulle vara intressant, 
aktionsforskning, learning study eller dylikt. Lärare 5

Förstelärarnas kommentarer i kursvärderingen men också deras examinationsuppgifter, 
bör tilläggas, visade att de har utvecklat nya tankar om undervisning och relationen 
mellan undervisning och elevers lärande. Variationsteorin nämndes av många som gi-
vande i det här sammanhanget, vilket troligen har att göra med att förstelärarna upp-
levde nyttan med teorin och att begreppsapparaten hjälper lärarna att sätta ord på sina 
kunskaper om undervisning. Kärnan i kursen syftade till att förstelärarna skulle erbju-
das teorier och metoder som stöd i förstelärarrollen för att de sedan också skulle kunna 
omsätta dessa kunskaper i en lokal skolkontext. Nedan följer ett en text kring förste-

5  Den skala som användes i kursvärderingen var mycket bra, bra, medel, dålig,  
 mycket dålig, motsvarande 5–1.
  Florin Sädbom (215).
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läraruppdraget och skolutveckling ur ett lokalt perspektiv. En del av texten berör vad 
som krävs för att utveckla undervisningen i samhällskunskap men texten inleds med 
en överblick kring försteläraruppdraget och hur skolutvecklingsreformer kan påverka 
skolan. 

Reflektion kring förstelärarens uppdrag (ÅN)
Jag, Åsa Nersäter, examinerades som ämneslärare år 199 och arbetar idag på ett hög-
skoleförberedande program, samhällsvetenskapsprogrammet. De tre senaste åren har 
jag varit förstelärare i samhällskunskap. Syftet med förstelärartjänsterna var från statens 
sida att för den undervisande läraren erbjuda fler karriärvägar inom läraryrket och säkra 
en god utbildning för eleverna.7 Huvudmannen kan sedan skriva in särskilda uppdrag 
i sin uppdragsbeskrivning, vilket innebär att en förstelärartjänst kan se mycket olika 
ut mellan skolenheter och huvudmän. På min skola är förstelärarna i nuläget tolv till 
antalet och alla är kopplade till ett specifikt undervisningsämne eller en specifik grupp 
av undervisningsämnen, som exempelvis moderna språk. Vidare finns två lektorer 
anställda på skolan med inriktning mot historia och drama som ska hjälpa oss med 
metoder och forskningsanknytning. För många förstelärare ingår i uppdraget att driva 
utvecklingsarbete inom respektive ämne, så också hos oss på min enhet. 8 Dessutom 
ska förstelärare och lektorer delta i skolans systematiska kvalitetsarbete och inom denna 
ram driva skolgemensamma utvecklingsfrågor. Det kan ta sig uttryck i att jag förvän-
tas leda arbetet i lärargruppen för samhällskunskap, att jag deltar i en skolgemensam 
förstelärargrupp, planerar fortbildningsdagar tillsammans med förstelärare från andra 
kommunala gymnasieskolor eller stödjer rektor kring frågor som är aktuella inom det 
gymnasieprogram som jag är kopplad till. Sammanfattningsvis finns en tydlig vilja från 
både förvaltning och den lokala skolledningen att lektorer och förstelärare tillsammans 
ska driva utvecklingsfrågor kopplade till både ämnesundervisning och utbildning ur ett 
bredare perspektiv.

Skolutveckling ur ett lokalt skolperspektiv
Från slutet av 199-talet genomfördes en rad olika fortbildningsprojekt på det gymna-
sium där jag är verksam. En del har jag fått berättat för mig i samtal med kolleger och 
andra har jag själv deltagit i som anställd från 23. I texten nedan lyfter jag fram ett 
antal strukturerade, längre lärarfortbildningsprojekt som påminner om och som vi idag 
benämner som kollegialt lärande, ur aspekten lärare som lär av varandra.

