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Aktionsforskning är ett exempel på en skolnära forskningsansats för att utveckla ett professionellt 

lärande hos lärare, vilket förväntas leda till en utveckling av verksamheten såväl som av lärarnas 

förståelse av sin egen undervisningspraktik. Studien beskriver och undersöker hur gemensamma 

reflektioner och ett undersökande arbetssätt i en kollaborativ lärgrupp kan utveckla ett professionellt 

lärande hos lärare. Forskningsfrågorna som ställdes var: Hur beskriver lärare att de utvecklar sitt 

professionella lärande i en kollaborativ lärgrupp med ämneskollegor? Hur kan lärare, genom arbete i 

en kollaborativ lärgrupp, utveckla och förändra (a) undervisningspraktiken, (b) förståelsens av 

praktiken? Studien har ett sociokulturellt perspektiv på lärande som teoretisk utgångspunkt.  

Undersökningen har genomförts som en fallstudie med en aktionsforskande ansats. Empirin har samlats 

in genom en triangulering av datainsamlingsmetoder, där kvalitativa intervjuer med lärarna i lärgruppen 

varit tongivande för analysen. Resultatet visar att lärarna uppfattar att arbetssättet lett till ett Ökat 

reflekterande förhållningssätt, en Ökad handlingskraft att förändra sin praktik, Fördjupade 

ämnesdidaktiska diskussioner och Nya perspektiv på lärande. Lärarna har även utvecklat metoder för att 

tydliggöra och kommunicera lärandemål för undervisningen och utvecklat en mer begriplig, hanterbar 

och meningsfull undervisningspraktik. Det visar även på vikten av att frågeställningarna och 

förbättringsaktionerna i utvecklingsarbetet utgår från upplevda problem och utvecklingsbehov i 

praktiken. När ett sådant förhållningssätt integreras i en skolas utvecklingsarbete kan lärare utveckla sitt 

professionella lärande och sin handlingskraft att förändra sin undervisning. 

 

 

Action research is an example of an educational research approach to develop teachers' professional 

learning. The study describes and examines how collaborative reflections and an exploratory approach in 

a learning community can develop professional learning amongst teachers. The research questions asked 

were: How do teachers describe that they develop their professional learning in a collaborative learning 

community with subject colleagues? How can teachers, through work in a collaborative learning 

community, develop and change (a) their teaching practice, (b) their understanding of the teaching 

practice? The theoretical framework is based on the sociocultural perspective. The survey has been 

conducted as a case study with an action research approach. The data has been gathered through a 

triangulation of data collection methods, where qualitative interviews have been influential to the 

analysis. The result shows that the teachers perceive that the process led to an enhanced reflective 

approach, an increased ability to change, deepened subject didactic discussions and new perspectives on 

learning. The analysis shows that teachers developed methods to clarify and communicate learning 

objectives for teaching and develop a more comprehensible, manageable and meaningful teaching 

practice. It also demonstrates how important it is that the developmental topics and actions are based on 

experienced problems and developmental needs in practice. When such an approach is integrated into a 

school's development plan, teachers can improve their professional learning and ability to change their 

teaching. 

Sökord: Professionellt lärande, kollaborativt lärande, professionell lärargemenskap, kvalitativ 

fallstudie, aktionsforskning, idrott och hälsa 
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1. Inledning  

Många forskare kring utbildningsfrågor är i dag överens om att en avgörande faktorer för 

att förbättra elevers resultat är att lärarna tillsammans utvecklar sin undervisning (Hattie, 

2014; Wiliam, 2013; Timperley, 2013; Håkansson & Sundberg, 2016). I framgångsrika 

skolor arbetar lärarna tillsammans, kollaborativt, för att kritiskt granska sin under- 

visningspraktik och utvecklas. Lärarna tar ett aktivt ansvar att lära av varandra, de planerar 

lektioner tillsammans, observerar varandra, analyserar resultat ihop samt hjälper varandra 

att bli bättre. Denna process initieras från ett bottom – up – perspektiv utifrån lärarnas egna 

lokala verksamhet och drivkraft att utvecklas (Hirsh, 2017).  

Timperley (2013) menar att lärare måste utveckla sitt professionella lärande så att de kan 

göra skillnad för eleverna, genom att gemensamt undersöka, förändra och utvärdera 

praktiken i en iterativ, cykliskt upprepande, process. Framgångsrik skolutveckling är enligt 

Scherp (2003) integrerad i skolans vardagsarbete med den övergripande idén att skapa 

goda lärmiljöer för lärare som utvecklar deras förståelse och förmåga att i sin tur skapa 

lärmiljöer som utvecklar elevernas lärande.  

Enligt Rönnerman (2012) kan skolor genom att utveckla ett undersökande förhållningssätt 

till den egna praktiken, och skapa forum för lärare att diskutera och kritisk reflektera över 

sitt arbete bidra till lärares professionella utveckling. När det i sin tur leder till förändrade 

handlingar i praktiken skapas förutsättningar för förbättrade resultat för eleverna. En 

praktiknära forskningsmetod som aktionsforskning kan bidra till lärares professionella 

utveckling genom att utveckla ett kritiskt och undersökande förhållningssätt, systematiskt 

utvärdera och kritisk reflektera kring arbetet i den egna praktiken (Rönnerman, 2012). 

Aktionsforskning har dels fungerat som en metodologisk utgångspunkt i studien, och dels 

inspirerat skolans utvecklingsmodell.  

Kompetensutvecklingen på skolan, har sedan 2016 inriktats på ett långsiktigt kollaborativt 

arbete. Skolans lärare träffas regelbundet i så kallade ´pedagogiska lärgrupper´, för att 

identifiera och diskutera utvecklingsbehov och svårigheter i praktiken. En målsättning har 

varit att utveckla ett, vad Timperley (2013) kallar ´professionellt lärande´ där lärarna 

gemensamt engagerar sig i sitt eget lärande för att fördjupa kunskaper och utveckla sin 

undervisning. Ambitionen har varit att förändra vår undervisningspraktik för att utveckla 

elevernas lärande. Sedan hösten 2017 träffas lärarna i ämnesvisa lärgrupper. Denna 
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fallstudie kommer att beskriva och analysera tre cykler av det utvecklingsarbete som jag 

och mina kollegor i en lärgrupp med lärare i idrott och hälsa genomfört.  

Min egen roll i processen är komplex då jag agerar som forskare i min egen praktik. I en 

roll som aktionsforskande lärare agerar jag tillsammans med mina kollegor som 

förändringsagent av vår verksamhet. Det är även jag som leder och organiserar arbetet i 

lärgruppen i en roll som förstelärare på skolan. Aktionsforskningens struktur har hjälpt mig 

i processen att förändra - och samtidigt studera utvecklingen i den praktik som jag själv 

agerar i som lärare och utvecklingsledare. Det bör poängteras att det endast är jag som 

genomfört en regelrätt aktionsforskning. Skolans utvecklingsmodell delar många moment 

och inslag med aktionsforskningsmodellen, men vi har inte kallat skolans utvecklings- 

arbete för aktionsforskning. Däremot ser jag de förändringsaktioner vi tillsammans i 

lärgruppen planerat, genomfört och analyserat och den systematiska dokumentation vi 

genomfört som empiri för denna fallstudie. Analysen i studien kommer att utgå från 

kvalitativa intervjuer med mina kollegor, mina personliga reflektioner av processen i 

utvecklingsarbetet samt insamlad data från de kollegiala diskussionerna vid 

lärgruppsträffarna.  
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2. Bakgrund  

I detta kapitel presenteras och förklaras centrala begrepp och för studien, en kortfattad 

översikt av skolnära forskning och skolutveckling, samt en beskrivning av de ansatser till 

skolutveckling som bedrivits under 2000-talet på det skolområde, som är aktuellt i denna 

studie.  Avsnittet leder fram till syftet med studien och dess frågeställningar.   

2.1 Professionellt lärande 

Timperley (2013) skiljer på en ´professionell utveckling´ och ett ´professionellt lärande´. 

Professionell utveckling associeras med att förmedla information till lärare i syfte att 

påverka deras undervisningsmetoder. Professionellt lärande kräver fördjupade 

professionella kunskaper och färdigheter. Dessa kunskaper utvecklas iterativt genom att 

läraren testar nya metoder i praktiken, reflekterar och eventuellt diskuterar med kollegor, 

reviderar sina planer och testar på nytt. Professionellt lärande i en framgångsrik 

skolutveckling innebär enligt Håkansson & Sundberg (2016) att fokus flyttas från passivt 

mottagande av information om hur lärare bör undervisa, till ett systematiskt och 

kollaborativt lärande utifrån forskning om hur människor lär. Processen att tillämpa nya 

undervisningsformer och idéer är en viktig del av lärandet. Lärares lärande sker när de 

själva identifierar utvecklingsmål, arbetar tillsammans med kollegor för att undersöka, 

utmana och vidareutveckla sin praktik och förståelse av praktiken, samt systematiskt 

dokumenterar processen för att kunna utvärderar resultatet och utveckla sitt lärande 

(Rönnerman, 2012). 

Scherp (2003) skiljer på ett görandeinriktat – och ett förståelseinriktat lärande. Det 

förstnämnda fokuserar på att urskilja framgångsrika metoder och om att sprida detta till 

andra. Det sistnämnda syftar istället till en fördjupad förståelse av vad som ligger bakom 

resultatet och varför dessa metoder varit mer framgångsrika än andra. Goda resultat blir 

inte ett slutresultat i lärprocessen, utan utgångspunkten för ett förståelseinriktat lärande. 

 

2.2 Erfarenhetslärande 

Hur lärare undervisar och förstår det egna arbetet påverkas av deras erfarenheter. En 

erfarenhetslärande process kan enligt Scherp (2003) beskrivas som en lärspiral (Figur 1). 

Utifrån lärarens erfarenheter och reflektioner av tidigare agerande byggs föreställningar 

och lärdomar som påverkar det fortsatta agerandet. Nya handlingar ger grund för 
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ytterligare reflektioner och lärdomar osv. Möten med andras erfarenheter och ny kunskap 

kan även influera reflektionerna och lärdomarna och påverka agerandet. Tiller (2009) 

menar också att våra erfarenheter är en förutsättning för lärande, men poängterar att vi 

måste bearbeta erfarenheterna på ett relevant sätt för att lära oss av dem. Detta kräver 

distans till erfarenheterna och möjlighet till reflektion över vad vi har erfarit.  

 

Figur 1: Erfarenhetslärandets faser. (Scherp, 2003).  

 

En risk med erfarenhetslärande är att det förstärker redan befintliga tankemodeller. Vi ser 

gärna det vi vill se och lägger märke till det som stämmer överens med våra förställningar. 

Risken är dock att vår bild inte avspeglar verkligheten. Det är således viktigt att skapa 

lärmiljöer med utmanande möten av olika perspektiv, så att reflektionerna och lärdomarna 

skapar nya mönster i agerandet (Scherp, 2003). För att lära av erfarenheter krävs 

distansering genom nya intryck som hjälper en att se ett problem ur olika perspektiv 

(Söderström, 2012). Enligt Åberg är målet för en framgångsrik skola: ”en organisation där 

människor ständigt lär och utvecklas, där för – givet –taganden utmanas och där undran 

och frågande är utmärkande för kulturen” (2014, s. 59). Skolutveckling handlar således om 

att skapa utmanande pedagogiska möten och lärmiljöer för lärare och att ibland få intryck 

utifrån som kan rubba på föreställningarna. Utmanande möten och dialog är grundläggande 

för fördjupade och meningsskapande lärprocesser (Scherp, 2003).   

 



 

5 

 

2.3 Professionella lärandegemenskaper  

Skolutveckling är inget som lärare kan bedriva på egen hand, utan skolledare som stödjer 

lärares lärande behöver se till att skapa goda förutsättningar för ett professionellt lärande 

och kollaborativa perspektivvidgande diskussioner (jfr Håkansson & Sundberg, 2016; 

Scherp, 2003). Gemensamma reflektioner i så kallade ”professionella lärande-  

gemenskaper” (eller professionella gemenskaper för lärande, PGL. Eng. ´professional 

learning communities´, PLC) kan skapa förutsättningar för en förändrad förståelse av 

praktiken vilket i sin tur kan leda till förändrade handlingar och varaktiga förbättringar i 

praktiken enligt (Rönnerman, 2012).  

En professionell gemenskap för lärande (PGL) hänvisar vanligtvis till en grupp professionella 

som tillsammans försöker lära sig mer om undervisning i syfte att förbättra elevers lärande, 

välbefinnande och presentationer. Det som genomsyrar gemenskapen är respektfulla och 

tillitsfulla relationer mellan lärare som visar ett ömsesidigt engagemang för kollegors 

undervisning (Wennergren, Hyttfors Jonsson & Josefsson, 2016, s.137).  

 

Hargreaves & Fullan (2013) definierar PGL som en mötesplats där lärare gemensamt 

undersöker hur de kan förbättra sin praktik inom områden som de anser vara betydelsefulla 

och därefter genomför relevanta förändringar för att förverkliga detta. Författarna lyfter 

fram tre centrala element som kännetecknar PGL:   

- Gemenskaper - lärare arbetar kontinuerligt i grupper där de är engagerade, lyhörda 

och tar ett kollektivt ansvar för processen, med ett gemensamt syfte att förbättra sin 

praktik.   

- Gemenskaper för lärande - Processen bygger på ett professionellt lärande utifrån 

input från aktuell forskning om elevers lärande och effektiva principer kring 

undervisning. Processen bottnar i ett problemlösande syfte och inte en jakt på 

snabba lösningar.  

- Professionella gemenskaper för lärande - förändringar och metoder tillämpas 

utifrån vetenskaplig evidens och vägledning utifrån beprövad erfarenhet och 

mogna, perspektivvidgande samtal och diskussioner (Hargreaves & Fullan, 2013, 

s160-161). 

Hargreaves & Fullan (2013) skiljer på ett informellt och ett formellt kollaborativt lärande. 

Informellt kollaborativt lärande kan vara att spontant dela med sig av erfarenheter, tips och 
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idéer, medan det formella kännetecknas av en systematisk process där lärare tillsammans 

planerar, utforskar och reflekterar kring undervisningspraktiken. Spontana och informella 

samarbetsformer bygger relationer och förtroende mellan kollegor, men om det 

kollaborativa lärandet begränsas till utbyte av idéer och anekdoter, förstärker samarbetet 

den rådande kulturen på skolan, snarare än utmanar och utvecklar den. Det krävs istället 

en delaktighet och samverkan där lärare gemensamt planerar undervisning och granskar 

besvärliga frågor i praktiken för att samarbetet skall leda till ett utvecklat lärande och 

förbättringar i undervisningen. För att lärandegemenskaper ska leda till kollaborativt 

lärande och kunskapsutveckling fordras enligt Gyllander Torkildsen et al. (2016) 

delaktighet, ömsesidighet och en vilja bland kollegorna att utveckla verksamheten. 

Framgångsrika PGL stärker lärares professionella lärande, ökar deras självsäkerhet och 

handlingskraft och hjälper dem att bli mer öppna för förändringar (Hargreaves & Fullan 

a.a.).  

Timperley (2012, 2007) menar dock, att blott deltagande i en professionell lärande- 

gemenskap inte är tillräcklig för att förändra lärares lärande och undervisningspraktik. 

Avgörande är att lärarna erbjuds möjlighet att utveckla en fördjupad förståelse av 

uppdraget, att utmana rådande övertygelser och att genomföra systematiska 

undersökningar av undervisningens betydelse för elevernas lärande (jfr Scherp, 2003). 

Wiliam & Leahy (2015) påpekar att det krävs tålamod innan vi kan se varaktiga 

förändringar i lärares praktik. Det är relativt enkelt att förse lärare med ny kunskap och 

sammanföra dem i gemenskaper för lärande samtal, men förändringar i praktiken måste 

integreras i lärarnas förhållningssätt och vardagsrutiner, små steg i taget.  

 

2.4 Framgångsrik Skolutveckling 

Begreppet skolutveckling refererar enligt Håkansson & Sundberg (2016) till olika typer av 

insatser som tillämpats för att utveckla elevers lärande och studieresultat och skolans 

förmåga att hantera förändringar. En utmaning i skolutvecklingsprocessen på en skola är 

att få alla lärare på skolan att både förstå och engagera sig i förändringsarbetet. Kornhall 

(2014) poängterar att de flesta lärare i dagens skola redan gör sitt bästa och vad de tror är 

bäst för eleverna. Många lärare vill utvecklas, men vet inte hur. Frågan är hur vi kan få 

lärarna på skolan att vilja och kunna bli ännu bättre?  
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Ett perspektiv på skolutveckling handlar om att utveckla skolan till en lärande organisation 

där skolutveckling ses som en meningsfull och långsiktig problemlösning av uppdrag, och 

implementering. En utgångspunkt är vikten av bra lärmiljöer för lärare där problem- 

lösningar som genomförs verkligen baseras på kunskaper och en fördjupad förståelse av 

såväl problemen som lösningarna (Scherp, 2003). Framgångsrika strategier för skol- 

utveckling kombinerar enligt Håkansson & Sundberg (2016) vetenskaplig evidens och ny 

kunskap med lärarnas egen kompetens och erfarenheter. 

Gemensamt för många framgångsrika skolutvecklingsprojekt är, som poängterats tidigare, 

att flytta fokus från en professionell utveckling till ett professionellt lärande, och att 

engagera lärarna i processen för att utvecklingen ska ske i hela verksamheten (Timperley, 

2007). Förändringar i klassrummet är enligt Kornhall avgörande då: ”Skolor blir inte bättre 

om inte det som sker i varje klassrum blir bättre” (2014, sid 9).  

Håkansson & Sundberg (2016) betonar långsiktighet och hållbarhet som framgångs- 

faktorer för lyckad skolutveckling. Det innebär att förändra skolan och lärarnas för- 

hållningssätt till lärande på djupet, för att uppnå bestående förändringar över tid. 

Skolutveckling handlar om ett förändrat förhållningssätt och om att skapa förutsättningar 

för lärande i alla led av verksamheten och förändringsarbetet. Det innebär även att 

kontinuerligt och systematiskt söka och ta till sig ny kunskap som kan utveckla och driva 

reformer på olika nivåer i förändringsprocessen. En hållbar skolutveckling lyckas enligt 

Håkansson & Sundberg väga in det komplexa samspelet mellan olika verksamma på 

system-, kommun-, skol- och klassrumsnivå. Många gånger är det yttre faktorer och beslut 

på olika nivåer som påverkar möjligheterna och förutsättningarna för långsiktiga 

skolutvecklingsprojekt. 

 

2.5 Skolnära forskning 

Den svenska regeringen har i syfte att stärka utbildningen, beslutat att införa ett mer 

vetenskapligt och evidensbaserat förhållningssätt i skolan. Sedan 2010 anger skollagen att 

”all utbildning ska vila på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 2010:800, 

1 kap. 5§). Ett sådant förhållningssätt är enligt Skolverket (2015) kärnan i en framgångsrik 

skolutveckling och bör genomsyra hela verksamheten. Grunden är att systematiskt under- 

söka den egna verksamheten med hjälp av relevant forskning och beprövad erfarenhet.  
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”För detta behövs ett vetenskapligt förhållningssätt, alltså en undersökande kultur där 

professionen själv diskuterar, kritiskt granskar, använder och utvärderar forskningsresultat 

utifrån sin erfarenhet och det sammanhang man befinner sig i. Detta bidrar till att bygga system 

som kontinuerligt lär och förbättrar sig, på alla nivåer i systemet, alltifrån huvudmannanivå till 

klassrum och barngrupp” (Skolverket, 2015, s1).  

