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Har du frågor till Skolverket?
För frågor om Lärportalen: larportalen@skolverket.se

För frågor om utbildningen Att leda kollegialt lärande: lkl@skolverket.se

För allmänna skolrelaterade frågor, kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Ring 08-527 332 00
Vardagar 09.00–11.00, tisdagar och torsdagar även 13.00–15.00

Mejla via webbformulär: https://www.skolverket.se/om-oss/kontakta-
skolverket/kontakta-oss#Mejlaossrubrik

Ansvar i skolfrågor – https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor

Se gärna först om svaret på din fråga finns på sidan om ansvar i skolfrågor. 
Där reder vi ut frågetecknen kring de områden som brukar väcka flest frågor.

mailto:larportalen@skolverket.se
mailto:lkl@skolverket.se
https://www.skolverket.se/om-oss/kontakta-skolverket/kontakta-oss#Mejlaossrubrik
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor


Sida 3Skolverket

Innehåll: 

• Vi berättar om och visar Lärportalen och materialet för 
kompetensutveckling.

• Vi berättar om utbildningen Leda kollegialt lärande som riktar sig till lärare 
som ska leda det kollegiala arbetet. 

• Diskussioner i break out-rum om förutsättningar för ett kollegialt lärande och 
hur ni kan organisera för det i er verksamhet.

• Möjlighet till dialog och frågor.
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Varför en Lärportal –
och för vilka?
• Regeringsuppdrag om fortbildning i matematik 2012 och 

läs- och skrivutveckling 2013.

• Syftet var att förbättra elevernas kunskaper i matematik 
och deras läsförståelse och skrivförmåga genom att 
lärare fick kompetensutveckling (kollegialt lärande).

• Skolverket ska ”utveckla en särskild webbplattform för 
fortbildningen. På webbplattformen ska det finnas 
relevant stödmaterial i form av bl.a. olika 
matematikdidaktiska fortbildningsmoduler.”

• Matematiklyftet och Läslyftet har ungefär kostat 1,1 
miljarder kr mellan åren 2012 och 2020.
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Vad innehåller en modul?

FÖR DET MESTA

• Nyskrivna artiklar som presenterar 
forskning 

• Filmer som visar undervisning eller 
förtydligar teorier och modeller

• Exempel på undervisningsaktiviteter att 
pröva i klassrummet

• Diskussionsfrågor

IBLAND

• Ljudfiler där forskare och lärare 
diskuterar

• Fördjupningsmaterial

• Undervisningsreportage
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Så tas modulerna fram

Beställning

• Högskolor och 
universitet

• Filmbolag

Kvalitetsgranskning

• Lärare
• Skolverket
• Forskare

Publicering

• Lärportalen

Revidering
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Lärportalen idag:

• Antal ingångar (modulområden): 16, till exempel 
Matematik, Styrning och ledning, Moderna språk, 
Digital kompetens och Specialpedagogik.

• Antal moduler: 149.

• Antal besökare: Cirka 2 000 unika besökare varje 
dag.

• Omfattar lärare i alla skolformer samt rektorer.

https://larportalen.skolverket.se/#/
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Moduler specifikt framtagna för  
komvux
• Digital kompetens i vuxenutbildningen 

• Grundläggande litteracitet för vuxna 

• Matematikundervisning med digitala 
verktyg I, vux gr 

• Matematikundervisning med digitala 
verktyg I, vux gy

• Matematikundervisning med digitala 
verktyg II, vux gr

• Matematikundervisning med digitala 
verktyg II, vux gy

• Vuxendidaktiska perspektiv på 
matematiklärande 

• Sfi – heterogenitet och delaktighet 

• Stödstrukturer för undervisning på 
komvux

• Studie- och yrkesvägledning i 
undervisningen på komvux



9. I vilken utsträckning tycker du att den/de moduler du har 

använt/besökt har fungerat som helhet?
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Kollegialt lärande – ett samlingsbegrepp
• Olika former av strukturerat, gemensamt 

arbete, där kollegor tillsammans utvecklar 
kunskap

• Både lära av varandras erfarenheter och ta 
tillvara befintlig kunskap, aktuell forskning 
inom området