7  Skolverket (214).
8  Skolverket (217).
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 Under sent 9-tal påbörjades en handfull skolutvecklingsprojekt syftande till att ge 
kunskap om och inspiration till en förbättrad undervisning. Ofta initierades ett projekt 
från skolans lektorer som var två till antalet och disputerade i matematik och historia. 
Ett sådant projekt kallades för PEEL (Project for Enhancement of Effective Learning) och 
kom ursprungligen från Australien. PEEL verkar ha omsatts i en svensk version kall-
lad Plan. 9 I Skolverkets skriftserie Forskning för skolan kan man i publikationen Att 
se helheter i undervisningen läsa att PEEL-projektet syftade till att finna metoder för att 
motivera eleverna och att göra deras studier mer meningsfulla genom en ökad elevak-
tivitet och metakognition. I projektet ingick också sådana metoder som syftade till att 
få eleverna att vara ett stöd för varandra, vilket idag känns igen från Dylan William 
och formativ bedömning. PEEL syftade också till att öka lärarnas lyhördhet inför elever-
nas studiesvårigheter. I praktiken leddes projektet av de två lektorerna på skolan och 
innebar att delar av kollegiet träffades varje vecka eller var 14:e dag, i ämnesblandade 
grupper. Under dessa möten diskuterades både vad som gått bra i undervisningen men 
även problematiska undervisningssituationer som deltagarna varit med om. Innehållet i 
undervisningen och arbetssättet i klassrummet skulle vara undersökande. PEEL möjlig-
gjordes av att deltagarna hade en fri mötestid i veckan och till det tillfället förväntades 
läsa vissa texter och på andra vis förkovra sig.
 Ett annat större projekt var kollegiehandledning som startade upp för knappt 15 år 
sedan av lektorerna. Syftet var att handleda kolleger genom ett undervisningsproblem 
med metoden strukturerade samtal. En lärare per tillfälle presenterade sitt problem. 
Därefter fick denne i tur och ordning lyssna på övriga deltagares förslag om hur pro-
blemet skulle kunna lösas. Till sist fick ägaren av frågan värdera vilket tips denne ville 
testa. Det var viktigt att alla kom till tals. Vissa litteraturstudier ingick i fortbildningen 
och uppgifter skulle lösas i förhållande till litteraturen. Grupperna var små och inte 
kopplade till undervisningsämnen. Det var heller inget krav från skolledning eller hu-
vudman att delta i den här fortbildningen, vilket också gällde PEEL.
 Ett tredje utvecklingsprojekt på skolan genomfördes för cirka tio år sedan, nämligen 
en kurs i Problembaserat lärande (PBL) som genomfördes i en grupp om tre kolleger. 
Högskolan i Jönköping anordnade en högskolekurs om fem poäng som gav en teore-
tisk grund. Det innebar att deltagarna läste kurslitteratur och genomförde olika under-
visningsuppgifter i klassrummet. Skolledningen ordnade så att deltagarna fick möjlig-
het att under ett läsår få ett anpassat schema för att genomföra och pröva idéer och 
uppgifter som ingick i kursen. Under samtalen framkom att fortbildningen var mycket 
uppskattad. En kollega anser att det här är den fortbildning som förändrat hens egen 

9  Nilsson (212), s. 78 ff. 
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undervisning mest. Projektet spreds emellertid inte alls mellan skolans lärare, vilket 
kanske berodde på att PBL då var något nytt och inte så välkänt. Enligt elevutvärde-
ringar framkom att de tyckte att PBL var ett intressant och utmanande undervisnings-
sätt. Trots detta anpassades inte strukturer, som tjänstefördelning eller schemaläggning, 
under mer än ett läsår vilket gjorde det svårt att fortsätta undervisa på detta vis.
 Fortbildningssatsningarna har kommit tillbaka i liknande former från 23, när jag 
själv började på skolan: lärande samtal, något som låter identiskt med projektet kollegie-
handledning; i samband med att programgymnasiet fick full effekt i början av 2-
talet infördes begreppet systematiskt kvalitetsarbete i samarbete med ett av landets 
universitet. Forskare kom till skolan för att initiera ett skolutvecklingsprojekt. Olika 
undersökningar bland elever och lärare genomfördes om skolans utvecklingsarbete. Ett 
par föreläsningar genomfördes för att initiera systematiskt utvecklingsarbete underifrån. 
Lärarna fick diskutera några frågor i programarbetslaget som dokumenterades. Person-
ligen uppfattade jag aldrig att detta samarbete med en representant från forskningen, 
fick någon verkan på undervisningen i klassrummet. Kanske berodde detta på att pro-
jektets syfte och slutmål blev otydligt presenterat för oss i kollegiet? 
 För att summera: lokal, kollegial fortbildning har på olika sätt funnits på skolan un-
der ett par decennier. Den har ofta varit frivillig, ofta (men inte alltid) drivits av lektorer 
eller lärare själva och krävt ett aktivt deltagande. Projekten PEEL, Kollegial handledning 
och Lärande samtal har haft ett fokus på allmänna undervisnings- och lärandeproblem 
som till exempel att elever inte törs tala i klassrummet. Samtalsämnena har alltså inte 
varit direkt kopplade till ämnesdidaktiska frågeställningar. Deltagarna har under en be-
gränsad tid fått stöd hos skolledningen med hjälp av förändringar av strukturer kopp-
lade till schema eller tjänstefördelning, för att kunna genomföra de olika projekten. 
Endast ett av de nämnda skolutvecklingsprojekten har tydligt baserats på ett samarbete 
mellan forskning och skolpersonal. Detta projekt infördes utan att det förankrades väl 
hos personalen och varken dess syfte, mål eller teoretiska grundantaganden grundlades 
väl hos personalen varför, enligt min mening, lärandet också blev tämligen begränsat.