 

Levinsson (2011) skiljer på en evidensbaserad praktik där relevant pedagogisk forskning 

sprids till lärarprofessionen och beslutsfattare i syfte att utveckla framgångsrika arbetssätt 

och metoder i undervisningen, och en aktionsforskande praktik där lärare tillsammans med 

forskare själva forskar på egna frågor och problem i skolan för att förbättra undervisningen 

och elevernas lärande. En nackdel med den evidensbaserade praktiken (jfr professionell 

utveckling, se Timperley, 2013) är att den sällan är relevant för lärarna. Det har ofta handlat 

om att förmedla forskningsresultat till lärare i syfte att påverka deras undervisning från ett 

’top –down’ –perspektiv. Resultaten må vara intressanta, men de går inte att använda i 

lärarnas dagliga arbete. Denna forskning handlar enligt Runesson (2011) snarare om att ge 

kunskap om lärares arbete än för lärare om undervisning och klassrumsarbete.  

Forskning som bedrivs med lärare i samverkan med forskare från akademin, i syfte att 

utveckla den egna verksamheten kan benämnas olika. Praktiknära, praxisnära, skolnära 

forskning, utvecklingsbaserad forskning och aktionsforskning är olika benämningar på 

forskning med samma syfte; att lärare, i samverkan med forskare, själva undersöker och 

utvecklar lärande och undervisning i den egna praktiken (Anderberg, 2016; Rönnerman, 

2012). Gemensamt är även att själva forskningsprocessen är intervenerande och iterativ, 

det vill säga ”något prövas, undersöks, dokumenteras, analyseras, förändras och prövas 

igen, undersöks, dokumenteras och så vidare” (Anderberg, 2016, s15).  

 

2.6 Aktionsforskning som skolutveckling 

Begreppet aktionsforskning (eng. Action Research) myntades i USA på 1940-talet av 

psykologen Kurt Lewin. Lewin efterlyste en samhällsinriktad och problemorienterad 

forskning som skulle bidra till lösningar av samhällsproblem, och åstadkomma 

förändringar av verksamheter tillsammans med deltagarna. Lewin betonade vikten av ett 

samarbete mellan forskare och praktiker och menade att i skolans värld har pedagogerna 

en aktiv roll att spela i produktionen av ny kunskap. (Mattsson, 2004). Aktionsforskningen 

har idag utvecklats i olika riktningar och begreppet kan ses som ett paraplybegrepp för 
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olika inriktningar av praktiknära forskning i olika kontexter och verksamheter (Furu & 

Salo, 2012). Det som förenar de olika inriktningarna är kombinationen av en 

forskningsstrategi och en förändringsstrategi, samt att den i många fall involverar två 

parter, forskare och praktiker. I en aktionsforskande skolpraktik forskar lärare, tillsammans 

med forskare, på egna frågor och problem i skolan, för att förbättra undervisningen och 

elevernas lärande (Levinsson, 2011). Aktionsforskning kan bidra till lärares professionella 

utveckling genom att utveckla ett kritiskt och undersökande förhållningssätt, systematiskt 

utvärdera och kritiskt reflektera kring arbetet i den egna praktiken (Rönnerman, 2012). 

Aktionsforskande lärare utgår från den empiri de samlat in för att undersöka sin egen 

praktik för att bättre förstå den och för att förbättra den. När ett sådant förhållningssätt blir 

en integrerad del i undervisningspraktiken, utvecklar lärare sitt professionella lärande och 

sin handlingskraft att förändra sin praktik (Hargreaves & Fullan, 2013). 

Kritisk aktionsforskning (Eng. Critical Participatory Action Research) är en del av 

aktionsforskningsfältet, där utgångspunkten, när den används i utbildningssammanhang, 

är att lärarna behöver frigöra sig och fånga sina egna frågor, granska sin verksamhet och 

föra ett långsiktigt dialogiskt samarbete för att förbättra praktiken. Det kritiskt perspektiv 

innebär ett emancipatoriskt -maktgörande, eller frigörande perspektiv (Tyrén, 2013; Olin, 

2009). Den emancipatoriska betoningen är tydlig i Noffkes (2009) beskrivning av tre 

dimensioner av aktionsforskning; den personliga, den professionella och den politiska. 

Den personliga dimensionen innefattar hur läraren utvecklas sin förståelse om 

undervisning, lärande och sin praktik (Mellegård & Rönnerman, 2016). Den professionella 

dimensionen innebär en kunskapsproduktion av och med lärare. Att se lärare som 

kunskapsproducenter problematiserar maktförhållandet om vem som har tolknings-  

företräde när det gäller att bidra med ny kunskap kring undervisningsfrågor (Rönnerman, 

2011). Om arbetet offentliggörs och sprids i ett större sammanhang leder det till en politisk 

dimension (Mellegård & Rönnerman, 2016).  

Aktionsforskning som ett sätt att driva pedagogiskt utvecklingsarbete utgår från en modell 

för kollaborativt lärande där pedagoger systematiskt arbetar med professionellt lärande. 

Det sker genom att undersöka sin praktik, och pröva en förändringsaktion för att utveckla 

verksamheten. Aktionen och resultatet utvärderas och reflekteras i kollaborativa dis- 

kussioner, så att nya insikter kan formuleras. (Mellegård & Rönnerman, 2016). Karlefors, 

Hertting & Tiller (2016) är dock kritiska till att termen aktionsforskning många gånger 

används för projekt som i själva verket rör utvecklingsarbete, där forskningsdelen saknas. 
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Enligt Olin (2009) har aktionsforskningens ökade popularitet bidragit till att ett antal 

”manualer” skapats som porträtterar aktionsforskning som en metod för lärare att 

undersöka och lösa sina praktiska problem i praktiken.  

 

I många fall har enligt aktionsforskning blivit en modell för kompetensutveckling långt bort 

från dess emancipatoriska, frigörande, strävan. I vissa fall har det reducerats till en metod och 

därigenom blivit av tekniskt intresse för att nå kunskap av instrumentell karaktär och inte 

kritisk. (Olin, 2009 ).  

 

De kritiska och emancipatoriska dimensionerna av aktionsforskning är viktiga att värna, 

för att inte reducera aktionsforskning till endast en metod för skolutveckling. Då riskerar 

det frigörande aspekten och ´bottom- up´ perspektivet att försummas (Lindgren, 2012). 

Förändringen av praktiken och lärprocessen kan beskrivas som en parallellprocess som 

utvecklar både lärarnas professionella utveckling och verksamhetens utveckling enlig 

Rönnerman (2012).  

 

2.7 Utveckling av undervisningen i idrott och hälsa 

Larsson (2016) menar att det finns en stor osäkerhet såväl internationellt som nationellt 

kring vad eleverna egentligen ska lära sig i ämnet idrott och hälsa i dagens skola och hur 

ämnet ska bidra till elevernas utveckling och lärande. Ämnet är populärt bland många, men 

det är fortfarande starkt förknippat med ett görande: fysisk träning, idrott, prestation och 

lek, och inte så mycket ett lärande: att utveckla kunskaper och förmågor (Redelius, 

Quennerstedt & Öhman, 2015). Larsson (2016) efterlyser ett mer undersökande arbetssätt 

och en mer konstruktivistiskt syn på lärande i idrottsundervisningen. Alltför stor del av 

undervisningen i ämnet består av uppgifter där eleverna förväntas reproducera och 

efterlikna kunskaper och färdigheter som läraren efterfrågar. I läroplanen för grundskolan 

(Skolverket, 2017) står det tydligt att eleverna ska engageras i lärandeprocessen och inte 

ses som mottagare av kunskap utan är själva skapare av sitt lärande.   

 Enligt Larsson (2016) har lärare och elever många gånger delade meningar om vad som 

är syftet med idrottslektioner. Lärare måste bli tydligare vad gäller målen i skolan och kring 

vad eleverna förväntas lära sig. En förklaring kan vara en osäkerhet i att tydliggöra och 

kommunicera vilka kvaliteter som avses och hur dessa kan demonstreras. Det handlar 

enligt Tolgfors om att många lärare gör: ”det mätbara viktigt istället för det viktiga 
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mätbart” (2017, s.33). En utmaning för lärare i idrott och hälsa idag är att medvetandegöra, 

synliggöra och implementera en professionell kunskapssyn i idrottsämnet genom att 

utveckla sitt förhållningssätt till undervisning och lärande och förståelsen av praktiken 

(Larsson, 2016). Larsson urskiljer några särskilt angelägna utmaningar för idrottsämnet:  

- Integrera kunskaper i rörelse med kunskaper om rörelse och hälsa 

- Mer didaktisk reflektion; som varför vi undervisar i idrott och hälsa, vad det är 

tänkt att eleverna ska lära sig, hur ges eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor 

- Utveckla mer undersökande och utforskande arbetssätt i ämnet  

- Utveckla ett mer formativt förhållningssätt till undervisningen i ämnet (jfr även 

Tolgfors, 2017).  

 

Enligt Larsson & Meckbach (2015) karaktäriseras en professionell idrottslärare av goda 

egenskaper i att utifrån styrdokument och relevant kunskapsbildning: formulera relevanta 

lärandemål, planera, organisera och utveckla undervisningen, utvärdera elevernas 

kunskaper och undervisningens kvalitet. Redelius, Quennerstedt & Öhman (2015) 

konstaterar att sättet på och kvaliteten i hur lärare i idrott och hälsa tydliggör och 

kommunicerar lärandemål för undervisningen varierar stort. De urskiljer tre kategorier av 

lärare: de som inte formulerar eller kommunicerar mål för undervisningen, de som 

formulerar mål men inte kommunicerar dessa till eleverna, och de som formulerar och 

kommunicerar tydliga mål med undervisningen (2015, s. 5, min översättning). Författarna 

konstaterar att eleverna i studien som undervisats av lärare som tydligt formulerat och 

kommunicerat lärandemålen har en större förståelse av vad de ska lära sig i ämnet och 

varför.  

 

2.8 Lokal skolutvecklingsmodell  

När utvecklingsgruppen på skolan i studien planerade ett långsiktigt utvecklingsarbete 

inför vårterminen 2016, var det viktigt att projektet utgick från den egna verksamheten, att 

alla lärare i kollegiet engagerades. Utgångspunkten var att förändra lärarnas undervisning 

för att utveckla elevernas lärande. Ett långsiktigt och kollaborativt arbete med formativ 

bedömning utifrån en aktionsforskande ansats föreslogs. Formativ bedömning har visat sig 

förbättra elevers engagemang och motivation såväl som lärande och utgår från fråge-  

ställningarna: Var befinner sig eleven, vart ska eleven och hur kommer den dit?  
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(Timperley, 2013; Wiliam, 2013). Formativ bedömning handlar enligt Hirsh (2017) om att 

dels forma och utveckla lärandet hos eleverna och dels om att värdera och förändra lärarnas 

undervisning.  

Inspiration och idéer till skolutvecklingsprojektet hämtades bland annat från texter av 

Timperley (2013), Wiliam (2013), Wiliam & Leahy (2015). Det hade tidigare saknats en 

mötesplats där lärare kunde mötas och föra didaktiska diskussioner, utveckla under-  

visningsidéer, planera uppgifter och lektioner gemensamt samt reflektera över 

undervisningspraktikens resultat. Den traditionella mötesstrukturen med ämneslag och 

arbetslag har inte varit tillräcklig då den i allt för hög grad ägnats åt praktiska problem och 

enskilda elevärenden (jfr Olin, 2009). Inom ramen för projektet iscensattes ett nytt forum 

för ämnesövergripande, kollaborativa diskussioner i pedagogiska lärgrupper. Tid togs från 

övriga konstellationer vid lärarnas konferenstid (arbetslag och ämneslag), samt 

kompetensutvecklingstid (studiedagar). Grupperna träffades kontinuerligt var femte vecka. 

Inför höstterminen 2017 övergick det kollaborativa utvecklingsarbetet från att under tre 

terminer ha bedrivits i ämnesövergripande grupper, till ämnesvisa pedagogiska lärgrupper. 

Det fanns en efterfrågan hos personalen att få fördjupa arbetet och diskussionerna som 

inletts tidigare i ämnesdidaktiska diskussioner. Denna studie har genomförts i en lärgrupp 

för lärare i idrott och hälsa.  

Det nuvarande arbetssättet kan beskrivas som en modell för kollaborativt lärande där 

skolans lärare träffas regelbundet i så kallade ´pedagogiska lärgrupper´. Arbetssättet följer 

en undersökande och kunskapsbildande cykel (Jfr Timperley, 2013; Rönnerman; 2012); 

där lärarna systematiskt identifierar och formulerar ett utvecklingsområde, planerar och 

genomför en förändring i praktiken, analyserar resultatet och reflekterar kring vad som 

skett. Lärarna har även använt sig av kollegiala observationer, som observationsmetod där 

feedback och gemensamma diskussioner varit betydande för det kollaborativa lärandet (jfr 

Rönnerman & Wennergren, 2012). Det undersökningsbaserade arbetssättet ställer krav på 

systematik, struktur och reflektion. Alla lärgrupper i projektet har följt samma process, 

varje möte har följt en tydlig struktur med återkommande begrepp och moment, efter en 

modell (Figur 2) inspirerad av Wiliam & Leahy (2015). 
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Deltagarnas samlade reflektioner och sammanfattande analys har gemensamt 

dokumenterats och presenterats för övriga kollegor. Deltagarna har även sökt stöd i 

forskning för de undervisningsmetoder som planeras, ursprungligen från Wiliam & Leahys 

Handbok i formativ bedömning (2015). Arbetssättet bygger på en kollaborativ, 

reflekterande gemenskap och ett undersökande och utvecklingsinriktat lärande, vilket 

förväntas leda till en utveckling av verksamheten såväl som av lärarnas förståelse av sin 

egen undervisningspraktik (jfr Rönnerman & Wennergren 2012).  

  

1. Formulera
problemområdet

2. Fördjupa
problemområdet/ 

planera 

3. Reflektera/ 
revidera 

Analysera data

4. Konkludera
cykelns arbete och 

resultat

Kollegiala observationer Datainsamling

Figur 2. Den cykliska processen i skolutvecklingsmodellen  
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3 Teoretisk utgångspunkt 

Sociokulturella perspektiv på lärande utgår enligt Hirsh (2017) från tanken att lärande inte 

enbart äger rum i någons huvud, utan istället sker, är situerat, i sociala sammanhang och 

relationer. Lärandet äger rum i interaktionen mellan människor och den miljö, kontext, de 

befinner sig och agerar. Ett sociokulturellt perspektiv har således en social- 

konstruktivistiskt syn på kunskap, där kunskap växer ur samspel mellan människor i skolan 

mellan elever och mellan elever och lärare (Säljö, 2014). När idéer diskuteras i ett socialt 

sammanhang kan varje deltagare reflektera över och skapa sin individuella mening av det 

som kommunicerats. I professionella lärandegemenskaper finns förutsättningar för lärare 

att utveckla kognitiva och metakognitiva förmågor medan de förklarar och diskuterar sina 

egna påståenden och värderar sina kamraters förklaringar (Berne & Rönnerman, 2016). 

Enligt Säljö (2014, jfr. Vygotskij, 2001) erbjuder varje samspelssituation som en person 

befinner sig i ett meningserbjudande, en möjlighet att lära. Förmågan att omsätta menings-  

erbjudandet till handling kräver en handlingskapacitet.  

”Lärande handlar i detta avseende om att uppfatta fruktbara meningserbjudanden och kunna 

transformera dessa till passande handlingar i såväl tanke och ord som gärning. Att studera 

lärande blir då följaktligen att studera relationen mellan den lärande och den miljö som den 

lärande befinner sig i” (Hirsh, 2017, s39.). 

 

Det har enligt Larsson (2017) skett ett paradigmskifte i synen på kunskap och undervisning 

i de senaste styrdokumenten från en essentialistisk till en konstruktivistisk syn på 

utbildning. Många av målen i den senaste läroplanen, Lgr 11, (Skolverket, 2017) bygger 

enligt Larsson på ett konstruktivistiskt perspektiv på lärande. Eleverna beskrivs i 

läroplanen som aktiva skapare av kunskap och inte passiva mottagare, och lärare gestaltas 

som experter på elevers lärande och inte på rätta kunskaper. Lärandet i sin tur påverkas av 

den lärandes tidigare erfarenheter och förkunskaper. Även i idrottsämnets kursplan 

(Skolverket, 2017) betonas elevers utveckling av kunskaper och förmågor i en aktivt 

skapande process (Larsson, 2017).  

Kärnan i en socialkonstruktivistisk teori är att kunskap inte kan överföras direkt från en 

som vet till en annan, utan den måste aktivt skapas av den eller de som lär (jfr. Vygotskij, 

2001). Aktionsforskning utmanar idén om att kunskap om vad som sker i klassrummet 

skulle kunna framställas enbart av någon som står utanför undervisningssituationen. En 

aktionsforskande lärare skapar själv kunskap om sin undervisningspraktik genom att 
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förändra, reflektera och lära. Inom aktionsforskning sker detta genom en självreflekterande 

och kollaborativ spiral bestående av cykler av planering, implementering, systematisk 

observation och kollegial reflektion (Berne & Rönnerman, 2016).  

Såväl aktionsforskning som professionella lärandegemenskaper kännetecknas av att 

deltagarna själva skapar kunskap och lärande (Rönnerman & Wennergren, 2012). För att 

upprätthålla ett vetenskapligt förhållningsätt till aktionsforskning och professionellt 

lärande för lärare, utgår denna studie från ett konstruktivistiskt, sociokulturellt perspektiv 

på kunskap och lärande. 
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4 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att beskriva och undersöka hur gemensamma reflektioner och ett 

undersökande arbetssätt i lärgrupper kan utveckla ett professionellt lärande, i en lärgrupp 

med lärare i ämnet idrott och hälsa. 

4.1 Frågeställningar 

Två frågeställningar har formulerats för att skapa förutsättningar att uppnå studiens syfte 

och vägleda undersökningen?  

- Hur beskriver lärare att de utvecklar sitt professionella lärande i en kollaborativ 

lärgrupp med ämneskollegor?  

- Hur kan lärare, genom arbete i en kollaborativ lärgrupp, utveckla (a) 

undervisningspraktiken, (b) förståelsen av praktiken? 
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5 Metod 

Kapitlet beskriver fallstudier och aktionsforskning som forskningsmetod. Utgångspunkten 

i aktionsforskning motiverar även studiens datainsamlingsmetoder som sedan presenteras. 

Därefter beskrivs forskningsprocessen och genomförandet av datainsamlingen. Efter följer 

en redovisning av hur analysen av data genomförts. Avslutningsvis beskrivs de 

forskningsetiska principer som beaktats. 