• De professionella formulerar själva sina 
frågeställningar 

• Kännetecknas av systematik, 
dokumentation, analys och kritisk granskning 

Att ställa frågor och söka svar, Skolverket 2020
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Centralt i ett arbete med 
kollegialt lärande
• Planera, observera, ifrågasätta, hjälpas åt
• Uttalad och dokumenterad plan –

omfattning, sammanhang, arbetsfördelning, 
ansvarsfördelning 

• Tydligt formulerade resurser, till exempel 
litteratur, samtalsträffar, filmkameror, skriftligt 
underlag → Lärportalens moduler

• Någon som leder processen – mandat
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Att leda kollegialt lärande
• Kostnadsfri utbildning i att leda kollegialt lärande, 

med utgångspunkt i någon av Skolverkets 
moduler på Lärportalen

• Sju utbildningsdagar, utspridda under ett läsår
• Utbildningen genomförs via ett lärosäte, på 

uppdrag av Skolverket
• Inga högskolepoäng, men intyg utfärdas efter 

slutförd utbildning
• Processutbildning: utbildningen genomförs 

parallellt med att man leder det kollegiala lärandet 
i sin verksamhet

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/leda-kollegialt-larande

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/leda-kollegialt-larande
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Varför en processinriktad utbildning?

• Att kunna ta upp frågor som dyker upp i 
samtalssituationen kontinuerligt

• Input från andra som är i liknande situation

• Input från experter från lärosätet

• Uppföljning av en situation, i och med att 
man träffar samma basgrupp kontinuerligt

• Varvning av teori och relevant forskning 
med praktiska exempel
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Fokus på att leda samtal

• Deltagarna i utbildningen leder var och en minst en 
grupp i kollegialt lärande i sin egen verksamhet eller 
på en annan enhet

• Under utbildningen delas deltagarna in i basgrupper 
och får dela med sig av erfarenheter av att leda det 
kollegiala lärandet med hjälp av en samtalsledare 
(metahandledning eller samtal om samtal)

• Samtalsmodeller, rundor, lärande exempel, 
dilemman, erfarenhetsutbyte
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Att leda samtalet

• Skapa trygghet i gruppen 
• Det kollegiala lärandet i fokus
• Variera samtalsmodeller/tekniker
• Öppna upp för fler åsikter
• Fokus på deltagarnas tankar och frågor
• Ge tid och utrymme för reflektioner
• Vänta med att ge råd och ge varje deltagare 

chansen att själv komma fram till lösningar
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Samtalstrappa

Efter Åsén Nordström (2017) vardagsprat

diskussion
erfarenhets-
utbytelärande samtal, 

reflektion kring 
görande

djup

yta

åsikt

insikt

För att lärandet i samtalet ska synliggöras, 
krävs att någon bjuder på motstånd
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Att möta motstånd –
några utmaningar

Hur får jag med mig 
kollegor som 

uttrycker skepsis och 
negativitet?

Hur gör jag när 
vi hamnar på 

stickspår?

Hur gör jag 
med kollegor 

som tar 
stor/liten plats i 

samtalet?

Hur gör jag när 
gruppen bara pratar 
om sådant som de 

lyckats med?
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Utgångspunkt: 
Lärportalens moduler
• Kollegialt lärande kan utgå från många olika sorters 

material. Utbildningen ”Att leda kollegialt lärande” har 
som gemensam utgångspunkt att deltagarna utgår 
från någon av Lärportalens moduler.

• Den gemensamma kompetensutvecklingsmodellen 
ger struktur åt de kollegiala samtalen både i 
verksamheten och under utbildningsträffarna.
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Diskussioner i grupper

1. Hur ser det ut i er verksamhet? Vilka förutsättningar har ni när det gäller 
att arbeta kollegialt för att utveckla undervisningen/verksamheten?

2. Ser ni några organisatoriska hinder och hur kan ni i så fall komma förbi 
dem?

3. Vad tror ni att ni skulle behöva utveckla i er undervisning/verksamhet?

4. Vad vill ni skicka med Skolverket angående Lärportalens innehåll? 
Önskemål om nya material/moduler?

5. Är en utbildning som ”Att leda kollegialt lärande” intressant för er 
verksamhet? Har ni särskilda behov som ni vill lyfta?
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