Professionellt lärande idag: hur kan det se ut i en lokal skolkontext? (ÅN) 
De senaste åren har kollegialt lärande kommit alltmer i fokus på skolan. En större learning 
study 1 genomfördes med start 213 inom historieämnet och inom ramen för den fors-
karskola som startat för lärare, bland annat vid Högskolan för lärande och kommunikation 
i Jönköping. Här fanns en ny aspekt involverad, nämligen att uttalat söka reda på vad det 
innebär att kunna något och hur man på bästa sätt, inom ramen för en kurs, kan struk-
turera ett eller flera undervisningstillfällen för att möjliggöra ett mer effektivt lärande 
hos eleven. I nära tid med förstelärarreformen kom böcker som Dylan Williams Att följa 
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lärande och John Hatties Synligt lärande för lärare och fick stor spridning bland lärare i 
allmänhet. Fokus sattes här på lärarens roll och hur viktig undervisningen är, om någon 
nu tvivlat, för elevens möjlighet till lärande. Den nyzeeländske pedagogen Helen Tim-
perleys Det professionella lärandet inneboende kraft satte också ord på en ny syn på lära-
res professionsutveckling, där lärare själva tar initiativ till att förändra undervisning som 
fungerar mindre bra, tar stöd av forskning och är aktivt involverade i en lärandeprocess 
som pågår parallellt med elevernas. Under samma tidsperiod sjösattes förstelärarrefor-
men och lektoraten återinfördes i gymnasieskolan. År 215 startade Skolforskningsin-
stitutet för att främja utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – ett 
villkor som enligt Skollagens första kapitel, 5§, gäller som grund för utformningen av 
undervisningen. Begreppet beprövad erfarenhet är inte tydligt definierat av Skollagen eller 
hos Skolverket. Dock förutsätter beprövad erfarenhet ett vetenskapligt förhållningssätt, 
någon typ av evidensinsamling och systematisk dokumentation. 11 Nedan följer ett ex-
empel på ett projekt som i någon mån försöker utveckla en förmåga som elever som 
läst samhällskunskap 1b, upplever som svår, nämligen förmågan att analysera.

1 Learning study innebär i korthet att en liten lärargrupp, ibland    
tillsammans med en forskare som handledare, planerar undervisning   
utifrån ett så kallat lärandeobjekt (ett för eleverna svårt moment   
i undervisningen). Lärargruppen tar tillsammans reda på elevernas   
uppfattningar kring lärandeobjektet genom ett förtest. Därefter   
designar lärarna tillsammans lämplig undervisning som dokumenteras   
och utvärderas genom ett eftertest. Processen sker stegvis genom att   
undervisningen genomförs av en lärare i taget och därefter revideras.

11  Skolverket (215); Bergqvist & Echevarría (211), s. 21 ff.

Beprövad 
erfarenhet – hur 
ska vi tolka det?
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Ett exempel på kollegialt lärande: 
att utveckla elevers analysförmåga i samhällskunskap

Det projekt som genomfördes under flera steg av samhällslärargruppen på skolan tog 
sin start under vårterminen 215. Då genomfördes flera olika typer av elevenkäter på 
enheten som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. Materialet som samlades in ka-
tegoriserades både utifrån ämne och program och handlade om att utvärdera läsåret 
som gått, alltså både i olika ämneskurser och kring elevens utbildning som helhet. I 
kvalitetsarbetets analysfas beslutade ämnesgruppen för samhällskunskap att fokusera 
på att utveckla den förmåga som eleverna uttryckte var svår att förstå och praktisera, 
förmågan att analysera. Analys innebär enligt Nationalencyklopedin ”verklig eller tänkt 
uppdelning av något i dess olika beståndsdelar; grundlig, uppdelande undersökning.” 12 
Vi uppfattade inte att eleverna egentligen hade svårt att göra analyser i bemärkelsen 
”förklaringar av” och ”diskussion kring”, ett ämnesområde men att de hade svårt att 
själva förstå vad de gjorde och vad vi ville att de skulle göra när de ombads att analysera 
något. Förmågan var alltså inte uppenbar eller medvetandegjord hos eleverna trots att 
många av oss använde en klassisk analysmodell (situation – orsaker – följder – åtgär-
der) som en stödstruktur för elevens tänkande. Stöd för vårt val av förmåga kan också 
hämtas från både styrdokument och pedagogisk litteratur. Professionellt lärande utgår 
från att lärare gemensamt utvecklar sitt kunnande för att bemöta problem som eleverna 
kan ha i att tillägna sig viktiga förmågor. 13 Eleverna gav i utvärderingarna uttryck för 
att analyser var svåra att genomföra på ett utvecklat vis. Att få eleven att utveckla sin 
förmåga till djupare undersökningar och därmed djupare förståelse och problemlösning 
är centralt inom skolan och för det livslånga lärandet. Skrivningar kring detta återfinns 
i skollagen.14