5.1 Fallstudie 

Fallstudier är enligt Bell (2016) särskilt lämplig som forskningsmetod när en forskare på 

egen hand vill gå på djupet och studera en avgränsad aspekt av en verksamhet, under en 

begränsad tid. Denna form av undersökning är enligt Merriam (1994) även lämpad för 

pedagogiska studier då den kan beskriva och förklara företeelser inom verksamheten som 

är svåra att skilja från dess kontext och kanske inte uppmärksammas annars. Enligt Elliot 

(2016) kan mycket av den skolnära aktionsforskningen presenteras som fallstudier, då det 

rör sig om studier av tydligt avgränsade fenomen och situationer i verksamheten. Dessa 

bör enligt Elliot uppfylla vissa kriterier: 

- En beskrivning av förändringsprocessen från olika perspektiv 

- Synliggöra processen och avgörande faktorer för förändring hos deltagarna 

- Synliggöra svårigheter i processen, samt reflektera kring svårigheterna utifrån olika 

perspektiv 

- Visa hur förståelse av kontexten och svårigheterna utvecklades med hjälp av nya 

insikter 

- Visa på pedagogiska strategier som utvecklats under processen 

- Beskriva, utvärdera och problematisera datainsamlingsmetoder under arbetet 

(Elliot, 2016, s.112).  

 

För att kunna tillvarata och utgå från kunskap som finns och genereras i praktiken 

argumenterar Carr & Kemmis (1986) för att skolnära forskning i allmänhet och aktions-  

forskning specifikt, måste vara deskriptiv och tolkande. En tolkande fallstudie 

kännetecknas enligt Merriam (1994) av en induktiv, utforskande och tolkande process som 

strävar efter att beskriva och analysera ett fenomen i kvalitativa termer. Forskaren samlar 

in så mycket relevant information som möjligt i avsikt att formulera en tolkning av den 

företeelse som studeras. Syftet i denna studie är att beskriva och undersöka hur gemen-  

samma reflektioner och ett undersökande arbetssätt i en kollaborativ lärgrupp kan utveckla 

ett professionellt lärande hos lärare. Genom en triangulering av olika typer av källor, data 
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och insamlingsmetoder kan fler aspekter i studien belysas och förståelsen fördjupas (jfr 

Jacobsen, 2008; Elliot, 2016). 

 

5.2 Aktionsforskning 

Aktionsforskning bör enligt Tyrén (2013) inte endast ses som en metod utan snarare en 

forskningsansats som syftar till att skapa en ökad delaktighet och engagemang hos 

deltagarna och en fördjupad förståelse av verksamheten. ”Aktionsforskning ska inte ses 

som en metod eller teori utan som en ansats till forskning som bedrivs i samarbete med 

deltagare i den praktik som undersöks” enligt Tyrén, (2013, s.27). Ett utmärkande drag för 

aktionsforskning är att forskaren är en deltagande aktör tillsammans med praktiker- 

gruppen, till skillnad från den distanserade forskaren som försöker minimera sin påverkan 

på undersökningen. Det sker en aktiv och eftersträvansvärd interaktion mellan samtliga 

inblandade parter (Hassmén & Hassmén, 2006). Skolnära aktionsforskning kännetecknas 

av att det är pedagogens frågor som leder processen. Utifrån Rönnermans (2012) 

beskrivning av aktionsforskningsprocessen har i denna studie ett utvecklingsområde 

identifierats i verksamheten, förändringsaktioner har därefter planerats, iscensatts och 

följts systematiskt med av verktyg såsom loggbok, observationer och intervjuer. 

Erfarenheterna och resultaten har sedan varit föremål för kritisk reflektion som legat till 

grund för nya frågor och aktioner (se Figur 3). Processen och resultaten har dokumenterats 

och relaterats till relevant forskning. På så vis görs forskningen tillgänglig för andra och 

bidrar till professionens kunskapsutveckling (jfr Rönnerman, 2012).  

 

Figur 3: Aktionsforskningsspiralen (McNiff, 2002, s57). 

 

Kritisk aktionsforskning innebär att utveckla en fördjupad förståelse om- och att förändra 

en verksamhet, men också om att förstå hur denna förändringsprocess går till och vad som 
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påverkar den (Rönnerman, 2012). Carr & Kemmis (1986) menar att aktionsforskning i 

utbildningssammanhang bör ha ett kritiskt och därmed emancipatoriskt perspektiv. Enigt 

Karr & Kemmis är syftet med kritisk aktionsforskning att: 

- Utveckla och förändra den egna praktiken  

- Utveckla och förändra förståelsen av praktiken 

- Utveckla och förändra förståelsen för de sammanhang i vilken praktiken ingår 

 

Lomax (2007) har formulerat liknande punkter i form av forskningsfrågor för 

aktionsforskare som syfte för aktionsforskning. Hur kan jag: ”(1) förbättra min praxis så 

den blir mer effektiv? (2) förbättra min förståelse av denna praxis så att den blir mer 

befogad? (3) använda min kunskap och mitt inflytande för att förbättra situationen i sin 

helhet?” (2007, s.158). Lomax betonar vikten av omsätta den utvecklade förståelsen av 

praktiken till nya aktioner. Denna studie har bedrivits utifrån ett kritiskt perspektiv på 

aktionsforskning och Carr & Kemmis (1986) och Lomax (2007) punkter ovan har 

inspirerat studiens frågeställningar.  

 

5.3 Datainsamlingsmetoder  

Det är enligt Elliot (2016) viktigt att belysa en situation från olika perspektiv och med olika 

metoder för att erhålla en övergripande förståelse. En ´triangulering´ av olika typer av data 

och insamlingsmetoder ger fler perspektiv och aspekter att belysa och fördjupar 

förståelsen.  

Enligt Rönnerman (2012) är distansering essentiell för att lära i och om den egna praktiken. 

Bengtsson (2009) talar om tre olika sätt att skapa distans till praktiken, som kan bidra till 

förståelse av och därigenom utveckla kunskap. Detta kan ske genom självreflektion, dialog 

och forskning. Rönnerman har kopplat samman dessa distansformer med pedagogiska 

verktyg, (jfr datainsamlingsmetoder) och kunskapsdimensioner (se Figur 4). Inom aktions-  

forskning används ofta begreppet pedagogiska verktyg för att beskriva data-  

insamlingsmetoder. Jag kommer dock fortsättningsvis att använda termen datainsamlings-  

metoder. 
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DISTANS  VERKTYG   KUNSKAP 

Självreflektion -  Loggbok, intervjuer, observationer  Insikt 

Dialog -   Handledning, kollegiala diskussioner Kollegial 

Forskning -   Dokumentation, presentation   Kommunikativ 

 

Figur 4. Distansformer och pedagogiska verktyg som leder till kunskapsutveckling. Hämtad 

från Rönnerman (2012, s 33). 

 

Till exempel loggboksskrivande är ett självreflekterande sätt att distansera sig som kan 

leda till nya insikter och en ökad förståelse av praktiken. Genom kollaborativa diskussioner 

delar man sina egna erfarenheter och reflektioner med andra och kan tillsammans utveckla 

förståelsen. Genom att dokumentera reflektionerna kan en kommunikativ kunskap 

produceras (Rönnerman, 2011). Nedan beskrivs de olika datainsamlingsmetoderna som 

använts i denna studie kortfattat. Genomförandet av datainsamlingen beskrivs mer 

ingående i avsnitt 5.6.   

 

5.3.1 Eget skrivande 
Ett eget skrivande i samband med aktionsforskning är enligt Rönnerman (2012) ett bra 

hjälpmedel för att följa sin egen process och utveckling i såväl tänkandet som handlandet 

i verksamheten. Björndahl förklarar att syftet med loggboksskrivande är att: ”genom en 

skriftlig reflektion skapa en djupare förståelse av något som skett” (2055. s.62). Skrivandet 

synliggör betydande detaljer och mönster, som är viktiga att uppmärksamma och som 

förstärker nya insikter (Olin & Yngvesson, 2016). Genom att systematiskt ta sig tid att 

skriva ner sina reflektioner får aktionsforskande lärare möjlighet att skapa en distans till 

det som sker och en djupare förståelse (Björndahl, 2005).  

 

5.3.2 Kvalitativ Intervju 
Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att försöka förstå världen från 

intervjupersonernas synvinkel, och utveckla mening ur deras erfarenheter. Det är ett 

professionellt samtal där kunskap konstrueras i interaktionen mellan intervjuaren och 

intervjupersonen (Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt Björndal (2005) ger intervjuer en 

unik möjlighet att ta del av en annan persons tankar och upplevelser på ett detaljerat och 
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nyanserat vis. Mycket av resultaten i denna studie utgår från data från kvalitativa 

halvstrukturerade forskningsintervjuer. Med hjälp av en intervjuguide (se Bilaga 2) 

möjliggör intervjuformen en flexibilitet utifrån hur intervjun utvecklas, för att få en så bred 

bild och så rik information som möjligt av lärarnas upplevelser (jfr Bell, 2016; Björndahl, 

2005; Kvale & Brinkmann, 2014). En halvstrukturerad intervju, kan enligt Kvale & 

Brinkmann (2014) liknas vid ett alldagligt samtal, men betraktas som professionellt i och 

med dess övergripande fokus på ett antal förutbestämda frågeställningar som definieras i 

en intervjuguide, därav benämningen halvstrukturerad. Intervjuaren kan även följa upp 

intressanta idéer, sondera svar, ställa följdfrågor för att utveckla och fördjupa svaren, vilket 

inte är möjligt vid till exempel skriftliga svar eller enkäter.  

Intervjuer kräver en hantverksskicklighet hos intervjuaren, för att få fram nyanserade och 

uttömmande information, som kräver lång erfarenhet. Kvale & Brinkmann (2014) listar 

vad de anser karaktäriserar en hantverkskicklig intervjuare. Intervjuaren bör vara: Kunnig 

i ämnet och kan föra ett initierat samtal om det; hen är Strukturerande och Styrande genom 

att presentera ett tydligt syfte med intervjun, vet vad hen är ute efter och kontrollerar 

intervjuns förlopp. Intervjuaren är Tydlig – ställer tydliga, konkreta frågor och talar tydligt 

och begripligt. Hen uppträder Vänligt och Känsligt och lyssnar aktivt och lyhört till den 

intervjuades upplevelser. Den skicklige intervjuaren är även Öppen för vilka aspekter av 

intervjuämnet som är viktiga för intervjupersonen, men samtidigt Kritisk och vågar pröva 

reliabiliteten i det som intervjupersonen berättar genom att ställa kritiska frågor.  

 

5.3.3 Dokumentation av kollaborativa reflektioner 
Kollaborativa reflektioner i lärargemenskaper är centrala inom aktionsforskningen. Nya 

insikter och förståelse kan uppstå genom dialog, vilket skapar förutsättningar för en 

förändrad förståelse av praktiken (Rönnerman 2012).  Ett professionellt lärande handlar 

till stor del om att i kollaborativa diskussioner sätta ord på kunskap och för-givet-taganden 

i den egna praktiken, delge andra sina erfarenheter och därefter gemensamt reflektera. 

Genom dialog skapas en kollektiv kunskap, vilken inte skulle kunna genereras enbart 

genom självreflektion (Rönnerman, 2012). ”Många gånger upptäcker vi inte våra egna för-

givet-taganden förrän de kontrasteras mot andras” enligt Wennergren (2012, s.75). Genom 

att lärarna i studien gemensamt dokumenterar de kollegiala reflektionerna under processen 

skapas ytterligare distans och gör det möjlighet att sprida de nyvunna insikterna och 

erfarenheterna som en kommunikativ kunskap (jfr Rönnerman, 2011).  
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5.4 Urval 

Urvalet av personer i studien utgörs av jag själv och mina kollegor i en lärgrupp med 

idrottslärare på skolan i studien. Intervjuerna har genomförts vid tre tillfällen, efter att varje 

enskild cykel i processen avslutats, med fyra av medlemmarna i lärgruppen. En av lärarna 

var sjukskriven under den första perioden av arbetet och deltog inte vid den första cykeln.  

Inga intervjuer har heller genomförts med denna deltagare vid de senare cyklerna, för att 

förändringar och tendenser under processens gång skulle synas tydligare. Urvalet för 

intervjuerna består av två manliga och två kvinnliga kollegor. Två av lärarna har lång 

erfarenhet från praktiken på skolan och två lärare är relativt nya på skolan.  

De dokument som analyserats är mina personliga loggboksanteckningar under processen 

och i samband med lärgruppsträffarna, samt det syntesdokument vi gemensamt formulerat 

i lärgruppen. Syntesdokumenten presenteras i sin helhet i resultatet.   

 

5.5 Forskningsprocess 

I detta avsnitt kommer först fallstudiens tre cykler att beskrivas och sedan redogörs 

metoderna i forskningsprocessen och hur datainsamlingen har genomförts. 

Studien är utformad som en fallstudie över tre cykler i en skolutvecklingsmodell. De två 

första cyklerna följer aktionsforskningsspiralens grundtanke att frågor som uppstår i en 

cykel undersöks i nästa (jfr McNiff, 2002, se Figur 3). Arbetet i den avslutande cykeln 

utgick från ett beslut att skolan skulle arbeta med skolverkets moduler för Digital 

Kompetens, inledningsvis modulen rörande Kritisk Användning av Nätet (Skolverket, 

2016).  

 

5.5.1   Cykel 1: Tydliggöra lärandemål  
En elevenkät och efterföljande fokusgruppsintervjuer som genomfördes på skolan 

vårterminen 2016, visade att eleverna på vår skola inte ansåg att lärandemålen för ämnet 

idrott och hälsa var tydligt kommunicerade. Utifrån dessa resultat och gemensamma 

reflektioner har vi valt att initialt fokusera vårt arbete i idrottsämnets lärgrupp på hur vi 

kan utveckla våra metoder att tydliggöra och kommunicera lärandemål för arbetsområden 
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och lektioner. Enligt Wiliam & Leahy (2015) är syftet med tydligt kommunicerade 

lärandemål inte att hjälpa eleverna att genomföra aktiviteten, det är att hjälpa dem lära sig. 

När lärandemål tydliggörs kan eleverna fokusera genom att de förstår vad som förväntas 

av dem och vad som behöver prioriteras.  

För att vidare fördjupa det professionella lärande och som underlag för diskussioner har 

lärarna läst relevant litteratur och genomfört kollegiala observationer. Alla i gruppen har 

varit delaktiga i processen och vi har gemensamt dokumenterat våra reflektioner och 

slutsatser.  

Syftet lärarna formulerade i cykel 1 var att: undersöka hur lärarna kan utveckla sin 

undervisningspraktik och metoder för att tydliggöra och kommunicera lärandemål i ämnet 

i idrott och hälsa. Nedan beskrivs de förändringsaktioner som planerades och 

genomfördes. 

5.5.1.1 Konstruktiv länkning -dokument 

 Istället för att revidera våra planeringar i ämnet inför skolstarten valde vi som första 

gemensamma aktion att konstruera ett så kallat ”konstruktiv länkning -dokument”(se bilaga 

3) som länkar samman lärandemålen – läraktiviteter –bedömning (jfr Gyllander 

Torkildsen, 2016). En grundtanke är att lärare anpassar planerade läraktiviteter till lärande-  

målen och att de redan i planeringsskedet definierar syftet och utformningen av 

bedömningsaktiviteterna så att elevernas lärande blir synligt Dokumentet sammanfattar 

arbetet i våra olika arbetsområden under fyra rubriker:  

- Lärandemål – varför, utifrån kursplanen? 

- Konkretisering av mål – vad är det tänkt att eleverna ska lära sig? 

- Läraktiviteter - hur ska undervisningen utformas och vad kan den innehålla? 

- Bedömningsaktiviteter – hur och när ska elevernas förmågor utvärderas? 

Samtliga lärare presenterade dokumentet och diskuterade dess innehåll med sina klasser. 

Det bör även tilläggas att innehållet i kategori 3 och 4, lär- och bedömningsaktiviteter är 

tänkt att formuleras i samråd med eleverna vid en gemensam diskussion i samband med 

uppstart av arbetsområdet.  

5.5.1.2 Gemensamt startblock med bildstöd 
Vi valde att tydliggöra lärandemålen, läraktiviteter och en reflektionsfråga, genom att 

presentera dessa på whiteboard – tavlan i varje idrottssal vid inledningen av varje lektion. 
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Syftet var att konkretisera syftet med aktiviteterna på lektionerna och vilka mål vi strävade 

mot. Vi hoppades även att genom att kommunicera dessa till eleverna skapa underlag för 

diskussioner och reflektion kring elevernas lärande. En del av skolans verksamhet riktar 

sig mot grundsärskolan och den ansvarige idrottsläraren konstaterade att hens elever 

gynnas av bildstöd som stöd till text, och förslog att rubrikerna skulle konkretiseras 

ytterligare med hjälp av bilder. Vi resonerade att detta hjälpmedel förmodligen skulle 

underlätta för många elever oberoende av skolform. Rubrikerna vi använde var: 

- Mål med lektionen  

- Innehåll på lektionen 

- Vad har vi lärt oss?  

Cykeln sträckte sig över fyra träffar under hösten 2017. Datainsamlingsmetoder var mina 

egna reflekterande loggboksanteckningar, dokumentation av kollaborativa reflektioner i 

lärgruppen och kvalitativa intervjuer med deltagarna i lärgruppen. 

 

5.5.2 Cykel 2: Produktiva, elevcentrerade och undersökande arbetssätt 
När vi sammanfattade cykel 1 under hösten och blickade framåt, beslöt vi oss för att rikta 

blicken mot hur vi kan utveckla våra metoder för att synliggöra elevernas lärande samt att 

göra dem mer delaktiga och aktiva i sin egen lärprocess. För att fördjupa vår förståelse och 

för att finna stöd för våra förändringar i undervisningen började vi arbetet med att läsa 

delar av Håkan Larsson Idrott och Hälsa: igår, idag, imorgon (2016). Larson betonar att 

kursplanen för idrott och hälsa (Skolverket, 2017) är skriven med en konstruktivistisk syn 

på kunskap, där eleverna förväntas aktivt delta och skapa sina kunskaper. Vi ville utveckla 

undervisningen så att eleverna får mer inflytande och tar ett större ansvar genom ett mer 

undersökande och utforskande arbetssätt.  

Syftet med arbetet formulerades som: Hur kan arbetssättet i idrottsundervisningen 

utvecklas till att bli mer produktivt, elevcentrerad och utforskande, för att utveckla 

elevernas lärande? Nedan beskrivs de förändringsaktioner som planerades och 

genomfördes. 
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5.5.2.1 Elevaktiva och undersökande undervisningsmetoder 

Några av de elevaktiva och undersökande undervisningsmetoderna som diskuterades i 

litteraturen var ´guided discovery´, problemlösning och ´elev-designad undervisning´. Det 

visade sig att en av kollegorna har erfarenheter av att arbeta med guided discovery, då den 

metoden tillämpas inom Svenska fotbollsförbundets utbildningsmaterial, vilket läraren 

hade erfarenhet av. Läraren kunde beskriva metoden och ge relevanta exempel från sin 

praktik. En utgångspunkt är att läraren presenterar ett problem för eleverna som kan lösas 

på olika sätt. Sedan guidar läraren eleverna till kunskap genom frågor, och eleverna får 

pröva sig fram till en framgångsrik lösning (Larsson, 2016). Vid diskussionen var vi enade 

om att metoden vore intressant att pröva även vid idrottsundervisningen.  

Några av lärarna valde ett exempel som beskrevs i litteraturen, där läraren presenterar en 

lek eller ett spel för eleverna. Det är sedan upp till eleverna att diskutera och pröva sig fram 

till olika regler och anpassningar som gör leken eller spelet meningsfullt, förhoppningsvis 

roligt. Läraren bryter vid upprepade tillfällen aktiviteten för att ställa frågor om eventuella 

förändringar och anpassningar av förutsättningarna för leken eller spelet. Vissa lärare valde 

istället stationsbanor eller stationsträningsmoment där eleverna i mindre grupper fick i 

uppgift att konstruera en övning utifrån vissa kriterier. Stationsträning är ett vanligt inslag 

i undervisningen, men istället för att läraren bestämmer de olika övningarna fick eleverna 

delta i planerandet och utformandet av stationerna.  

Cykeln sträckte sig över fyra träffar under vintern 2017-2018. Datainsamlingsmetoderna 

var mina egna reflekterande loggboksanteckningar, dokumentation av kollaborativa 

reflektioner i lärgruppen och kvalitativa intervjuer med deltagarna i lärgruppen. 

 

5.5.3 Cykel 3: Kritisk användning av nätet  
Att kunna söka och värdera information är enligt skolverket (2016) viktiga kunskaper för 

att kunna hantera det omfattande informationsflödet i dagens digitaliserade samhälle. 

Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) fastslår bland annat att elever ska kunna 

orientera sig i stora informationsflöden och utveckla sina förmågor att kritiskt granska 

fakta och förhållanden. För att stärka lärares förståelse och kompetens att kritisk använda 

nätet i undervisningspraktiken har skolverket tagit fram ett utvecklingsmaterial i form av 

olika moduler. Inför vårterminen 2018 beslöt skolans utvecklingsgrupp att rikta skolans 

utvecklingsarbete mot att förbättra lärarnas digitala kompetens, och möjlighet att utveckla 
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sin undervisning med hjälp av digitala verktyg. Den tredje cykeln i läsårets arbete i 

lärgrupper, fokuserade på att inspirera och utveckla lärare i arbetet med informations-  

sökning och källkritik, som en integrerad del i skolans ämnen. Syftet för vår lärgrupp var 

att utveckla vår undervisning kring att informationssökning och kritiskt tänkande i frågor 

som rör fysisk aktivitet, hälsa och livsstil?  

I materialet från skolverket (2016) fanns ett urval av artiklar som lärarna läst för att vidare 

fördjupa förståelsen och som underlag för diskussioner och undersökningar.  Utöver 

diskussioner och förändringsaktioner har lärarna även genomfört kollegiala observationer. 

Cykelns arbete och reflektioner har systematiskt dokumenterats.  

Syftet var: Hur kan vi i idrott och hälsa utveckla vår undervisning med hjälp av digitala 

hjälpmedel i undervisningen, för att utveckla elevernas kritiska tänkande och källkritik i 

frågor som rör fysisk aktivitet, hälsa och livsstil? Nedan beskrivs de förändringsaktioner 

som planerades och genomfördes. 

5.5.3.1 Undersökande uppgift med informationssökning och källkritik 

Uppgiften i modulen gick ut på att planerna, genomföra och utvärdera ett lektionsinnehåll 

där eleverna får formulera en intressant frågeställning i ett aktuellt ämne. Därefter fick 

eleverna söka information på nätet för att fördjupa sin förståelse och söka svar på 

frågeställningen. När eleverna arbetar med komplexa uppgifter är det enligt Gärdén & 

Utter (2016) viktigt att de arbetar aktivt med informationssökning istället för att de blir 

passiva mottagare av instruktioner. När eleverna sedan gick vidare fick de söka 

information mer riktat mot att besvara just de frågor de valt att fördjupa sig i. Därefter 

behöver eleven kritisk granska källorna och informationen för att problematisera 

trovärdigheten i informationen.  

En av lärarna genomförde en lektion kring vinterfriluftsliv och säkerhet i samband med 

utevistelser på vintern. Utifrån vissa rubriker söker eleverna information kring vad de 

behöver tänka på. Ett par lärare genomförde en uppgift kring hälsa och livsstil. Eleverna i 

årskurs 9 diskuterade i arbetsområdet: ´Livsstilens betydelse för hälsan´ och skulle 

genomföra en förändring i sin livsstil under en vecka. Vad kan de söka för information 

som är relevant för deras uppgift? Vad kan de finna för argument som stöd för deras 

resonemang? Var och hur söker de informationen och hur kan de fastställa trovärdigheten 

på källan? För lärarna i Årskurs 7 och 8 var det mer fokus på träning och hälsa, kopplat till 
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en träningsdagbok som eleverna genomförde. Frågeställningen för uppgiften var väldigt 

fri i formen. Vad vill de veta om kring träning och kost? Hur och var söker de information 

Cykeln sträckte sig över fyra träffar under våren 2018. Datainsamlingsmetoder var mina 

egna reflekterande loggboksanteckningar, dokumentation av kollaborativa reflektioner i 

lärgruppen och kvalitativa intervjuer med deltagarna i lärgruppen. 

 

5.6 Genomförande av datainsamling  

Nedan följer en beskrivning av genomförandet av de olika datainsamlingsmetoderna.  

5.6.1 Loggbok 
Kontinuerligt under hela processen i vårt skolutvecklingsprojekt har jag skrivit ner korta 

loggboksanteckningar med spontana reflektioner kring problem som uppstått och 

utvecklingen i min egen undervisningspraktik. Reflektionerna har varit av ostrukturerad 

karaktär (jfr Björndahl, 2015). Eftersom jag sparat alla mina reflektioner under projektet 

har jag haft möjlighet att gå tillbaka till mina tidigare reflektioner och analyserat hur jag 

beskrivit mina upplevelser genom processen. Empirin från loggboksanteckningarna berör 

mina reflektioner kring vad som skett under processens gång i min egen praktik. 

Anteckningarna problematiserar även vad som skett i det kollaborativa arbetet i lärgruppen 

och de kollegiala diskussionerna. Reflektionerna från loggboksanteckningar kan 

förhoppningsvis nyansera resultaten från den övriga datainsamlingen och styrka 

resonemangen. 

5.6.2 Intervju 
I syfte att ta del av och beskriva mina kollegors uppfattningar om utvecklingsprojektet och 

hur deras lärande och undervisningspraktik utvecklats, utifrån studiens frågeställningar, 

har jag valt att genomföra kvalitativa intervjuer med medlemmarna i min lärgrupp efter 

varje avslutad cykel. Jag valde att genomföra halvstrukturerade intervjuer med hjälp av en 

intervjuguide (se bilaga 2) med ett antal centrala huvudfrågor. Huvudfrågorna som jag vid 

intervjuerna ville få svar på var:  

- Vad uppfattar lärarna som meningsfullt med att arbeta i ämnesvisa pedagogiska 

lärgrupper?  

- Hur har arbetet i den pedagogiska lärgruppen påverkat lärarnas lärande och 

undervisning? 
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 Utöver det ställdes vid varje cykel några mer konkreta frågor, utifrån cykelns syfte, kring 

hur lärarnas undervisningsmetoder förändrats under varje cykels gång? 

Vid cykel 1 formulerades frågan som: Hur har dina metoder för att tydliggöra och 

kommunicera lärandemål till eleverna förändrats?  

Cykel 2: Hur har du utvecklat dina metoder att engagera eleverna i lärprocessen, genom 

ett mer utforskande och produktivt arbetssätt i undervisningen? 

Cykel 3: Hur har du utvecklat din undervisning för att utveckla elevernas förmåga att söka 

och kritiskt granska information som rör idrott och hälsa? 

 

Sammanlagt genomfördes tolv stycken intervjuer i studien. Tre intervjuer med de fyra 

deltagarna i lärgruppen som var närvarande under hela projektets gång. Intervjuerna 

genomfördes i ett av skolans konferensrum, eller grupprum. Tiden för intervjuerna sträckte 

sig mellan 15 och 40 minuter och spelades in med hjälp av en Ipads röstinspelare. Utifrån 

mina huvudfrågor ställdes uppföljningsfrågor (jfr Bell, 2016; Björndahl, 2005; Kvale & 

Brinkmann, 2014) för att leda samtalet vidare och fördjupa resonemangen. I slutet av 

intervjun fick respondenten möjlighet att lägga till eventuella reflektioner eller synpunkter 

som inte framkommit i samtalet. Den inspelade ljudfilen av intervjun transkriberades 

ordagrant för att sedan analyseras. Intervjupersonerna har avidentifierats och benämns 

genomgående som I1, I2, I3 och I4. 

 

5.6.3 Dokumentation av kollaborativa diskussioner 
Den cykliska, iterativa skolutvecklingsmodellen skapar möjligheter till en fördjupad 

kollektiv kunskapsproduktion. Förståelsen av verksamheten och undervisningspraktiken 

förändras och fördjupas när lärares erfarenhetsbaserade kunskaper kombineras med 

vetenskaplig kunskap i en utforskande process (Anderberg, 2016). När dessa systematiskt 

diskuteras och dokumenteras skapas ny kunskap.  

Den empiri som de kollegiala diskussionerna genererat har jag kunnat tillgodogöra mig 

genom mitt deltagande vid diskussionerna och de reflektioner jag antecknat i samband med 

träffarna. Det främsta sättet att kunna analysera resultatet av diskussionerna och se det som 

en kunskapsbildande lärprocess är genom den gemensamma syntesdokumentation vi 

genomfört under cyklernas gång (se Bilaga 1). Tillsammans i lärgruppen har vi 

systematiskt dokumenterat processen under cykeln. Vi formulerade gemensamt ett syfte 
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med arbetet och vad vi hoppades utveckla. Vid den andra träffen dokumenterade vi våra 

reflektioner av förändringsaktionerna och hur vi ville revidera våra planeringar. Vi 

genomförde även kollegiala observationer som föranledde meningsfulla kollegiala 

diskussioner (jfr Wennergren, 2012). Vid den sista träffen i cykeln sammanfattade vi vår 

syntes av våra reflektioner och blickade framåt mot nya utmaningar och utvecklings-  

områden. I enlighet med aktionsforskningsspiralens process (McNiff, 2002, se figur 2) så 

ledde reflektionerna till att frågor uppkom och nya utvecklingsområden identifierades för 

kommande cykler. Dokumentationen synliggör vår erhållna kollegiala kunskap, men har 

även egenskaper av en kommunikativ kunskap (jfr Rönnerman, 2012). Syntesdokumenten 

delades med kollegor i andra lärgrupper vilket ledde till ytterligare perspektivvidgande 

diskussioner och kollegiala reflektioner.  

 

5.7 Analys 

Informationen som samlas in i aktionsforskningsstudier behöver analyseras för att ge en 

förståelse för, och kunskap om, hur det ser ut i praktiken och hur den förändras i samband 

med de genomförda aktionerna (Rönnerman, 2012). Ett utmärkande drag för 

aktionsforskningen är dess flexibilitet under processen. Frågeställningen kan under 

undersökningens gång ändras utifrån hur förändringsaktionerna faller ut och hur de tolkas.  

 

Aktionsforskning som tolkning innebär att forskaren involverar sig i det arbete som studeras 

och att arbetet bedrivs i samarbete med de yrkesverksamma. Det innebär också att 

frågeställningarna är öppna och förväntas förändra sig, som en del av den tolkningsprocess 

som utgör forskningsarbetets centrala dimension (Olin, 2009, s.133).  

 

I denna studie är det framförallt datan från de genomförda intervjuerna som kommer att 

grundligt analyseras för att urskilja mönster i deltagarnas uppfattningar. Datan från 

loggböckerna och dokumentationen kommer framförallt att vägas mot den utförliga analys 

som gjorts av intervjuerna, för att nyansera och underbygga eller problematisera 

resonemanget.  
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5.7.1 Analys av intervjuer 
En kvalitativ innehållsanalys av datainsamlingen genomfördes utifrån den metod och de 

begrepp som Graneheim & Lundman (2004) och Hassmén & Hassmén, (2008) beskriver. 

En kvalitativ innehållsanalys kan enligt författarna användas för att tolka och förstå 

innehållet i en text eller som i det här fallet en intervju. Den transkriberade texten, kallad 

analysenheten studeras noggrant och bryts ner i mindre meningsbärande enheter. 

Meningsenheterna tilldelas sedan en kod, ord som beskriver innebörden i meningsenheten. 

Koderna i sin tur grupperas i kategorier (många gånger även subkategorier), som är en 

grupp av koder med gemensamt innehåll, som återger budskapet i intervjuerna. Detta kallas 

de manifesta innehållet, vad som sagts och beskrivits i intervjuerna. Nästa ett steg i 

processen är att analysera det latenta innehållet i texten, att försöka tolka och urskilja den 

underliggande betydelsen av vad som sagt och varför. 

I denna studie har analysen endast skett på en manifest nivå för att återge lärarnas 

uppfattningar så objektivt som möjligt. Vid all analys sker dock alltid en viss form av 

tolkning, utifrån intervjuarens erfarenheter och förkunskaper om fenomenet och relation 

till intervjupersonen (jfr. Bell, 2016). Innehållsanalysen har skett genom en Induktiv 

process, där datan tolkas förutsättningslöst utan hypotes eller färdig modell och 

kategorierna växte fram genom analysprocessen (jfr Kvale & Brinkmann, 2014; Hassmén 

& Hassmén, 2008). De kategorier som framträdde ur materialet illustreras i figur 5,6,7 och 

8 i resultatet. 

 

5.8 Forskningsetiska aspekter  

Vetenskapsrådet (2002) ställer fyra etiska huvudkrav på samhällsvetenskaplig forskning: 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Mina etiska 

ställningstaganden beskrivs härnäst. 

Deltagarna i den pedagogiska lärgruppen har varit medvetna om att jag har studerat 

processen och har informerats om studiens syfte och hur informationen kommer att 

användas. Intervjuerna har varit frivilliga och möjliga att avbryta när som helst. Skolans 

namn och alla deltagare har avidentifieras och hänvisas till som; skolan i studien och 

intervjuperson 1 till 4 för att upprätthålla konfidentialitet.  
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Olin (2009) konstaterar att forskning som sker av en insiderforskare kräver att ett ansvar 

tas i förhållande till dem som ingår i undersökningen. Det inte möjligt att garantera 

deltagarna full konfidentialitet då det framgår att det rör sig om en lärgrupp för idrottslärare 

på den skola som jag själv arbetar vid. De som vet eller tar reda på vilken skola jag arbetar 

vid, kan således även lista ut vilka mina kollegor vid tillfället för studien var. Detta har 

tydliggjorts för mina kollegor innan studien inleddes. Deltagarna har även informerats om 

hur datamaterialet i studien kommer att användas och att det endast är jag som har tillgång 

till ljudinspelningarna till intervjuerna. Den gemensamma syntesdokumentationen av 

arbetet i cykeln har jag fått tillstånd att använda och dela med mig av i mina studier.  

 

5.9 Trovärdighet 

Aktionsforskning har haft svårt att accepteras som legitim forskning inom den 

utbildningsvetenskapliga akademin (se bland annat Karlefors, Hertting & Tiller 2016; 

Olin, 2009; Rönnerman, 2012). Forskande lärare betraktas som praktiker snarare än som 

kunskapare i utvecklingsprocessen. Ett problem är att den traditionella akademiska 

forskningens teorier och mönster överordnas aktionsforskarens metoder. För att accepteras 

av forskarsamhället måste aktionsforskaren följa dessa mönster och göra avkall på 

aktionsforskningens unika kriterier. En annan kritik som ofta framförs mot aktions-  

forskning (och annan praktiknära forskning) är att kunskapen som produceras är alltför 

kontextbunden och inte kan överföras till andra verksamheter (Folkesson, 2012).   

Vid all forskning finns en risk för bias, skevhet, att man som forskare medvetet 

eller omedvetet selektivt uppmärksammar sådan information som bekräftar våra egna 

uppfattningar. Att forska på sin egen praktik kan också leda till att man tolkar datan utifrån 

sina egna erfarenheter och föruppfattade meningar om praktiken. Som insiderforskare har 

det därför varit viktigt att säkerställa att undersökningen utförts opartiskt, enligt de etiska 

riktlinjer som gäller för forskning. (jfr Bell, 2016). Vetenskapsrådet (2002) fastslår i sina 

riktlinjer för samhällsvetenskaplig forskning att ”projekt som bygger på ett empiriskt 

material bör präglas av en systematisk och kritisk analys av noggrant insamlade data” 

(2011, s. 25). Vid intervjuerna har deltagarna haft möjlighet att tala fritt utifrån 

frågeställningarna och eventuella otydligheter har följts upp med följdfrågor för att 

undvika missförstånd. Valet av analysmetod har gjort att materialet från datainsamlingen 

analyserats objektivt utifrån vad lärarna verkligen säger och inte vad jag tror att de tänker.  
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Reliabilitet (tillförlitlighet), validitet (giltighet) och generaliserbarhet (överförbarhet) är 

begrepp som den inom den akademiska forskningen används för att mäta kvaliteten på 

studier. Validitet avser resultatets giltighet, huruvida datainsamlingen verkligen speglar de 

fenomen som undersöks och svarar på studiens frågeställningar. Validitet kan bland annat 

uppnås genom en triangulering av datainsamlingsmetoder (Hassmén & Hassmén, 2008). 

En studies reliabilitet, avser hur systematiskt och tillförlitligt resultaten framställs 

(Creswell, 2014). Generaliserbarhet, eller extern validitet handlar om möjligheten att 

generalisera resultat från en studie till andra grupper och situationer.  

Det är enligt Hassmén & Hassmén, (2008) alltid viktigt att diskutera kvaliteten och 

trovärdigheten i en undersökning. Trovärdigheten kan beskrivas utifrån fyra kriterier: 

credibility, hur trovärdig datan och tolkningen av datan är; dependability, om datan är 

stabil över tid och förhållanden; confirmability, behandlar neutraliteten och att tillräckligt 

med information samlats in för att kunna dra rimliga slutsatser; transferability, 

överbarheten till andra situationer och grupper. Enligt Folkesson (2012) är trovärdighet ett 

lämpligare begrepp inom aktionsforskning. Avgörande är att forskaren kan visa att 

tolkningen av datan är trovärdig. Trovärdighet används enligt Olin (2009) synonymt med 

validitet för att belysa processens betydelse, för i vilken utsträckning syftet kommer att 

uppnås. Trovärdighet i den föreliggande studien har framför allt eftersträvats genom att 

triangulera datainsamlingsmetoderna och genom att systematiskt beskriva forsknings- och 

analysprocessen.  

Genomförandet och spridandet av systematiska fallstudier som kan påvisa en utveckling 

av praktiken och lärandet hos grupper av lärande individer inom organisationer, är enligt 

McNiff (2002) en viktig faktor för att legitimera aktionsforskningen som vetenskapsansats. 

Systematiseringen är särskilt angelägen för att nå ett djup i lärandet och trovärdighet i fråga 

om processen och kunskapsproduktionen. Det innebär en systematisering av iakttagelser, 

reflektioner, kunskaper och dokumentation (Folkesson, 2012).  
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6 Resultat  

I detta kapitel presenteras inledningsvis de gemensamma syntesdokumentationerna och en 

analys av de kvalitativa intervjuerna för varje cykel separat.  Därefter följer en metaanalys 

utifrån studiens första frågeställning. I det avslutande avsnittet besvaras studiens andra 

frågeställning och resultatets slutsatser sammanfattas.  

6.1 Cykel 1: Förändrade rutiner och nya metoder för att tydliggöra 
och kommunicera lärandemål 

Nedan beskrivs först den gemensamma syntesdokumentationen av cykeln. Sedan 

presenteras analysen av intervjuerna som genomfördes efter att cykeln avslutades.  