 Under följande läsår (215/1) läste deltagarna i ämnesgruppen ett antal kortare 
artiklar kring analysförmåga samt avsnitt ur Långström och Virtas bok, Samhälls-
kunskapsdidaktik. Inläsningen medförde inte förändringar i praktiken förrän läsåret 
21/17, då vi preciserade ett ämnesinnehåll för analysarbetet. En analys av god kvalitet 
måste utgå från en specifik samhällsfråga och en god kunskap om densamma. Dess-
utom kan en samhällsvetenskaplig analys fokusera på olika aspekter, orsakerna till ett 
fenomen eller kanske följderna av detsamma, och omfatta en eller flera samhällsnivåer. 
Vi bestämde oss för ett ämne som intresserade många just då världen över, nämligen 

12  Nationalencyklopedin – analys.
13  Timperley (213), s. 41

14  Skollagen (21), kap. 15: § 2; Läroplan för gymnasieskolan, kap. 1   
 (Skolans uppdrag) och kap. 2:1, samt i examens-, ämnes- och kursmål.
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varför Donald Trump kunde ha så stort stöd bland amerikanska väljare. Vi bestämde 
oss också för att avgränsa analysen till att främst behandla orsaker, en så kallad kausal-
analys, till Trumps politiska stöd men ur olika perspektiv, till exempel kön, etnicitet 
och klass, och på olika samhällsnivåer, delstatsnivå och nationell nivå.
 Problemformuleringen för detta projekt var att inom ramen för kursen Samhälls-
kunskap 1b undersöka hur undervisningen kan utformas för att utveckla elevers ana-
lysförmåga. Ytterligare ett syfte var att utveckla lärargruppens kunskap om vilket slags 
kunnande som krävs av eleverna för att göra en analys av en samhällsfråga. Stöd för val 
av innehåll motiverades både utifrån vår erfarenhet av elevers intresse för amerikansk 
politik och det allmänna intresset för Trump i synnerhet. Vidare kan man läsa i ämnes- 
och kursplanen i samhällskunskap 1b samt i kommentarerna till ämnesplanen:

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 
följande: (…) Kunskaper om (…) hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala 
och miljömässiga förhållanden påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer. 15 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: (…) Maktfördelning 
och påverkansmöjligheter i olika system. 1 

Samhällsvetenskapliga begrepp (…) modeller och metoder i samband med undersökningar 
av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. 17

Ämnets samhällskunskap har en aktualitetskaraktär och studierna i ämnet kan organi-
seras utifrån samhällsfrågor.18

 Val av innehåll grundades således i ett problem som lärargruppen identifierat i un-
dervisningen, utifrån lärargruppens gemensamma erfarenhet av att undervisa om sam-
hällsfrågor men som också kunde tydligt kopplas till ämnes- och kursplaner.

15  Skolverket: Läroplaner, ämnen och kurser.
1  I olika politiska system.
17  Skolverket: Läroplaner, ämnen och kurser.
18  Skolverket: Om ämnet samhällskunskap.
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Teoretisk grund, upplägg och genomförande av undersökningen (ÅN) 
Projektet hämtade pedagogisk inspiration från fenomenografi och variationsteori. 
Inom exempelvis learning study är fenomenografi en analysmetod som kan användas för 
att undersöka vilka uppfattningar eleverna har i relation till det lärandeobjekt (en för-
måga samt ett innehåll i kombination) som ska studeras. Den fenomenografiska ana-
lysen sker ofta efter ett så kallat förtest som går ut på att undersöka vilka uppfattningar 
eleverna har kring ett särskilt lärandeobjekt. Det avsedda lärandeobjektet kan uppfattas 
på ett vis för läraren medan eleverna kan ha andra och varierande uppfattningar kring 
detsamma. Dessa bör undersökas innan undervisningen planeras för att underlätta 
inlärning. 19 Frågan i förtestet ska vara enkel och rättfram och inte leda eleven in till ett 
särskilt svar. 2

 Projektet genomfördes i olika steg. Vi startade med att precisera lärandeobjekt: det 
vill säga ett innehåll, som skulle stå i fokus för analysen: det amerikanska presidentvalet. 
Begreppet lärandeobjekt kommer från learning study och betecknar det som man vill 
att eleven ska lära sig. Enligt Marton är ett lärandeobjekt ett innehåll i kombination 
med en förmåga.21 I fokus för vårt utvecklingsarbete var alltså lärandeobjektet ”analysför-
måga” tillämpat på innehållet ”det amerikanska presidentvalet”. Därefter följde kollegiala 
diskussioner av vad det innebär att kunna göra en orsaksanalys. Följande aspekter ringades 
in av oss lärare som väsentliga för att kunna göra en mer kvalificerad orsaksanalys: 

•  Eleverna behöver kunskap om samhället USA.