6.1.1 Syntes av en undervisningsutvecklande och kunskapsbildande cykel 
Nedan följer dokumentationen av våra reflektioner understödd med relevanta referenser.  

Tillsammans i lärgruppen har vi systematiskt dokumenterat processen under cykeln. Vi 

formulerade gemensamt ett syfte med arbetet och vad vi hoppades utveckla. Därefter 

planerades genomförandet av de nya metoderna, konstruktiv länkning -dokument och 

startblock med bildstöd (beskrivet i ovanstående kapitel) i undervisningen och hur de 

skulle implementeras. Vid den andra träffen diskuterade vi våra reflektioner av aktionerna 

och reviderade våra planeringar. Vi planerade även in kollegiala observationer och vilken 

datainsamlingsmetod som passade för att lyssna av elevernas uppfattningar av aktionerna, 

i detta fall elevenkäter med en klass per lärare. Vid den sista träffen i cykeln sammanfattade 

vi vår syntes av våra reflektioner och lärdomar. I enlighet med aktionsforskningsspiralens 

process (jfr McNiff, 2002) blickade vi sedan framåt mot nya utmaningar och 

utvecklingsområden.  

Det har visat sig att aktionerna; konstruktiv länkning - dokument och gemensamt startblock 

med bildstöd, fungerat nästan bättre än förväntat. Det har hjälpt oss att tydliggöra 

lärandemålen för eleverna och utvecklat vår undervisning då vi fått till stånd mer 

diskussioner och ett större engagemang hos eleverna. Vi har funnit en god struktur vid 

lektionsstart som har underlättat för oss lärare, och eleverna uttrycker att det varit tydligare 

vad vi håller på med och varför. De tydliga rutinerna har även upplevts som en trygghet 

för många elever, enligt lärarna. Det har för många blivit en naturlig uppstart och 

avslutning på lektionen och de kontextfria lärandemålen som formulerats bidrar till att 

lektionerna går in i varandra på ett mer konstruktivt sätt. Det har även blivit enklare att 

återkoppla till vad vi gjorde på den föregående lektionen och inleda nästa lektion utifrån 
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de erfarenheterna och reflektionerna. Det blir inte heller samma fokus på själva aktiviteten, 

utan eleverna kan se ett större syfte med läraktiviteten och koppla det till andra 

sammanhang, även utanför undervisningen och skolan.  

Med hjälp av bildstödet kan vi kommunicera målen till eleverna såväl auditivt som visuellt. 

Den tydliga strukturen har gett underlag till meningsfulla diskussioner på lektionerna och 

vid slutet av lektionen har eleverna lättare kunnat återkoppla till varför vi gjort det vi gjort 

och föra ett resonemang kring syftet och nyttan med läraktiviteten. Att vara tydlig med ett 

gemensamt lärandemål för lektionen har även gjort det enklare att visa på olika sätt att nå 

målen och underlättat för lärarna att ge relevant feedback till eleverna utifrån sina 

förutsättningar. När eleverna förstått målen har deras engagemang ökat och de visar att de 

vill utvecklas och få framåtsyftande respons, vilket även ökat lärarnas engagemang i 

lektionerna. En reflektion vi gjort är att lärandemålet kanske kan bli ännu tydligare om det 

delades på två bilder; övergripande mål, och målet med lektionen. Det övergripande målet 

är ofta detsamma under ett antal lektioner, medan lektionsmålen kan bli lite mer specifika.  

Det är något vi tar med oss och kan undersöka vidare.  

Konstruktiv länknings – dokumentet är ett tydligt sätt att visa hur flera lektioner i ett 

arbetsområde hör ihop och riktar fokus på vilka framgångskriterier som är relevanta under 

perioden. Det blir en tydlig röd tråd mellan lärandemål, framgångskriterier, läraktiviteter 

och bedömningsaspekter. Det blir även en tydligare transparens i vad vi arbetar med och 

vad lärarna kommer att bedöma, Det visade sig dock att eleverna inte fann bedömnings-  

punkterna tillräckligt tydligt uttryckta. Eleverna vill ha mer detaljerat vad som bedöms. 

Det är en balansgång mellan att fokusera för mycket på bedömning och kunskapskrav och 

att vara tydlig med vad som efterfrågas och som Hirsh, 2017 uttrycker det: ”Vad är det 

man kan när man kan det som står i lärandemålet” (s. 54)? Det är även viktigt att kunna 

urskilja och tydliggöra kvalitetsskillnader vid utförandet av olika aktiviteter.  

Vi har erfarit att de är svårt att sätta ord på framgångskriterierna för att nå lärandemålen, 

något även Wiliams & Leahy, (2015) konstaterar. Det gäller att kunna konkretisera och 

levandegöra mål och framgångskriterier så att de inte bara blir abstrakta ord och begrepp. 

En annan utmaning vi stött på är att det ibland skiljer sig i vad eleverna kan och vad de 

visar. Det är en utmaning för lärare att skapa en atmosfär och läraktiviteter där eleverna 

känner sig trygga och motiverade att blotta sig och visa sina förmågor, såväl bra som 
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mindre bra. De som inte visar vad de verkligen kan, kan inte heller få relevant feedback 

som utvecklar deras förmågor.  

Arbetet har varit framgångsrikt och lärarnas metoder för att tydliggöra och kommunicera 

lärandemål för eleverna har utvecklat. Att eleverna bättre förstår vad vi ska göra på 

lektionen och varför har underlättat undervisningen för lärarna. Eleverna har också visat 

ett större engagemang i undervisningen. Responsen från eleverna har varit positiv och de 

uttrycker att de uppskattar den ökade transparensen.  Det har dock inte utvärderats huruvida 

elevernas lärande utvecklats eller om deras måluppfyllelse i ämnet ökat. Det krävs lite 

längre tid för att kunna utvärdera det på ett trovärdigt och giltigt sätt. Det handlar om att ta 

små steg hela tiden och fortsätta försöka utveckla vår undervisning, det kan alltid bli lite 

bättre.  

 

6.1.2 Analys av intervjuer 
Figur 5 beskriver och kategoriserar hur lärarna utvecklat sina metoder att tydliggöra och 

kommunicera lärandemålen i undervisningen, och hur det lett till en mer formativ under-  

visningspraktik. Nedan förklaras kategorierna och argumenten stöds av citat från 

intervjuerna.  

 

 

Figur 5: Kategorier och underkategorier i analys av cykel 1: hur lärarna utvecklat sina metoder att tydliggöra 

och kommunicera lärandemålen i undervisningen. 
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6.1.2.1 Kategori 1: Förändrat förhållningssätt 

Kategori 1 visar att lärarna uppfattar att de utvecklat sin praktik och anammat ett mer 

formativt förhållningssätt till lärande. De har framför allt utvecklat sina metoder för att 

tydliggöra och kommunicera lärandemål, vilket ju var syftet med aktionerna, men de ger 

även uttryck för fler formativa strategier och verktyg för att utveckla undervisningen. 

Lärarna uttrycker bland annat att: 

 

Innan har det varit rätt enkelt, alltså jag har en plan med vad vi ska lära oss, men jag har inte 

förmedlat det lika tydligt till eleverna, (…) nu när vi jobbat med att just tydliggöra VAD det 

är vi ska göra, VARFÖR vi för det liksom och hur ska vi nå det? (…) Och vägen dit är ju alltid 

olika för eleverna, alltså för att ta sig dit. Men, ju fler som vet vart vi ska, ju högre 

måluppfyllelse kommer vi ju att få, tror jag, eller det måste vara så! (I1). 

 

Man blir ju tydligare, jag hoppas jag blir ska jag säga, ja men man får mer ordning på sina 

tankar, jag har nog alltid tänkt mål utifrån kursplanen lärandemål, det här väljer jag ut, men att 

få eleverna att förstå vad jag tänker: det är inte så säkert att jag lyckats med. Så man hoppas ju 

att man blir tydligare, mer konkret för eleverna (I2). 

 

Så de här whiteboardsen med våra tre lappar på liksom, hjälper mig oerhört mycket, att 

kommunicera det på ett enklare sätt, liksom (I1). 

 

De genomförda aktionerna har enligt lärarna medfört att de utvecklat nya rutiner och 

metoder att planera, tydliggöra och konkretisera målen med undervisningen, formulera 

mer kontextfria mål som inte syftar till aktiviteter utan till elevernas tänkta lärande, 

kommunicera med eleverna och använda pedagogiska redskap och hjälpmedel som 

whiteboards, bild- och filmstöd, och exit tickets.  

Det ska även framhållas att det visade sig att en av intervjupersonerna knappt alls hade 

anammat aktionernas ansats eller förändrat sin undervisningspraktik. Läraren uttryckte ett 

motstånd mot att teoretisera ämnet och ville inte förta elevernas rörelseglädje med att hålla 

långa genomgångar och diskutera lärandemål och bedömningsaspekter. I följdfrågor 

framkom det även att läraren inte ville att fokus skulle hamna på betyg och bedömning 

utan istället informerade sina elever att ALLT de gör på alla lektionerna bedöms och 

summeras till ett betyg. Det här är tyvärr ett vanligt dilemma på många skolor i landet 

enligt Larsson (2016) och bygger på en omodern kunskapssyn som saknar stöd i skolans 

styrdokument.  

6.1.2.2 Kategori 2: Mer lärande samtal 

Lärarna utrycker i intervjuerna att aktionerna lett till mer didaktiska diskussioner och 

samtal. Att tydliggöra och kommunicera lärandemålen och visa på den röda tråden mellan 

lärandemål – läraktivitet - bedömning har även ökat elevernas engagemang i diskussioner 
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och reflektioner. Samtidigt framkommer det att detta med gemensam reflektion är svårt 

och att det är något de vill utveckla ytterligare.  

 

Mer diskussioner tror jag det blivit, inte så mycket att göra, utan mer såsom kunskapsämne: 

inte bara att, nu är du på träning, utan att nu är det kunskap, för livet, det där tror jag att jag 

blivit bättre på (I2). 

 

Jag tycker att det sista vi jobbat med nu, den sista rubriken; vad har vi lärt oss, den är 

jätteviktig! Det är ofta vi, jag ska säga JAG, glömmer bort, men tiden kanske inte räcker, eller 

jag kanske planerar för dåligt för tiden måste räcka, att sista tiden kanske sista 4 minuterna 

samlas och ta den frågan. Jag tycker att det är viktigt, och jag måste bli bättre själv! Och jag 

tror, jag hoppas att jag är bättre nu, för jag nästan på varje lektion tar den här punkten nu, men 

förut det var kort samling, vi hade diskussionen, jag frågade, men det var inte efter varje 

lektion, men jag tycker det är bra att ta det varje lektion (I4).  

 

 

6.1.2.3 Kategori 3: Tydligare förväntningar 

Att tydliggöra och kommunicera lärandemålen för undervisningen har även inneburit 

tydligare förväntningar för eleverna. Lärarna uppfattar även att eleverna visar ett större 

engagemang på lektionerna och är mer motiverade.  

Jag tycker att jag ser fler aktiva elever på lektionerna än vad jag kunnat se tidigare (…) För 

alltså vet man vad som förväntas av en, vad man ska göra och vad man strävar mot, då VILL 

man förhoppningsvis också visa det också: under passen (I1).  

 

Jag tror att de får ut mer av det om de vet varför vi gör det. Alltså målet med den här lektionen 

är det och det, för att utveckla det och så får de ju ett syfte med det också, alltså varför lägger 

vi ut en stege och kör med, alltså varför ska jag kunna göra en kullerbytta för? Alltså att man 

kan förklara det: då tror jag att i alla fall en del liksom, OK då fattar jag! (I4). 

 

På något sätt måste jag ju skapa en relation, lära känna dem och sen koppla ihop mitt tänkta 

mål med hur kan Pelle få in målet i sin vardag, liksom? Hur blir det här nyttigt för han, och 

Lisa hur blir det här nyttigt för henne? Och sen på något vis få ihop det här, och det tror jag att 

jag blivit bättre på nu, HOPPAS jag (I3).  

 

6.2 Cykel 2 - Utvecklade metoder för att engagera eleverna i 
lärprocessen, genom ett mer utforskande arbetssätt i undervisningen 

Nedan beskrivs den gemensamma syntesdokumentationen av cykeln samt analysen av 

intervjuerna som genomfördes efter att cykeln avslutades.  

6.2.1 Syntes av en undervisningsutvecklande och kunskapsbildande cykel 
 Nedan följer dokumentationen av våra reflektioner understödd med relevanta referenser.  

I vissa arbetsområden och teman har vi redan idag funnit metoder och former som 

involverar eleverna i processen och utmanar eleverna att själva lösa uppgifter och skapa 

sitt lärande. I till exempel arbetsområdena som behandlar ´Att planera och genomföra 
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utevistelser´, och ´Att anpassa rörelser till takt och rytm´ (jfr Skolverket, 2017), har vi 

tillsammans med eleverna arbetat fram bra uppgifter och innehåll på lektionerna.  

I andra arbetsområden har vi inte kommit riktigt lika långt. När det gäller att utveckla 

allsidiga rörelsekvaliteter i stort och fysiska färdigheter som kondition och styrka, präglas 

mycket av undervisningen av att vi lärare planerar lektioner och övningar där eleverna ska 

öva och visa sina färdigheter utifrån en given `mall´. Undervisning i hälsa har snarast 

inneburit hälsoupplysningar, där läraren redogör för varför det är viktigt att röra på sig. 

Elevernas ansvar begränsas, de blir passiva mottagare av information och inhämtar och 

härmar instruktionerna efter bästa förmåga. Detta är enligt flera forskare som undersökt 

idrottsämnet vanligt förekommande på många skolor (jfr Larsson, 2016; Tolgfors, 2017, 

Tidén, 2016).  

Inledningsvis inventerade vi situationen idag och formulerade ett problemområde vi 

önskade förbättra. VI läste gemensamt relevant litteratur (Larsson, 2016) och diskuterade 

olika undersökande och elevaktiva undervisningsstilar som kan tillämpas i 

idrottsundervisningen. Varje lärare har planerat och genomfört en lektion med fokus på 

elevaktiva, produktiva undervisningsstilar. Vid den andra träffen presenterades och 

diskuterades lärarnas reflektioner av lektionsplaneringen. Vi försökte fördjupa 

diskussionen kring ämnet utifrån våra erfarenheter och den nya kunskapen som litteraturen 

medfört. Vi reviderade våra planeringar och planerade in lektionsbesök hos varandra. 

Vi är överlag positiva till de genomförda undervisningsmomenten. Responsen från 

eleverna har också varit positiv. Elevernas engagemang har ökat och det har föranlett 

många meningsfulla diskussioner i klasserna. Det är även intressant att se hur olika de olika 

grupperna har löst problem och uppgifterna. Det ställer även krav på läraren att inte ingripa 

i något som hen med sin erfarenhet kan förutse inte kommer att lyckas. Många gånger har 

de mindre bra anpassningarna lett till de mest konstruktiva diskussionerna. Vissa klasser 

har varit mer engagerade än anda och ett dilemma som uppstod var att i vissa klasser var 

vissa lever väldigt dominerande och bestämda. Det är viktigt att låta alla elever få komma 

till tals och få möjlighet att delta i diskussionen och välja anpassningar. Det är absolut ett 

arbetssätt som vi kommer att fortsätta implementera i undervisningen och det ska bli 

spännande att testa på fler moment. Det är viktigt att det inte reduceras till ett separat inslag 

av elevaktiva moment utan att vi anammar arbetssättet som en naturlig del i vår 

undervisning och ett förhållningssätt till elevernas lärande.  
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Litteraturen (Larsson, 2016, valda delar) var intressant och relevant och ledde till 

meningsfulla diskussioner och nya insikter. Även de kollegiala observationerna ledde till 

intressanta reflektioner och diskussioner. Vi inser att vi har mycket att lära av varandra och 

att det är väldigt nyttigt att se hur andra agerar i undervisningssituationer.  

 

6.2.2 Analys av intervjuer 
Figur 6 presenterar kategorier och underkategorier som visar hur lärarna utvecklat sin 

undervisning för att engagera eleverna i lärprocessen, genom ett mer utforskande och 

produktivt arbetssätt i undervisningen. Nedan beskrivs kategorierna och argumentationen 

som stöds av citat från intervjuerna.  

Antonovsky (1991), har utvecklat en väletablerad teori inom hälsa som bygger på en känsla 

av sammanhang (KASAM). Enligt Antovsky är de främsta faktorerna för att uppnå en 

känsla av sammanhang i tillvaron: Begriplighet – en förståelse av olika situationer och 

aktiviteter; Hanterbarhet – resurser och erfarenheter för att kunna delta och Meningsfullhet 

– att känna ett engagemang och intresse för att vilja delta, samt en mening med varför gör 

vi något. De kategorier som framträdde ur analysen harmonierar väl med dessa begrepp.  

 

 

 

Figur 6: Kategorier och underkategorier i analys av cykel 2: Hur lärarna utvecklat sin undervisning för att 

engagera eleverna i lärprocessen, genom ett mer utforskande och produktivt arbetssätt i undervisningen.  

 

6.2.2.1 Kategori 1: Mer Begripligt 

En ökad begriplighet syftar till att undervisningen utformats så att eleverna har fått en ökad 

förståelse och medvetenhet om vad som sker och varför.  
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Just att få dem till att, dels att de känner att de varit med och bestämt, men dels att de också 

blir medvetna om varför vi har de styrningarna som vi har (I2). 

 

Lärarna uttrycker att de upplever att när eleverna blir mer delaktiga i planering och 

utformandet av aktiviteter så ökar kvaliteten i aktiviteterna och elevernas möjligheter till 

lärande förbättras.  

Det är klart att, alltså ju mer delaktiga eleverna är, både i planeringsstadiet och i genomförandet 

ju bättre aktivitet kommer vi få på lektionerna. Så att ta med det in i varje lektion kommer ju 

förhoppningsvis öka aktiviteten... delaktigheten och kvaliteten kommer ju förhoppningsvis att 

stiga då (I1). 

 

Mmm, det tro jag är framgångsrikt! Så att man blir delaktig i processen på något vis, som elev 

alltså, då tror jag det fastnar bättre. Att man behåller det (I3). 

 

Lärarna har även fått nya perspektiv på hur eleverna tänker. Förändringsaktionen har 

föranlett många meningsfulla pedagogiska diskussioner med eleverna som vidgar vyerna 

av hur andra tänker, vilket lett till ett ökat reflekterande hos såväl elever som lärare.  

Även om kvaliteten ibland måste sjunka för att man måste också våga testa saker när eleverna 

kommer med dem, de tankarna liksom, att man kan inte bara att jag vet att det här inte kommer 

att bli bra, men om förslaget är det så bör vi ju faktiskt testa det också liksom. För att vi ska ju 

inte bara sopa undan alla hinder, utan för att få en ordentlig utveckling måste man ju testa saker 

som inte funkar liksom (I1). 

 

De här momenten att eleverna kan vara med och påverka på lektionerna jag tycker det är 

superbra. Man kan testa en gång, och efter varje lektion man har bättre förslag på hur man kan 

göra, det är bra utvärdering... (I4). 