•  De behöver basera sina uppfattningar på fakta (hitta belägg, stöd,   
från trovärdiga källor).

•  De behöver kunna inta flera perspektiv – se att en samhällsfråga är komplex  
och ofta har flera orsaker.

•  De behöver kunna sätta orsakerna i relation till varandra – se sammanhanget

•  De behöver kunna gradera orsakerna som mer eller mindre betydelsefulla.

Detta resonemang förde oss vidare in på utformningen av ett förtest som skulle delas 
ut till eleverna, vilket berörde fem klasser på studieförberedande program. Förtestet ut-
formades som en bred, öppen frågeställning: ”Varför har Donald Trump stöd bland 
så många amerikanska väljare?” Vi ansåg att frågeställningen var tillräckligt bred för 
att ge utrymme för eleverna att fritt skriva ned sina tankar utan att ledas till att vinkla 

19  Marton (215), s. 25.
2  Ibid., s. 82-92.
21  Ibid., s. 83. 
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sitt svar på ett särskilt vis. Vi gjorde kategoriseringar av elevernas svar var och en för sig 
men resultatet blev slående likt mellan våra kategorier. Fyra huvudkategorier av elevsvar 
förekom:

•  ”Vet ej”
•  ”Missnöje eller rädsla hos amerikanerna” (ofta kopplat till frågan om arbetstillfällen)
•  ”Individuella egenskaper hos Trump”
•  ”De amerikanska väljarnas karaktär”

Majoriteten av eleverna hänvisade till en orsak och ett fåtal elever till flera. Elevsvaren 
varierade dels i form av lika typer av orsaker som angavs, dels i komplexitet där elevens 
viktande av orsaker i ett hierarkiskt förhållande enligt oss utgjorde en mer avancerad 
förklaring. I dessa fall angavs flera orsaker tillsammans som delar av en helhet. Den 
typen av elevsvar låg närmare det av kollegiet ”önskvärda kunnandet” (en komplex 
analys).22

 Utifrån resultatet på förtestet samplanerade vi momentet: för att kunna utveckla ett 
mer avancerat kunnande, eller urskiljande olika aspekter av ett innehåll, är det nöd-
vändigt att få erfara ett lärandeobjekt.23 Olika undervisningsaktiviteter utformades och 
genomfördes med syfte att för eleverna skapa någon slags erfarenhet av lärandeobjektet. 
Vi kombinerade olika undervisningsmetoder: lärarstyrd undervisning kring sakfrågor 
som exempelvis valsystem, samtal och diskussioner i grupper och helklass kring nyheter 
och andra diskussionsfrågor. Examinationsuppgiften utformades som en analysuppgift 
som skulle genomföras genom arbete i kamratpar. För att kunna jämföra resultaten på 
för- och eftertesten formulerades analysuppgiften så här: ”Varför vann Donald Trump 
det amerikanska presidentvalet?” Omformuleringen berodde också på att det nu gått 
ganska lång tid in på terminen och det amerikanska valresultatet redan stod klart. In-
lämningen av analysuppgiften fungerade också som ett så kallat eftertest. Ett eftertest 
genomförs för att se om elevernas ”seende” eller ”uppfattningar” närmat sig de mer 
kvalificerade sätt att betrakta en fråga som undervisningen syftat till.24 För att stödja 
elevernas arbete med analysen formulerades en stödstruktur (kallad Att analysera) som 
syftade till att beskriva vad en analys är och efter att elever undrat hur man rent prak-
tiskt skulle arbeta med att göra en sådan fogades också detta in i dokumentet. Stöd-
strukturen presenterades under lektionstid för att göra det möjligt för eleverna att fråga 
och diskutera kring den.

22  Marton (215), s. 98.
23  Ibid., s. 48.
24  Ibid., s. 15.
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 Eftertestet, analysuppgiften, visade att alla elever utom en handfull lämnade in sina 
analyser med ett godkänt resultat vilket innebar att de hade med någon orsak, genom-
förde analysen med viss säkerhet, grundade den i enkla argument och omdömen samt 
hade med en översiktlig diskussion. Vidare kunde vi se att de elever som inte lyckades 
genomföra uppgiften, antingen inte lämnat in den eller plagierat stora delar av sina 
analyser. Det visar att arbetsmetoder och ett vetenskapligt förhållningssätt är en viktig 
del av analysarbete och måste behandlas mer tydligt i undervisningen. Majoriteten av 
eleverna hade angett flera orsaker och även kopplat sin analys till begrepp som kön/
genus, klass, etnicitet eller ålder. Många hade därmed klarat av att hålla olika perspektiv 
i fokus och i slutsatsen även försökt sammanfatta en slutsats kring frågeställningen. De 
elever som nått allra längst hade också lyckats belägga sitt orsaksresonemang med källor 
samt fört en diskussion kring hur avgörande olika orsaker hade varit för valresultatet.