 

6.2.2.2 Kategori 2: Mer hanterbart 

Hanterbarhet förknippas i detta fall med de resurser som krävs för att eleven ska kunna 

hantera de situationer och aktiviteter de ställs inför i undervisningen. Eleverna erbjuds ett 

ökat inflytande och möjlighet att utforma aktiviteterna. En utmaning för lärarna var att låta 

alla elever komma till tals och få möjlighet till inflytande. Enligt en av lärarna var det 

viktigt att inte låta de framträdande ”idrottseleverna” ta över för mycket, utan kunna 

utmana alla elever:   

De har lärt sig ungefär hur vi tänker så att de kommer ju att göra ganska lika, det är ju ganska 

spännande om, att få med de här som inte är idrottseleverna, när de börjar reflektera över vad 

vi kan göra, och så får de, och så ger vi dem utrymme, ja men då testar vi det... Och det kan ju 

vara ett sätt att öppna ögonen för dem att man skolor in dem mer. Jag tänker att vi har ju vissa 

elever som egentligen går igenom skolan men aldrig riktigt fattar vad idrotten handlar om, 

skratt (I1). 

Undervisningen har även fått ett betydligt mer konstruktivistisk fokus, som utgår från att 

gruppen tillsammans skapar kunskap och gemensamt utvecklar sitt lärande (jfr Vygotskij 
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1934/2001; Larsson, 2016). De nya undervisningsmetoderna ger eleverna ökade 

meningserbjudanden, men det kräver också en ökad handlingskapacitet (jfr Säljö, 2014). 

Denna skiljer sig mellan eleverna beroende på faktorer som gruppdynamik och tidigare 

erfarenheter.  

Jag tror de tycker att det är roligt! Att de känner att det är deras kunskap på något vis, ingenting 

man häller i dem utan att vi skapar det tillsammans på något vis. Så jag tror, jag HOPPAS, att 

det blir ett roligare lärande, när man skapar tillsammans (I3). 

 

[…] och i sjuan är det många som... de vågar inte riktigt och så där, de är rädda för att de ska 

säga fel och så. Sen blir de mer bekväma och givetvis har ju det med gruppdynamiken att göra, 

de börjar lära känna gruppen mer och mer, men det är kul att se att då, att i åttan och nian då 

är det alla som svarar. […] Alltså att man diskuterar sig fram då. Det klarar de inte riktigt i 

sjuan, men man märker att de klarar det uppåt i åttan och nian och det är väldigt kul att se (I2). 

 

Lärarna har tvingats släppa greppet om undervisningens utformning för att tillåta och göra 

det möjligt för eleverna att utforma aktiviteterna. Vilket enligt lärarna lett till konstruktiva 

diskussioner och en ökad upplevelse av inflytande hos eleverna.  

Om man ger dem en övning utan så mycket styrning, och jag vet att det här kommer bli kaos... 

och så kör man och så stoppar man och utvärderar: Jamen, hur gick det här då? Jamen det 

funkar inte alls. Varför funkade det inte? Vi skulle behöva det här istället. Ja men då testar vi 

det då. Och sen så, jamen nu funkar det lite bättre osv. (I2). 

 

De känner sig delaktiga, de känner att de har inflytande på kunskaperna, att är med, och de tror 

jag har blivit tydligare för dem nu efter, litteraturen, det tror jag. Man släpper in dem mer, man 

har ändå läroplanen med alla målen, det finns ju i huvudet, som en bakgrundsmatta, men sen 

att man plockar in eleven, att man skapar tillsammans, det tror jag är lite nytt nu. Mer 

inflytande så! (I3). 

 

Lärarna uppger att metoderna varit framgångsrika och att de ser positivt till att fortsätta 

arbetssättet. Det är viktigt att inte se undervisningsmomenten som tillfällig test -aktioner 

utan början på ett utvecklat förhållningssätt till undervisning och elevernas kunskapande 

processer.  

Nu när man har väckt tanken lite mer så, och sig själv, så tror jag att man kommer att hitta fler 

och fler tillfällen när man kan, liksom använda det, jag blev inspirerad när man gjorde den, 

testade den här leken, alltså släppa lös den här leken lite fritt så. det gör ju att jag kanske blir 

mer, alltså jag kommer vara mer inspirerad och våga fler områden och göra så (I2). 

 

6.2.2.3 Kategori 3: Mer meningsfullt 

Meningsfullhet kännetecknas av en ökad upplevelse av motivation och en positiv 

förväntan. Det förutsätter att situationerna är utmanande och engagerar eleverna (jfr 

Antovsky, 1991).   
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Det borde ju ge dem en positiv effekt på sitt lärande. För när man upplever något som 

meningsfullt, att man förstår varför och man faktiskt fått vara med och utforma det som ska 

göras för att, då bör det bli attraktivt och då bör det hjälpa till att utvecklas ytterligare liksom. 

För när man tycker om någonting, och tycker någonting är roligt så gör man det ju 

faktiskt bättre. Alltså man presterar ju bättre. Vill jag tro... (I1). 

 

Enligt Antovsky (1991) innebär Känsla av sammanhang att vara delaktig och finna 

engagemang i olika situationer och aktiviteter. Meningsfullheten formas av de erfarenheter 

vi får under livet. Lärarna uppger att det förändrade arbetssättet kan leda till ökad 

motivation och en nyfikenhet hos eleverna. Förhoppningsvis kan det leda till ett utvecklat 

lärande på såväl kort- som lång sikt.  

 

Min förhoppning är ju att man kan få en utveckling på alla liksom, skratt. Och att det gynnar 

alla individerna. Alltså de som kämpar med sitt E, som då kanske kan, förhoppningsvis få upp 

ögonen för, alltså öka meningen, alltså meningsfullheten liksom. Men att det också stimulerar 

de eleverna som redan presterar bra, men som vill nå ännu högre (I1). 

 

[…] och liksom vara nyfikna på hur kan jag utveckla min kropp och det jag gör i ämnet liksom, 

för ett livslångt lärande. Det är ju därför vi har det liksom. Så jag tror det här att få testa sig 

fram är otroligt viktigt för att hitta den här framtiden med rörelser som vi ändå vill att alla ska 

ha, liksom...(I3). 

 

6.3 Cykel 3: Utvecklad undervisning för att utveckla elevernas 
förmåga att söka och kritiskt granska information som rör idrott och 
hälsa 

Nedan redovisas den gemensamma syntesdokumentationen av cykeln samt analysen av 

intervjuerna som genomfördes efter att cykeln avslutades.   

6.3.1 Syntes av en undervisningsutvecklande och kunskapsbildande cykel 
Skolverkets modell med lärmoduler bygger på en form av kollegialt lärande där deltagarna, 

med stöd av en handledare, diskuterar undervisningssituationer, didaktiska frågor utifrån 

egna problem och svårigheter. Deltagarna granskar kritiskt både sin egen och andras 

undervisning samt ger och får återkoppling från andra deltagare. Det som deltagarna läser, 

diskuterar och planerar, genomförs och prövas sedan i den egna praktiken (Skolverket, 

2016).  
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De förmågor som är viktigast i vårt ämne är ett kritiskt förhållningssätt till information. 

Var eleverna söker information är relevant, men framförallt är det av vikt hur de förhåller 

sig till den information som de möts av. Hur lär vi dem det? Eleverna rör sig mycket på 

nätet på sociala forum och sidor och översköljs av information, hur förhåller de sig kritisk 

till sanningshalten och rimligheten i informationen? Vilka söktermer de använder avgör i 

stor grad utfallet av information. Vi upptäcker att algoritmerna avgör vilka träffar de får. 

Eleverna söker uteslutande på google och väljer de första träffarna i listan. 

Vi jobbar inte särskilt mycket med informationssökningar i vår undervisning i dagsläget. 

Det är heller inget som beskrivs i ämnets kursplan. En orsak är att de fysiska 

förutsättningarna i våra idrottssalar som inte är en optimal miljö för datoranvändning eller 

litteraturläsning.   Vi har däremot en del uppgifter och moment där eleverna ska välja 

personliga mål kring träning, hälsa och livsstil som de sedan ska försöka utveckla genom 

att förändra sin träning, kost, sömn och livsstilsfaktorer. Det vore intressant att utveckla 

dessa uppgifter med en informationssökningsdel för eleverna, där de själva får söka 

information som de kan stödja sitt resonemang på i diskussionsdelen av uppgiften. 

Vi upplever att det blev en större tyngd i resonemangen i uppgifterna för åk 9. Kvaliteten 

på arbetena blev i många fall bättre. Det blev en väldigt bra diskussion i grupperna kring 

elevernas reflektioner och upplevelser kopplat till den information de funnit. Uppgiften i 

årskurs 7 ledde till meningsfulla diskussioner. Det öppnade ögonen för många elever var 

de kan söka information och hur de bör förhålla sig kritiska mot den information som de 

möts av. Intressant för eleverna att själva få söka information.  

Svårigheten för cykeln bottnar i att det inte riktigt varit relevant för vårt ämne. Vi känner 

att det viktigaste för oss är att fundera på hur vi kan utveckla vår undervisning med hjälp 

av digitala hjälpmedel, inte att fokusera på själva digitaliseringen i sig. Det är inget 

självändamål i vårt ämne. Vi hade hoppats att modulerna skulle vara mer relevanta för vårt 

ämne. Vi upplever att det var dålig kvalitet på texterna och materialet från skolverket. 

Modulen har således varit en besvikelse för oss och en del av tiden känns bortkastad. 

Tidsramen har varit väldigt tight och uppgifterna har forcerats in i den planerade uppgiften. 

Svårt att genomföra uppgifterna inom tidsramen. Det blev tyvärr alldeles för tight för att 

hinna genomföra uppgifterna och observationer. Hade varit bättre att ha färre moduler över 

en längre tid.  
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Handledaren blev låst av modulerna och uppgifterna. Vi insåg för sent att det inte var riktigt 

relevant för oss. Det hade varit mer meningsfullt för oss att föra en öppnare diskussion 

kring hur vi kan utveckla vår undervisning med hjälp av digitala hjälpmedel. 

6.3.2 Analys av intervjuer 
Figur 7 presenterar kategorier och underkategorier som visar hur lärarna utvecklat sin 

undervisning kring informationssökning och att kritiskt granska information som rör idrott 

och hälsa. Nedan förklaras kategorierna och argumenten stöds av citat från intervjuerna.  

Det framkom tydligt att lärarna inte upplevde denna cykels syfte och innehåll som 

meningsfullt för deras praktik. Mycket av datan kretsar kring lärarnas negativa upp-  

fattningar av arbetet. Följdfrågorna i intervjun formulerades även efter hand för att urskilja 

vad som varit undermåligt och vad som istället hade varit mer relevant.  Analysen 

kategoriseras därför utifrån cykelns framgångar, svårigheter och förbättringsmöjligheter.  

 

 

 

Figur 7: Kategorier och underkategorier i analys av cykel 3: kring informationssökning och att kritiskt 

granska information som rör idrott och hälsa. 

 

6.3.2.1 Framgångar 

Lärarna är trots allt överens om att uppgiften vi konstruerade var lyckad och relevant för 

eleverna. Vi har haft liknande uppgifter tidigare, men nu tillförde vi en dimension i och 

med att eleverna själva fick söka och kritisk granska informationen kring ett valt område 

inom livsstil och hälsa. Uppgifterna länkar på sätt och vis in med den föregående cykelns 

undersökande arbetssätt. Eleverna blir mer aktiva i kunskapsprocessen.  
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Vi har jobbat lite med idrott... med livsstil och hälsa, och jag tycker att vissa elever är 

jätteduktiga på att hitta information och källor, och jag tycker att vi tittar mot framtiden.. om 

man tänker att nu är vi 2018 man måste gå fram, tycker jag (I4). 

 

Vi gjorde den här hälsouppgiften ju, och då valde jag att de skulle hitta lite litteratur själva och 

sen granska det om det var trovärdigt eller inte, och det blev ju, egentligen är det väl som 

utfallet i allting annat, vissa gör det väldigt bra, och vissa gjorde det inte alls, men de som gick 

in för det gjorde det väldigt bra (I2). 

 

En av lärarna konstaterar att det känns självklart att informationssökning skall ingå i 

undersökande uppgifter som den vi utvecklade. 

 

Det var en uppgift vi konstruerade, som jag tycker, nu har inte jag jobbat med den tidigare, 

men jag hade saknat det, om vi inte hade lagt till den delen som vi valde att lägga till i det sista 

momentet som vi gjort, så det är jag ju tacksam för, så på det viset har det ju påverkat det jag 

gör (I1).  

  

Lärarna uppger även att informationssökning är ett område de inte har erfarenhet av att 

undervisa och att arbetet utvecklat deras kompetens och undervisning.  

 

Jag tror absolut att vi lär oss, jag tycker vi utvecklas, kanske man inte är medveten exakt, men 

ändå om man är med i diskussionen så lärde man sig något hela tiden... som när vi hade träffar 

om digitalisering, det var inte min bästa träffar, men ändå jag tycker att man lär sig av att sitta 

med och lyssna på andras åsikter och man vet vad kollegor tänker, man lärde sig ändå. (I4) 

 

6.3.2.2 Svårigheter 

Det framgår att arbetet med lärmodulen inte blev särskilt lyckat för idrottslärargruppen. 

Materialet lyckades inte engagera lärarna, och det kändes inte relevant för ämnet. Det finns 

lite för få tydliga beröringspunkter mellan uppgifterna och texterna, och ämnet idrott och 

hälsa. Ett dilemma var även att lärmodulen och fokusområdets bestämdes ”ovanifrån”, och 

inte bottnade i praktikens behov.    

 

Många kände nog inte att det kändes relevant i vardagen liksom, att det jag gör hur hjälper det 

mig liksom? Och det gjorde att kvaliteten blev sämre på det man läste in och man kom inte 

riktigt taggad liksom […] eller min uppfattning är att vi var mer sugna under hösten liksom, 

och utifrån mig själv så kändes det ju väldigt relevant där, och det här kändes mindre relevant 
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och det gör ju att jobbet bara blir halvhjärtat liksom. Jag tror att jag gjorde alla jobb men det 

var inte med inlevelse och då blir det ju inte bra liksom, lustfyllt lärande så (I1). 

 

Alltså frågeställningar vi utgick ifrån passade inte in i vårt ämne, det var svårt att hitta 

kontaktpunkter där, och det var nog som vi diskuterade att vi valde nog fel sätt att ta oss an det 

(I1). 

 

Några andra faktorer som lärarna lyfter fram är den lästa formen i modulen, att kvaliteten 

i texterna inte höll måttet och inte var relevanta för idrottsämnet, och att uppgifterna blev 

krystade att genomföra.  

 

Det var väldigt smalt också, vi lyckades inte få det brett alls, och så funkar det inte i alla ämnen 

liksom, det är klart att det är svårt när alla ska göra lika, men i det här fallet kanske vi hade 

behövt tänka till innan liksom, annars fastnar man ju i sitt egna, och då är det ju väldigt svårt 

att komma vidare och bli bättre på det man gör liksom (I1). 

 

Alltså i höstas hade vi väl mer, friare, och det kändes ju mycket bättre, för då blev det ju mer 

riktat mot oss, det var ju då vi jobbade med olika inlärningsmetoderna, då kändes ju det mycket 

mer relevant, än när vi satt nu med digitaliseringen som faktiskt var skittråkig, texterna, man 

blev bara negativt inställd, så det är ju en jättefördel, om du kan styra texten så klart (I2). 

 

Det är även tydligt att lärarna inte har förändrat sitt förhållningssätt i undervisningen på 

något sätt eller förståelsen av praktiken. Förändringsaktionen innebar endast att nya 

uppgifter utvecklades. Först när resultatet av en förändringsaktion analyseras och värderas 

mot andra aktioner kan de leda till ett utvecklat professionellt lärande och utveckling av 

undervisningen. 

 

Det kändes som om vi satt här och egentligen inte hade så mycket, vi fick liksom krysta fram 

uppgifter som vi skulle göra och sådär, att just jobba med källkritik i idrotten känns som att 

det är inte där vi ska lägga fokus, och då kändes det som att, ja då hade det varit skönare om 

vi kunde ha fått jobba med något annat, I2 

 

6.3.2.3 Förbättringsmöjligheter 

En uppfattning som delas av flera lärare och som även diskuterades vid träffarna var att 

utgångspunkten för arbetet hade fel fokus. Det upplevdes mer som en kompetens-  

utveckling i digital kompetens, än ett sätt att kollaborativt utveckla vår undervisning utifrån 

våra upplevda problem i praktiken. Det vore mer relevant att utgå från: Hur kan vi utveckla 
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vår undervisning md hjälp av digitala hjälpmedel, än hur kan vi införa mer digitala 

hjälpmedel i vår undervisisning. 

 

Jag tyckte inte texterna var bra, jag hade svårt att ta till mig dem. Så vi skulle nog ha vänt på 

det och utgått från: vad behöver vi i vårt ämne för att komma in, alltså hur kan vi använda det 

i vårt så ämne så att det blir så bra som möjligt liksom? Och inte tvärtom: så här är tanken att 

man ska använda det, försök få in det i ert ämne. Det blev inte så bra (I1). 

 

Ett annat förslag på förbättring som framkom ur intervjuerna var en friare form på 

träffarna. I en mer flexibel process hade lärgruppen kunnat stanna kvar längre i de moment 

som upplevdes intressanta och relevanta och hoppat över de som saknade relevans för 

idrottsämnet.  

 

Kanske fått välja moduler mer, eller avsnitt, få landa kanske välja 2 av 4 eller 2 av 5 och landat 

i dem, nu vart det lite rafsande och hafsande och inget av något, eller valt 1 rent av, om vi hittar 

en lämplig och sen jobbar mer med den, nu har vi gjort för sakens skull och då vart det bara 

pannkaka, så men fått välja en bit eller så (I3). 

 

Lärarna är dock positiva till att utveckla undervisningen med hjälp av digitala hjälpmedel 

och ser ljust på framtiden.  

 

Det är det ju klart vi kan, vi kan ju inte sitta och säga, jamen det är inget för oss, utan vi måste 

också hänga med i utvecklingen, det finns ju mängder med saker vi kan, grejer vi kan använda, 

sen är det ju kanske en kostnadsfråga, skratt! (I2) 

 

6.4 Metaanalys  

I detta avsnitt besvaras framförallt frågeställningen hur lärarna uppfattar att det 

kollaborativa arbetet i lärgruppen utvecklat deras professionella lärande. Analysen utgår 

från det insamlade materialet från samtliga 12 intervjuer under fallstudiens förlopp.  

Figur 8 beskriver de olika kategorierna för ett förändrat och utvecklat lärande som 

identifierats i analysen av intervjuerna.  
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Figur 8: Kategorier för hur lärarnas lärande förändrats under processen. 

6.4.1 Kategori 1: Ökat reflekterande förhållningssätt 
Analysen av intervjuerna visar att lärarna uppfattar att lärgruppsträffarna lett till ett ökat 

reflekterande synsätt på sitt lärande och sin undervisningspraktik. Diskussionerna har 

synliggjort och satt ord på mycket som lärarna tidigare gjort utan att reflektera över.  

 

Vinningen att sitta ner i sånt här är ju att man faktiskt tvingas reflektera, är det här relevant det 

jag gör liksom, i min undervisning. Och hur kan jag göra undervisningen ännu bättre liksom. 

(I1) 

 

Sådana här saker som man gör, som man kanske alltid gjort, blir man kanske mer medveten 

om att man gör (I3). 