Om elevernas förmåga till orsaksanalys i samhällskunskap (ÅN) 
Resultatet kan tolkas som att förmågan att analysera förbättrats jämfört med förtestet. 
Arbetsuppgiftens validitet var, enligt oss, god, eftersom fokus riktades mot det kunnande 
vi ville utveckla. I utbildningsvetenskaplig forskning problematiseras reliabiliteten hos 
den här typen av lärarledda studier hos exempelvis Runessson, Marton, Timperley samt 
Holmqvist och Brante. 25 Undervisning gör åtminstone att läraren ”får autentiskt svar 
från ens egen undervisning”. 2 Vilka typer av förmågor som krävs för att genomföra 
en orsaksanalys är nog till viss del möjliga att generalisera mellan undervisningsgrupper 
medan metoderna för att undervisa om dessa förmågor antagligen kan varieras mycket.
 Resultatet av förtestet som genomfördes i olika klasser och på olika program tyder på 
att det finns en begränsad mängd uppfattningar kring ett lärandeobjekt. Detta hittar vi 
stöd för genom att vi kolleger bland 9 elevers svar, på varsitt håll, kategoriserat elevernas 
svar på ett mycket likartat vis. Genom att undersöka elevernas uppfattningar och för-
mågor och att precisera våra egna uppfattningar om lärandeobjektet tydliggjorde vi för 
oss själva skillnaderna mellan ungefär ”önskat kunnande” och ”det erfarna kunnandet” hos 
eleverna. Det i sin tur möjliggjorde en systematik i planeringen av undervisningsmo-
mentet. För att undersöka om förmågan att göra orsaksanalyser är generaliserad måste 
nya analyser och på annat innehåll göras i samma elevgrupper.

25  Runesson (21); Marton (215), s. 279; Timperley (213), s. 8;   
 Holmqvist och Brante (211), s. 52.
2  Wennergren (212), s. 15.
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 Under genomförandefasen blev det också tydligt att analysförmågan bygger på andra 
förmågor, som exempelvis att aktivt använda lässtrategier kombinerade med ett mer 
vetenskapligt arbetssätt. Med detta avses att eleven arbetar med att granska källor, läsa, 
sammanfatta, tänka och skriva. Eleverna utvecklade i varierande grad ett sådant arbets-
sätt. De som förhöll sig självständigt till sitt källmaterial och samarbetade bra i sina ar-
betsgrupper skrev kvalitativt mer avancerade texter än de som inte bearbetade källornas 
information och formuleringar. I efterhand kan vi konstatera att vi måste arbeta mer 
med den här aspekten av analysarbetet.

Ett kollegialt lärande med fokus på elevernas lärande (ÅN) 
I lärargruppen ingick ursprungligen fyra kolleger varav två genomförde själva under-
visningsmomentet. Enligt den så kallade aktionsforskningsspiralen eller Timperleys 
modell för kollegialt lärande ska ett utvecklingsarbete starta underifrån, i problem 
observerade i den verksamhet där läraren befinner sig.27 Så var fallet under detta ut-
vecklingsprojekt. Alla i ämnesgruppen deltog i problemformulering men deltog inte i 
genomförande och utvärdering. Det andra steget i aktionsforskningsspiralen, att skaffa 
sig mer kunskap både från forskning, genomfördes i någon mån i inledningsstadiet av 
projektet. Här finns en svårighet i en kursutformad skola där en lärare ofta undervisar 
i åtminstone ett par ämnen: tid för att sätta sig in i forskningsläget och hitta rätt lit-
teratur är viktigt för att kunna närma sig den vetenskapliga forskningen i pedagogiska 
frågor. Dessutom krävs tid till inläsning av litteraturen vilket till syvende och sist blir 
en fråga om lärarens arbetsbelastning. Det är också här vi kunde utvecklat vårt pro-
jekt ytterligare genom mer samhällsdidaktisk läsning. Spiralens tredje steg: att genom 
olika metoder observera och dokumentera elevernas kunnande genomfördes ett förtest 
som utgjorde grund för en systematisk planering utifrån den information som vi fick. 
Tydlighet och gemensam förståelse av problemformulering, arbetsmetod, planering och 
genomförande är viktigt för att få alla deltagande med i projektet. Särskilt under genom-
förandefasen är det viktigt att träffas ofta i den kollegiala gruppen och att de som deltar 
systematiskt dokumenterar vad som händer under lektionerna och med elevernas lärande. 
I exempelvis aktionsforskning rekommenderas att lärare använder olika metoder för 
att dokumentera elevernas lärandeprocesser – loggbok, elevintervjuer, skuggning eller an-
dra observationer. Denna typ av dokumentation genomfördes på olika vis av oss som 
deltog från början till slut. Här tror jag att det skulle varit bra med en mer enhetlig 
observationsteknik som skulle kunnat utgöra diskussionsunderlag vid våra ämnesträffar. 