 

Larsson & Meckbach (2014) skiljer på en reflekterande didaktik och en föreskrivande 

didaktik. Den förstnämnda beskriver lärares reflektioner över genomförd undervisning, 

den föreskrivande didaktiken beskriver lärares reflektion inför undervisning. De gemen-   

samma reflektionerna på träffarna har framförallt handlat om reflektion över saker lärarna 

gjort och gör i sin praktik, men även vad de kan förändra och utveckla. Så här beskriver 

två av lärarna det:  

Jaa man tvingas reflektera över det man har gjort och relevansen i det, sen så, alltså jag brukar 

göra det efter dagens slut liksom, men det kan ju vara saker man missar, funderar på saker som 

gått bra och vad man skulle kunna tänka på till nästa gång och så, men absolut att behöva tänka 

på: vad har jag själv gjort och vad finns det för fördelar med det? Saker som går att utveckla 

(I1). 

 

OCH VET DU, kanske en gång jag kanske inte är så aktiv på ett möte, men ändå jag är med, 

och efter, vi är ju olika folk, men jag analyserar, och jag tänker, det kommer efter. Inte direkt, 

kanske kommer direkt också, skratt. Men om vi har tid från ett möte till nästa, under den tiden 

så funderar jag utifrån den diskussion om det arbete som vi gjort. Det gör jag, inte bara på den 

dagen utan jag analyserar hela tiden. Så jag kommer på något nytt, något nytt, och ofta pratar 

jag med mina kollegor om det här (I4). 

 

Kategorier

Ökat reflekterande 
förhållningssätt 

Ökad handlingskraft att 
förändra praktiken

Nya perspektiv på 
lärande

Fördjupade 
ämnesdidaktiska  

diskussioner
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6.4.2 Kategori 2: Ökad handlingskraft att förändra praktiken 
Kategori 2 beskriver mer hur de kollegiala diskussionerna och reflektionerna faktiskt leder 

till en förändring i praktiken. Den inledande cykelns fokus på ett formativt förhållningssätt 

i undervisningen med tydligt kommunicerade lärandemål har fått effekter i 

undervisningen.  

Jag tror att jag har blivit bättre på att tydliggöra… för eleverna... målen lite så där, eller målen 

med lektionen eller, alltså tydliggöra dels lite vad jag kräver av dem, […] men ändå också då 

att tydliggöra vad, alltså, vad vi har för syfte, eller varför vi jobbar med det här ämnesområdet 

liksom, så. Det tror jag att jag blivit bättre på. Även om man har haft det, om man har vetat 

det själv innan, så kanske man har tydliggjort det så mycket för eleverna, lika mycket som man 

har börjat göra nu då. Så det har väl vart positivt så (I2).  
 

Tydligare tror jag. Bättre på att tidigare fånga upp och kolla av, så det inte går för lång tid, har 

jag med dem på tåget, eller måste jag backa (I3).  

 

Även teorierna från cykel 2, hur ett mer elevaktivt och undersökande arbetssätt kan 

utveckla elevernas lärande, har förändrat lärarnas syn på undervisning och förståelse av 

praktiken.  

 

Jaa, jag tycker de är jättebra. Men jag kan bli bättre. Jag tycker jag måste bli bättre, men jag 

tycker att när man börjar, man gör så gott man kan, och efter det vill man bli bättre och hittar 

vissa lösningar som att använda whiteboards eller instruktioner eller, de här momenten att 

eleverna kan vara med och påverka på lektionerna jag tycker det är superbra. Man kan testa en 

gång, och efter varje lektion man har bättre förslag på hur man kan göra, det är bra 

utvärdering...(I4).  

 

Ja, men det vill jag ju påstå att det lever kvar, sen kanske inte lika... tydligt, men tanken det 

här med... elevutvecklande -att de skulle vara mer delaktiga och så, det ligger ju där liksom, så 

det finns ju, att man bjuder in säkert mer till det, och försöker reflektera med eleverna kring 

det, mer nu än det var tidigare. Absolut! (I1).   
 

Citaten nedan visar att lärarna inte bara tar tips och bra idéer från andra och implementerar dem 

oreflekterat in sin egen praktik, utan visar på ett förståelseinriktat lärande, där andras erfarenheter 

utgör utgångspunkten för att utveckla den egna praktiken (jfr Scherp, 2003). 

Jag tar ju godbitarna. Jag får ju tänka specialpedagogik hela tiden, för mina elever, men plocka 

det bästa som grundskolan har, sen får jag omsätta det till min undervisning, ja till mina elever 

då. Man får ju en tanke av det som sägs, sen tänker man om, twistar om det, sen ner på golvet 

(I3).  

 

Ja men man har väl lärt sig grejor, det har man såklart, man lär sig av varandra, men framförallt 

att man blir mer medveten om vad man själv gör, och att man kanske då blir mer villig att 

testa, liksom ok jag kanske ska testa det som xx gjorde eller som yy gjorde, eller så, innan 

kanske man mer bara rullade på med sina grejor, man blir mer kanske öppen och lyhörd för 

det man gör och det andra ,det gör man genom att sitta och diskutera det (I2). 

 

 Jag blir bättre i det jag gör, men alltså att kunna plocka delar från olika, för vi har olika lärstilar 

liksom, så är det ju. Särskilt det här med att bara kunna glida in och kolla till någon, för då kan 
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man få lite tips på saker och så, alltså det kan starta tankar som gör att man kommer vidare, 

och så utvecklar man den tanken, för oftast så kopierar man ju inte rakt av utan man tar det 

som man tyckte var bra och så gör man något eget av det, liksom (I1). 

 

6.4.3 Kategori 3: Nya perspektiv på lärande 
Kategori 3 beskriver uppfattningen att det är utvecklande för det egna lärandet att möta 

nya perspektiv på fenomen. Det gäller både olika intryck och perspektiv från kollegor, 

samt ny kunskap och nya uppfattningar som kommer till uttryck i den valda litteraturen.  

Ju fler infallsvinklar man får på saker och ting liksom, ju bättre blir jag på mitt yrke, så klart 

(I1). 

 

Avgörande för en framgångsrik skolutveckling är enligt Scherp (2003) att iscensätta 

utmanande möten av olika perspektiv så att reflektionerna och lärdomarna skapar nya 

mönster i agerandet. En risk med ämnesvisa grupperingar är att konstellationen blir alltför 

homogen och likasinnad. Lärarna utrycker dock att de fått nya perspektiv på olika fenomen 

och att det utvecklat deras förståelse av sin praktik och deras handlande.  

Alltså, rent pedagogiskt är det ju alltid en vinning att sitta ner och diskutera och reflektera 

kring den undervisningen vi bedriver. Alltså, det här blir ju tillfällen då vi kan göra sådana 

saker liksom. Där man kan ifrågasätta det man gör liksom, att man... alltså det finns ju risk att 

man gör vissa saker av slentrian liksom, att det inte blir utvecklande liksom, utan man står och 

gör och samma saker år ut och år in (I1). 

 

6.4.4 Kategori 4: Fördjupade ämnesdidaktiska diskussioner 
Kategori 4 tangerar kategori 2 och 3, men här uttrycks mer uppfattningen att själva 

diskussionen i sig var värdefull. Det är uppenbart att lärarna värdesätter den öronmärkta 

tiden för pedagogiska diskussioner och i synnerhet ämnesdidaktiska samtal och 

reflektioner med andra idrottslärare. Lärarna beskriver att de lär av varandra i de 

kollaborativa lärprocesserna. 

Det blir ju ett forum för det kollektiva lärandet, Här kan man liksom utvärdera saker med andra 

professionella, liksom. […] För vi har inte den tiden på våra vanliga konferenser. Det är en 

fördel, definitivt![…]Jag tycker det är jättebra, på mitt tidigare jobb så saknade jag den här 

diskussionen, så jag tycker det är bara bra. Man kan lära sig jättemycket av varandra (I1).  

 

Jag tror vi har jättemycket att lära av varandra. Mer observation, mer samtal, visst, i den bästa 

av världar SKRATT; att kunna sitta och prata med varandra (I3).  

 

Den största nyttan är val att man sitter ner i de här forumen, för jag menar när vi sitter ner på 

en ämneskonferens och sådant, så är det mer liksom praktiska saker, som vi pratar om, hur 

verksamheten ska funka liksom. Här är man ju liksom, styrda och lite tvingade till att liksom 

prata om hur vi jobbar, som individer så. Och det är väl det man lär sig, alltså det man får med 

sig mest av (I2). 
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Och sen får man ju, när man sitter tillsammans får man ju goda exempel på saker som andra 

gör, som... de får man ju inte om man bara håller sig i sitt klassrum, och inte ser någon annan 

liksom. Så... jag tycker det är jättebra egentligen att vi kan sitta tillsammans. Och sen vad vi 

kallar det, lärgrupper eller om vi kallar det ämnesträffar, men att få sitta tillsammans och 

diskutera pedagogiska frågor... är ju utvecklande liksom. Både för min egen del, men även för 

ämnets del på skolan tänker jag (I1). 

 

Gemensamma diskussioner i syfte att medvetandegöra, och utmana perspektiv kan stärka 

den personliga och kollektiva kompetensen i ett kollegium. Lärarna i studien uttrycker sig 

odelat positiva till lärgruppsdiskussionerna och hävdar att de utvecklar sitt lärande.  

Jag tycker om vi har diskussioner så lär vi oss av varandra. Det är kul att veta vad folk tänker. 

Varje diskussion utvecklar mig. ... och det är bra att veta vad andra tänker. Om jag tänker och 

säger min åsikt, som kanske inte är så bra, och ni mina kollegor kanske tänker något annat som 

vi kan diskutera så kan man öppna sina horisonter (I4). 

 

Det tror jag är bra. Alltså på långsikt, tror jag... alltså att det är en process. Det handlar ju om 

det man pratar om ett "mindset", att ändra tanken. Vi i våran grupp vi har ju vart med på banan 

rätt länge, och man har kört sitt race, kanske lite cementerat i så här har vi alltid gjort, det har 

alltid vart så, så jag tror det är bra att vända upp och ner på sina tankar (I3). 

  

6.5 Slutsatser 

Nedan sammanfattas resultaten från datainsamlingen och de slutsatser som kan dras. 

Avsnittet besvarar framförallt studiens andra frågeställning: Hur lärare, genom arbete i en 

kollaborativ lärgrupp kan utveckla undervisningspraktiken, samt förståelsen av praktiken. 

6.5.1 Utveckling av den egna praktiken 
Aktionsforskning innebär i sig att förändra och sträva efter att utveckla den egna praktiken 

då aktionerna kräver ett nytt agerande. Genomförandet av de olika aktionerna i den 

inledande cykeln har visat sig framgångsrika vad det gäller att utveckla lärarnas metoder 

att tydliggöra och kommunicera lärandemålen i undervisningen. Vi har funnit en god 

struktur vid lektionsstart som har underlättat för oss lärare och eleverna uttrycker att det 

varit tydligare vad vi håller på med och varför. Intervjuerna med lärarna visar att lärarna 

utvecklat sina rutiner och metoder för att planera, formulera och kommunicera syftet med 

lektioner. De tydliga rutinerna är även en trygghet för många elever. 

 Lärarna uttrycker även att de fått till stånd mer reflekterande diskussioner och lärande 

samtal på lektionerna och utvärderar oftare undervisningen tillsammans med eleverna. De 

har utvecklat sin förmåga att engagera eleverna genom att formulera mer kontextfria mål 

och koppla målen till relevanta situationer i elevernas vardag. Loggboksanteckningarna 

och mina egna reflektioner styrker bilden av att lärarna utvecklat sin praktik och sitt 

formativa förhållningssätt.  
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Den andra cykeln utvecklade lärarnas förhållningssätt till undervisningen genom att införa 

ett mer utforskande arbetssätt i undervisningen för att engagera eleverna i lärprocessen. 

Förändringsaktionerna var framgångsrika och ökade enligt lärarna elevernas känsla av 

sammanhang (KASAM) i undervisningen (jfr Antonovsky, 1991). Undervisningen och 

målet med ämnet blev mer begripligt, mer hanterbart och mer meningsfullt för eleverna. 

Aktionerna ökade elevernas delaktighet och inflytande, och ledde till många konstruktiva 

och kunskapande diskussioner. 

 Den tredje cykeln motsvarade tyvärr inte våra förväntningar. Till skillnad från tidigare 

cykler fick vi denna gång inte själva formulera vårt utvecklingsområde utifrån upplevda 

problem i verksamheten. Det bestämdes att skolan gemensamt skulle rikta utvecklings-  

arbetet mot digitaliseringen av skolan och att utveckla metoder för informationssökning 

och kritisk granskning av information. Uppgifterna och litteraturen som ingick i 

skolverkets framtagna lärmodul upplevdes inte relevanta för vårt ämne och vi hade svårt 

att få till utmanande och meningsfulla diskussioner utifrån materialet. Vi lyckades utveckla 

ett par lyckade lektionsplaneringar och uppgifter. Det stora problemet var att arbetet tog 

formen av en kompetensutveckling i informationssökning och digital kompetens och inte 

den kollaborativa och kunskapsbildande lärprocess vi förväntade. Istället för att undersöka 

hur vi kunde utveckla vår undervisning med hjälp av digitala hjälpmedel och kritisk 

informationssökning, blev det snarare en undersökning av hur vi kunde digitalisera 

uppgifter i undervisningen.  

Det handlar om att ta små steg hela tiden och fortsätta försöka utveckla vår undervisning, 

det kan alltid bli lite bättre. Lärarna är positiva till de pedagogiska lärgrupperna och 

uttrycker att de lär sig mycket genom att ta del av andras erfarenheter. De reflekterande 

och perspektiv -vidgande diskussionerna har bidragit till förändringar av praktiken och en 

utveckling av undervisningen. Sammantaget har aktionerna medfört en utvecklad 

undervisningspraktik hos lärarna.  

6.5.2 Utveckling av förståelsen av den egna praktiken 
Att utveckla och förändra förståelsen av praktiken innebär enligt Rönnerman (2012) att 

tillsammans med andra reflektera över och kritiskt granska den egna verksamheten. De 

gemensamma didaktiska diskussionerna vid lärgruppsträffarna och input från relevant 

litteratur har utvecklat lärarnas metakognitiva reflektion och deras förståelse av sin 

undervisningspraktik. Lärprocessen vid träffarna har konfronterat lärarna med nya 
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perspektiv på lärande och de har genom att reflektera över sina egna och sina kollegors 

erfarenheter kunnat utveckla förståelsen för sin praktik. ”Förståelsen av uppdraget 

påverkar lärandet genom att den utgör den meningsskapande helhet där erfarenheter 

omformas till lärdomar” (Scherp, 2003, s.43). Skolutveckling bygger således på en förän-

drad förståelse av uppdraget och/eller nya lärdomar om hur det implementeras. Även den 

gemensamma dokumentationssyntesen visar på en förändrad och fördjupad förståelse av 

läraruppdraget och undervisningspraktiken.  

För att utveckla lärares förståelse av den egna praktiken är det väsentligt att utveckla de 

strukturer i organisationen som stimulerar lärare till reflektion och lärande. En utvecklad 

och förändrad förståelse av praktiken kräver även en kritisk självreflektion och förmågan 

att se praktiken ur andras perspektiv. En metod för detta kan vara kollaborativa 

observationer av andra lärares undervisning. Observationerna av kollegor är en 

framgångsfaktor som lyfts fram i intervjuer och i diskussioner. Det har upplevts som 

väldigt meningsfullt att öppna upp klassrummen för varandra och öppna ögonen för nya 

perspektiv och undervisningsmetoder.  

6.5.3 Professionellt lärande och utveckling av förståelsen av de 
sammanhang i vilken praktiken ingår 
Professionellt lärande kräver fördjupade professionella kunskaper och färdigheter. Dessa 

nya kunskaper kan utvecklas genom att läraren testar nya metoder i praktiken, reflekterar 

och diskuterar med kollegor, reviderar sina planer och testar på nytt. För att utveckla och 

förändra förståelsen av de sammanhang som praktiken ingår i krävs även att arbetet 

relateras till styrdokument och relevant forskning. Genomförandet av skolutvecklings-  

projektet med kollaborativt lärande i pedagogiska lärgrupper har medfört en utvecklad 

förståelse av de sammanhang skolans praktik ingår i för lärarna i studien. De flesta 

intervjuade lärarna uppger att arbetet lett till att de förändrat sin undervisning och utvecklat 

sitt lärande i och med de nya insikterna och kunskaperna. 
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7 Diskussion  

Detta kapitel inleds med en resultatdiskussion och metoddiskussion. Sedan presenteras 

förslag på vidare forskning och avslutningsvis ett slutord till studien. 

7.1 Resultatdiskussion 

Skolutveckling handlar om att skapa utmanande pedagogiska möten och lärmiljöer för 

lärare och att ibland få intryck utifrån som kan rubba på föreställningarna (jfr Scherp, 2003; 

Åberg, 2014). Utmanande möten och dialog är grundläggande för förståelsefördjupande 

och meningsskapande lärprocesser. En grundtanke i lärprocessen är att ”människor handlar 

utifrån sin förståelse av verkligheten” (Scherp, 2003, s.43). Så är det ju. Om skol-  

utvecklingen inte leder till nya lärdomar och en förändrad praktik så har det ju inte skett 

någon utveckling. Har vi då lyckats utmana varandra att ifrågasätta och ompröva vår 

förståelse av lärande så att vi kan utveckla verksamheten och inte bekräfta invanda 

mönster? Både och skulle jag säga. I vissa fall har det gemensamma arbetet och nya insikter 

från litteraturen vidgat våra perspektiv så vi vågat prova nytt och utveckla vårt lärande och 

vår undervisning. De kollegiala diskussionerna har också lett till att vi utvecklat vår 

förståelse av vårt uppdrag. Vissa gånger kan vi dock konstatera att vi inte lyckats rubba på 

våra invanda föreställningar om vår praktik och att arbetet inte ledde till ett förändrat 

förhållningssätt utan stannade vid att testa nya metoder i undervisningspraktiken.  

7.1.1 Kollaborativt lärande 
Kollaborativ skolutveckling kräver enligt Hirsh (2017) ett långsiktigt och systematiskt 

arbete. Det bygger på att alla lärare bidrar med sitt engagemang och tar ansvar för att 

genomföra de planerade åtagandena. Jag tycker att jag kan urskilja att båda jag och mina 

kollegor tagit steg mot att fördjupa vårt lärande och utveckla nya undervisningspraktiker. 

Förhoppningsvis har arbetet lett till ett förändrat och mer formativt förhållningssätt till 

lärande och lagt grunden för ett kollaborativt arbetssätt på skolan som vi kan fortsätta 

utvecklas under många år.  

Vi har även upplevt de kollegiala observationerna och de ämnesinriktade diskussionerna 

positivt. Det var intressant med ämnesövergripande grupper också, men framförallt vid 

lektionsbesök och i en del diskussioner om lektionsinnehåll och metoder i undervisningen 

är det enklare att relatera till och mer meningsfull att observera och diskutera med 

idrottslärarkollegor som delar ens erfarenheter. Scherp (2003) resonerar om ett erfarenhets-  

lärande och ett kollektivt minne när att man inom t.ex. en lärargrupp tar del av och 
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reflekterar över varandras erfarenheter i lärande samtal. Åberg (2014) betonar att kollektiv 

kompetensutveckling, att lära tillsammans av och med varandra, leder till ett bättre 

utnyttjande av den kompetens som finns inom kollegiet och kan bidra till att utveckla hela 

verksamheten. Möten med andras erfarenheter och ny kunskap har influerat reflektionerna 

och lärdomarna och utvecklat vår praktik.  