27  Rönnerman (212), s. 21.
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Ändå gav de observationer vi gjorde en del resultat: elevernas frågor kring uppgiften 
och kring arbetsstrategier gjorde oss uppmärksamma på att en god analys bygger på 
andra förmågor som vi kanske tog för givna: att granska och läsa källor på ett självstän-
digt vis och att inte starta skrivprocessen förrän man hunnit en bit i tankearbetet. Dessa 
lärdomar får vi ta med oss in i framtida arbetsmoment och då fundera mer på hur vi 
kan stötta eleverna i en vetenskaplig arbetsprocess.

Förstelärarens position i skolan (ÅN) 
Timperley argumenterar för att professionsbegreppet för lärare bör utvecklas från en 
traditionell modell med en reflekterande praktiker till en modell där vi istället utgår från 
tillförlitlig kunskap om elever och deras lärande. Genom ett cykliskt, kollegialt lärande 
utmanas förgivet-taganden och en lärargrupp kan utveckla expertkunskap kring vad 
det innebär att kunna något och hur elever lär sig.28 Det projekt som beskrivits här 
stämmer överens med en sådan syn på lärarprofessionen genom att använda en syste-
matisk och tydlig arbetsprocess samt att den dokumenterats och kan spridas vidare för 
andra att testa och utveckla.
 Rollen som förstelärare skulle kunna bidra till att driva en sådan professionsutveck-
ling på olika sätt. Beroende på hur förstelärarens uppdrag är formulerat kan man hjälpa 
till att, tillsammans med kolleger, driva och dokumentera de utvecklingsuppdrag som 
formulerats i ett ämne eller gemensamt på en skola. Fördelen är att försteläraren finns 
kvar i klassrummet och därmed kan delta i processen att formulera, undersöka och 
utvärdera en förändringsprocess på ett aktivt vis. Till skillnad från en lektor har förstelä-
raren oftast inte en akademisk position som erbjuder en forskares ögon på skolans verk-
samhet. Men enligt min mening är det sällsynt att pedagogisk forskning når ut i klass-
rummen och om så sker förändras ofta inte praxis på ett mer djupgående sett, vilket 
man kan se av de olika projekt som redogjorts för i den här sammanställningen. Därför 
behövs det mer samarbete mellan akademin, via både lektorer och förstelärare, för att 
testa och förankra forskning i klassrummet. Men det krävs också en helhetssyn på orga-
nisation och tid i skolverksamheten. Rektor har det pedagogiska ansvaret i den svenska 
skolan, en uppgift som många gånger inte riktigt hinns med.29 Rektor kan inom sina 
ekonomiska ramar skapa strukturer för och delta i den pedagogiska utvecklingen. Ett 
professionellt lärande kanske också måste organiseras på ett annat vis än de traditionella 
studiedagarna. Jag tänker då att kollegialt lärande bäst äger rum i vardagen och därmed 

28  Timperley (213), s. 27–33.
29  Skolinspektionen (215). 
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kräver mindre undervisningstid en vanlig arbetsvecka för att skapa tid för inläsning, 
lärarsamarbete och dokumentation. För det är viktigt att det utforskande arbetssättet i 
alla dess faser omfattar alla lärare och inte endast förstelärare och lektorer. Annars blir 
det ”kollegiala lärandet” inte mer än en fluga, som en skeptisk lärare uttryckt det. 

Från modetrender till sammanhang där lärare och forskare möts (RFS) 
Vad är egentligen förstelärarens uppdrag och behövs det högskolekurser som riktar sig 
till just förstelärare? Enligt skolverkets rapport, Vad gör försteläraren, har försteläraren 
ofta hand om utvecklingsuppdraget på den egna skolan, vilket kan ske inom ramen för 
det systematiska kvalitetsarbetet. Försteläraren arbetar då med handledning av kolle-
ger, lärande samtal, klassrumsobservationer och utvärdering av undervisning.3 I texten 
ovan ger Åsa ett exempel på hur förstelärare idag kan arbeta med utveckling av under-
visning och elevers lärande och ett betydelsefullt sådant. Förstelärarna ska utgöra en 
drivande grupp för skolutveckling och kan definieras som en viss typ av mellanledare 31, 
som är utvald på grund av sin skicklighet men som befinner sig mellan rektor och kolleger. 
Samtidigt har det visast sig att förstelärarreformen implementerats på olika sätt i kom-
munerna och att förstelärare stundtals inte vet vad som krävs av dem då uppdraget 
har varit otydligt formulerat, samt att de har efterfrågat stöd i arbetet. Även om förste-
lärarna har fått genomgå olika tester och visat prov på sin skicklighet menar jag att 
en högskolekurs kan bidra med nya infallsvinklar som kommer såväl förstelärare och 
kolleger som elever till del. Det beror förvisso på vad som utgör kursens egentliga kärna 
och vilken relevans det har för lärares egna frågor. 
 För en tid sedan föreläste jag för en grupp förstelärare och vi diskuterade just hur, 
låt oss säga, olika pedagogiska modeflugor sprids i skolan och får stor genomslagskraft. 
Alla ska helt plötsligt arbeta efter samma modell i kollegiet. I diskussionen använde jag 
den nyzeeländske pedagogen Hatties forskning som exempel, eftersom hans bok Synligt 
lärande för lärare är ett exempel på en pedagogisk modefluga och en bok som många 
köpte in till sina skolor. Hatties bok fick, utan tvekan, stort genomslag eftersom den 
byggde på metaanalyser av flera hundra studier, där resultatet gavs i form av effekt-mått 
angående påverkan på utbildningsprestationer. Detta borde väl rimligen vara det rätta 
och sanna? Nja. Det finns givetvis intressanta resultat i studien men det är problema-
tiskt att det dras långtgående slutsatser av studien och att den, på många ställen, imple-
menterades i skolan som en rådande kanon. Det var nu en förstelärare ställde en högst 

3  Skolverket (215).
31  Rönnerman & Edwards-Groves (212).
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rimlig och kritisk fråga i sammanhanget: ”Men hur ska vi veta om Hattie är bra eller 
dålig? Nu säger du något annat än vad vi har hört tidigare.” Mitt svar var metaforiskt: 
”Om du är fotbollsspelare måste du kunna avgöra vilka bollar som du ska ta dig an 
på planen. Du springer inte efter alla bollar som skjuts på plan, eller hur?” En duktig 
fotbollsspelare har, bland annat, utvecklat förmågan att avgöra vilka bollar som är mest 
lämpliga att ta sig an. Detta är till synes en enkel metafor men vid en djupare analys av 
vad som utmärker en duktig fotbollsspelare är jag övertygad om att många delaspekter 
samvarierar och att många inte ens vet vad som utmärker ett sådant kunnande. Vad 
handlar metaforen då om? Utifrån mitt perspektiv handlar den inte om Hatties forsk-
ning, inte heller om fotboll, utan om något som berör läraryrkets innersta kärna och 
som utgör lärarnas professionella kunskapsbas. I relationen mellan läraren, undervis-
ningen och eleverna återfinns de centrala frågorna, vad ska mina elever lära sig, vad ska 
de kunna och hur når jag dit med min undervisning? 
 Utifrån Åsas exempel ställdes frågan: Vad är det eleverna kan när de har utvecklat 
förmågan att göra en orsaksanalys i samhällskunskap? Detta visade sig inte vara fullt så en-
kelt att komma åt eftersom det visade sig att förmågan att analysera valt ämnesinnehåll 
dessutom byggde på andra förmågor. Det som de avsåg att undersöka i samhällskun-
skap visade sig vara ett sammansatt lärandeobjekt men systematiken i deras process led-
de dem framåt för att ta reda på vad som var avgörande för att eleverna skulle utveckla 
ett ämnesspecifikt kunnande. Här finns poängen. För att utveckla undervisningen, och 
för att öka elevernas lärande, behöver lärare få ägna sig åt att undersöka just detta. Men 
de måste också ha kunskap om hur de ska göra det, vilket inte är givet oavsett om man 
är förstelärare eller inte.  Där kan en kurs som tar fasta på lärares egna frågor kring un-
dervisning fylla en viktig roll för att ge teoretiska verktyg att omsätta i praktiken. I Åsas 
exempel användes Fenomenografi, variationsteori och LerS 32 som guidande princip. 
Det är inte oväsentligt att det var den typ av inriktning som gruppen använde för att 
undersöka undervisningen. Den kunskap som lärare kan utveckla genom LerS är av en 
specifik karaktär och har direkt bäring på lärares undervisning och elevernas lärande. 33 

Åsa menar att olika kompetensutvecklingsinsatser genom åren har fått olika påverkan 
på lärares undervisningspraktik vilket dels har att göra med att kollegiet inte har blivit 
involverat, dels inte känt nyttan eller fått sina egna frågeställningar besvarade. Det tror 
jag är en avgörande faktor i organisationen, för vem är det som äger frågan om skolut-
veckling egentligen? Lärare behöver ges möjlighet att komma in i ett sammanhang där 
lärare och forskare möts och tillsammans bildar kunskap om frågor genererade i prakti-
ken av lärare och för lärare, för där finns mycket kvar att upptäcka.■

32  LerS är förkortning av learning study.
33  Runesson (21). 
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