7.1.2 Formativt förhållningssätt  
Arbetet i cykel 1 får anses vara framgångsrikt. Lärarna betonar i intervjuerna att deras 

undervisningsmetoder för att tydliggöra och kommunicera lärandemål utvecklats och att 

även eleverna uttryckt att syftet med undervisningen blivit mer begriplig och meningsfull. 

Enligt Wiliam & Leahy (2015) är syftet med lärandemål inte att hjälpa eleverna att 

genomföra aktiviteter, det är att hjälpa dem lära sig. När lärandemål tydliggörs kan 

eleverna fokusera genom att de förstår vad som förväntas av dem och vad som behöver 

prioriteras. Om lärare och elev talar samma språk kan elever lättare förstå vad som 

förväntas av dem och vad som anses som viktigt. Det har även medfört att ämnets 

legitimitet som kunskapsämne stärkts och att fokus har skiftat från ett görande till ett 

lärande (jfr Larsson, 2017; Meckbach & Lundvall (2015). Det framgår av de senast 

genomförda intervjuerna att förhållningssättet från cykel 1 lever kvar och har blivit en 

naturlig del av undervisningsspraktiken.  

Även Cykel 2 skapade förutsättningar för ett mer formativt förhållningssätt till praktiken, 

med ett mer elevcentrerat och produktivt lärande i fokus (jfr Larsson, 2017). I analysen av 

intervjuerna framträdde en bild av en ökad känsla av sammanhang (jfr Antonovsky, 1991) 

för eleverna. Undervisningen blev genom förändringsaktionerna mer hanterbar, begriplig 

och meningsfull. Vilket ledde till ett ökat engagemang, delaktighet och elevinflytande. Det 

är enligt Jakobsson (2007) en stor utmaning för lärare att skapa meningsfulla läraktiviteter 

som även är begripliga och hanterbara för eleverna. Det som upplevs som meningsfullt för 

en elev kan uppfattas som totalt meningslöst för en annan. Uppgifterna och lektionerna 

som konstruerades i Cykel 3 tangerar på sätt och vis cykel 2:s undersökande arbetssätt. 

Eleverna fick möjlighet att själva aktivt ta ansvar för sin kunskapsprocess vilket är en 

central del i det formativa förhållningssättet till undervisning (jfr Wiliam, 2013). Genom 

de förändringsaktioner vi genomfört har vi ökat vårt medvetande och utvecklat ett mer 

formativt förhållningssätt till undervisning och mer elevaktiva och meningsfulla 

undervisningsformer.  
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7.1.3 Erfarenhetslärande 
Det är lite speciellt att handleda sina närmsta kollegor och jag var angelägen att arbetet vid 

träffarna och diskussionerna skulle skilja sig från våra ämneslagsträffar som har en tendens 

att fokusera på mer praktiska och schematekniska frågor. Under de första träffarna var det 

tyvärr ett par deltagare som inte visade något större intresse för projektet och som inte 

gjorde vad de förväntades göra. Det försvårade mitt uppdrag som samtalsledare och gjorde 

att det kollaborativa arbetet och diskussionerna blev lite haltande. Levinsson (2011) menar 

att det är vanligt att en del lärare till en början kan synas sakna engagemang för nya projekt 

och istället för att komma igång med ”forskningen” tar itu med andra uppgifter. Som 

samtalsledare är det viktigt att inte betrakta det som ett uttryck för lärares motvilja till 

förändring. Istället kan det som uppfattas som avsaknad av engagemang bero på att 

frågorna inte upplevs relevanta för deras arbete. Enligt Timperley (2007) riskerar nya idéer 

och metoder att avfärdas som irrelevanta av lärare, om de inte relateras till deras befintliga 

förståelse av praktiken. Det är viktigt att utgå från lärarnas nuvarande föreställningar för 

att sedan kunna utmana och diskutera vad andra ideér och arbetssätt skulle kunna få för 

konsekvenser i undervisningspraktiken.  

 Every teacher I have met is the best teacher they know how to be. But unless we support our 

teachers with professional learning opportunities, they will act in isolation of the wider 

knowledge that research is making available and which could enhance their effectiveness 

(Timperley, 2007, s. 32). 

 

En risk med erfarenhetslärande är enligt Scherp (2003) om den förstärker den redan 

befintliga kulturen. Vi ser gärna det vi vill se och lägger märke till det som stämmer 

överens med våra förställningar. Det finns både för- och nackdelar med ämnesinriktade 

lärgrupper som det är viktigt att vara medvetna om och förhålla sig till. Det ställer krav på 

handledaren att tillföra ny input och nya perspektiv och utmaningar till diskussionerna för 

att motverka att befästa invanda mönster (jfr Åberg, 2014).  

Det är viktigt att jag som samtalsledare tar hänsyn till lärarnas olika förutsättningar utifrån 

förkunskaper, erfarenhet och intressen. Åberg (2014) betonar att för att utveckla en 

kollaborativ lärandeprocess gäller det att skapa en nyfikenhet och motivation för 

utveckling. Det behöver finnas en vilja och lust till förändring annars riskerar utvecklingen 

att stagnera. Det här var något jag funderade på mycket under den första tiden av projektet, 

och det framgår av mina reflektioner i loggboken att lärarna blev mer och mer positiva och 

engagerade ju fler träffar vi hade och ju tryggare vi blev i gruppen. Vid cykel 3 återkom 
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dock problemet, samtidigt som det blev tydligt att innehållet i cykeln inte upplevdes 

relevant för lärarna.  

7.1.4 Top down vs. Bottom up 
Efter att ha bedrivit skolutvecklingsmodellen från ett bottom up – perspektiv med 

utgångspunkt i lärarnas utvecklingsbehov i vardagen, ändrades förutsättningarna inför 

cykel 3. Beslutet att rikta kompetensutvecklingen mot digitalisering bottnade i och för sig 

i ett intresse i kollegiet efter en ökad digital kompetens för att möta de nya utmaningar som 

väntar skolan. Skolan har även börjat förse eleverna med egna datorer i en en –till –en 

satsning. Inom tre år kommer skolans alla elever att ha en egen dator, vilket naturligtvis 

ställer krav på att lärarna är kompetenta att utnyttja tekniken och de nya möjligheter som 

erbjuds. Men det är inte säkert att det rätt beslut att förena en digital kompetensutveckling 

för lärarna med det kollaborativa lärgruppsarbetet. Den avslutande cykeln upplevdes mer 

som en top – down –satsning där fokus var att höja lärarnas digitala kompetens med ett 

färdigt kompetensutvecklingsmaterial (jfr Rönnerman, 2012; Timperley, 2011; Wiliam & 

Leahy 2015). Vi upplevde att vi blev väldigt styrda av modulens arbetssätt, texterna var 

tyvärr inte särskilt meningsfulla för undervisningen i idrott och hälsa och bidrog inte till 

särskilt många nya insikter eller fördjupande diskussioner. Inte heller uppgifterna lämnade 

särskilt mycket åt lärarnas kreativitet och problemlösningsförmåga. Vi utvecklade ett par 

lektionsplaneringar och undervisningsmoment men inte vårt professionella lärande (jfr 

Hargreaves & Fullan 2013; Scherp, 2003, Timperley, 2011).  

Ett kollaborativt lärande kräver att samtliga deltagare tar sitt ansvar och bidrar efter sin 

bästa förmåga (jfr Hirsh, 2017), men det ställer även stora krav på mig som samtalsledare. 

Jag märkte tydligt i den tredje cykeln att jag inte lyckades engagera mina kollegor och att 

arbetet blev krystat. Jag som handledare var inte heller tillräckligt tydlig eller 

entusiasmerande för att fånga mina kollegors intresse och göra arbetet meningsfullt i vårt 

ämne. I efterhand inser jag att jag borde ha kringgått strukturen mer och anpassat materialet 

så att det passade ämnet bättre. Resultatet i cykel 3 visar på vikten av att frågeställningarna 

och förbättringsaktionerna utgår från upplevda problem och utvecklingsbehov i praktiken. 

Gör de inte det är det svårt att göra arbetet relevant för lärarna.  
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7.2 Metoddiskussion 

I detta kapitel diskuteras inledningsvis mina reflektioner kring aktionsforsknings-  

processen. Sedan följer en diskussion kring framgångsfaktorer och svårigheter i data-  

insamlingen i studien och analysen av materialet.  

7.2.1 Aktionsforskningsprocessen 
Hela projektet på skolan och aktionen har lärt mig mycket. Jag har utvecklats i på olika 

nivåer i min roll som först och främst lärare, men även som samtalsledare i projektet och 

som aktionsforskare. Utvecklingen kan beskrivas utifrån Noffkes (2009) tre dimensioner 

av aktionsforskning: Personligen har jag utveckla metoder i att undersöka min egen 

undervisning och min förståelse av praktiken. Den Professionella dimensionen involverar 

mina kollegor och vår gemensamma kunskapsproduktion genom arbetet i lärgrupperna. 

Den politiska dimensionen anknyter till spridningen av lärdomarna från aktions-  

forskningen och att sätta in den i ett vidare kunskapssammanhang. Genom att jag delar 

mina erfarenheter och insikter genom denna rapport blir det även möjligt för andra lärare 

att ta del av lärdomarna jag gjort och relatera det till sin egen praktik.  Processen har varit 

mångsidig och alla delarna har bidragit till att utveckla mitt lärande och förståelsen av min 

praktik.  

 

7.2.2 Datainsamling 
Kvale & Brinkmann (2014) poängterar att det krävs bra kvalité på en intervju för att få bra 

kvalité på innehållsanalysen. En svårighet jag upplevde var balansgången mellan att följa 

upp intressanta trådar i svaren och samtidigt hålla tråden och rikta blicken mot de frågor 

jag ville ha svar på. Det är svårt att veta om intervjuerna varit tillräckligt nyanserade och 

uttömmande och om analysen gått tillräckligt djupt för att uppfatta alla nyanser i datan. 

Larsson (1986) poängterar att om man inte finner något nytt, utan endast ser det man kunde 

räkna ut försvinner poängen med en kvalitativ analys. Jag inser att det är något jag behöver 

upprepa flera gånger för att utveckla min förmåga att formulera relevanta kategorier i 

analysen. Ett sätt att validera analysens trovärdighet och kvalitet hade varit att låta någon 

annan tolka meningsenheterna i datan för att se om de gjort liknande kategoriseringar.   

Deltagarna i lärgruppen har varit medvetna om att jag har studerat processen och 

informerats om studiens syfte och hur informationen kommer att användas. Vad det gäller 

intervjuerna kan man fundera på om det spelade någon roll att jag intervjuade personer ur 
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min egen grupp. Påverkade ”maktbalansen” mellan mig som handledare och dem som 

deltagare deras svar? Kanske hade det låtit annorlunda om någon annan intervjuat mina 

kollegor. Det är dock inte min uppfattning att någon av intervjupersonerna har något skäl 

att svara oärligt eller att avstå från att dela med sig av sina reflektioner.  

En triangulering av datainsamlingsmetoder brukar användas för att ge fler perspektiv och 

aspekter att belysa och fördjupa förståelsen av empirin (Elliot, 2016; Hassmén & Hassmén, 

2006). Det kan diskuteras huruvida så varit fallet i denna undersökning. Majoriteten av 

analysen och resultatet utgörs av data från intervjuerna. Det var svårt att använda de 

reflekterande loggboksanteckningarna på ett meningsfullt sätt i texten, bortsett från att 

stödja vissa tolkningar och reflektioner som gjorts i den övriga datainsamlingen. Kanske 

skulle jag ha dokumenterat mina reflektioner mer strukturerat (jfr dubbellogg alt. 

trippellogg beskriven av Björndahl, 2005). Den gemensamma dokumentationen innebar 

en kollektiv kunskapsproduktion som varit meningsfull för utvecklingen av vårt 

professionella lärande, och förhoppningsvis har den tillfört nya perspektiv till studien som 

inte framkommit annars och fördjupat förståelsen av datan.  

7.3 Vidare forskning 

Det hade varit relevant att studera vårt arbete utifrån teorin om praktikarkitekturer (se 

Kemmis, Wilkinson, Edwards-Groves, Hardy, Grootenboer & Bristol, 2014), för att 

urskilja vilka strukturer, arrangemang, som möjliggjort respektive begränsat utvecklingen 

under processen. Utgångspunkten i teorin är att praktiker är platser där människor möts, 

agerar och interagerar och måste alltid förstås i relation till dess kontext (Gyllander 

Torkildsen, 2016). 

Enligt Kemmis, et al. (2014) formas praktiker av kulturellt-diskursiva, materiellt-

ekonomiska och socialt-politiska arrangemang. ´Kulturellt-diskursiva´ arrangemang – 

som traditioner, styrdokument och forskning– påverkar hur vi uttrycker oss och hur vi 

förstår praktiker. ´Materiellt-ekonomiska arrangemang´ – som resurser och tid– formar 

handlingar och påverkar det vi kan göra. ´Socialt-politiska arrangemang´ – som hierarkier, 

ansvarsfördelning och beslut – formar relationer och roller som påverkar praktiker 

(Gyllander Torkildsen, 2016, s. 76). Kanske hade en analys av datan utifrån teorin om 

praktikarkitekturer lett till mer nyanserade och valida tolkningar.  

Något som kan tyckas saknas i studien är elevperspektivet. Det vore intressant att följa upp 

denna studie med att undersöka hur lärarnas förändrade arbetssätt och förståelse av 
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praktiken påverkar elevernas lärande.  För Timperley (2013) och Håkansson & Sundberg 

(2016) är elevernas lärande det centrala för ett professionellt lärande. Alla initiativ och 

förändringar som genomförs i undervisningen, bör mätas mot hur framgångsrika de varit 

för eleverna. 

 

7.4 Slutord  

”Förändringar tar kraft, skapar obalans och ibland konflikter. Ändå är förändringar 

nödvändiga […] det spelar ingen hur mycket vi än önskar att allt måtte förbli vid det gamla. 

När kontexten för våra handlingar ändras måste också handlingarna anpassas därefter” 

(Åberg a.a., s.58).  Vi har initierat ett ambitiöst och långsiktigt projekt utifrån en 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi tror på ett kollaborativt lärande där alla 

lärare är delaktiga och engagerade och lär av och med varandra i pedagogiska diskussioner 

kring den egna praktiken. Min förhoppning är att vi kan utveckla en kultur på skolan, där 

vi är nyfikna och intresserade av att kontinuerligt utveckla vårt professionella lärande. För 

det krävs en långsiktig strategi för skolutveckling och förutsättningar för utmanande samtal 

och en reflekterande kultur (jfr Scherp, 2003; Timperley, 2013). Vi är på väg, men de är 

en lång väg kvar! 
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Bilaga 1: 

Dokumentation av en undervisningsutvecklande och kunskapsbildande cykel 
Grundtanken i en cykel är att man gemensamt identifierar en undervisningsrelaterad aspekt som är problematisk, fördjupar sin kunskap och 

prövar/undersöker sin praktik 

 

1. Formulering av problemområde 

1. - vad vill vi utveckla och åstadkomma? 

Klicka här för att ange text. 

 

2 Bakgrund 

- Inventering av nuvarande arbetssätt. Vad är bra? Vad är mindre bra? Koppla till litteraturen. 

- Vad säger eleverna? 

 

3 Genomförande 

- Hur gör vi? 

Klicka här för att ange text. 

 

 

4 Metod för datainsamling 

- Vilka verktyg för datainsamling används?(enkät, intervju, loggbok etc.) 

Klicka här för att ange text. 

 

5 Resultat/slutsats 

- Vilka är de viktigaste resultaten? 

- Vilka slutsatser kan vi dra? Hur kan undervisningen utvecklas? 
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Bilaga 2: 

Samlad intervjuguide 
 
Jönköping Univeristy     vt -18 

Magisteruppsats pedagogik 15hp  

Petter Wiklander 

 

Frågeställningar 

- Hur beskriver lärare att de utvecklar sitt professionella lärande i en kollaborativ lärgrupp med ämneskollegor?  

- Hur kan lärare, genom arbete i en kollaborativ lärgrupp, utveckla och förändra (a) undervisningspraktiken, (b) förståelsens av praktiken? 

 

AF –Intervjuer 1 

 

Intervjufrågor 
1. Vilken nytta kan du se med arbetet i lärgrupper för dig och din undervisning? 

- Vad tror du att arbetet i lärgrupper i ämnet kan medföra för ditt eget lärande? 

- Hur har arbetet i lärgruppen påverkat din egen undervisning? 

 

2. Hur tydliggör och kommunicerar du lärandemålen med din undervisning för eleverna idag? 

- Vad gör du något idag som du inte gjort tidigare? 

- Hur har metoderna vi testat nu känts?  

- Vad har du fått för respons från eleverna? 

- Hur tror du att vi kan utveckla våra metoder ytterligare?  

 

AF –Intervjuer 2 
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Intervjufrågor 
3. Vilken nytta kan du se med arbetet i lärgrupper för dig och din undervisning? 

- Vad tror du att arbetet i lärgrupper i ämnet kan medföra för ditt eget lärande? 

- Hur har arbetet i lärgruppen påverkat din egen undervisning? 

 

4. Hur har du utvecklat dina metoder att engagera eleverna i lärprocessen, genom ett mer utforskande och produktivt arbetssätt i 

undervisningen? 

- Vad har du gjort? 

- Hur har metoderna vi testat nu känts?  

- Vad har du fått för respons från eleverna? 

- Vad gör du något idag som du inte gjort tidigare? 

- Hur tror du att vi kan utveckla våra metoder ytterligare?  

AF –Intervjuer 3 

 

Intervjufrågor 
5. Vilken nytta kan du se med arbetet i lärgrupper för dig och din undervisning? 

- Vad tror du att arbetet i lärgrupper i ämnet kan medföra för ditt eget lärande? 

- Hur har arbetet i lärgruppen påverkat din egen undervisning? 

- Vad har skett över tid?  

 

6. Hur har du utvecklat dina metoder för att utveckla elevernas förmåga att söka och kritiskt granska information som rör idrott och hälsa? 

- Hur har metoderna vi testat nu känts?  

- Vad har du fått för respons från eleverna? 

 

7. Hur arbetar du med digitala hjälpmedel i undervisningen idag? 
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- Vad gör du något idag som du inte gjort tidigare? 

- På vilket sätt kan vi utveckla idrottsundervisningen med hjälp av digitala hjälpmedel? 

- Hur tror du att vi kan utveckla våra metoder ytterligare?  
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Bilaga 3: 

Konstruktiv länkning – arbetsområden i Idrott och Hälsa ht -17 

 

AO Lärandemål: Vad är målet 
för arbetsområdet?  

Fokus: Konkretisering 
av målen 

Läraktiviteter: Vad 
ska eleverna arbeta 

med för att nå 
målen? 

Bedömning: Hur och 
när ska eleverna visa 

huruvida de nått 
målen?  

 
Ute-

vistelser 
Höst 

(v.34-39) 

- Utveckla allsidiga 
rörelseförmågor och intresse 
för att vara fysiskt aktiva och 
vistas i naturen. 

Utveckla konditionen och 
komplexa rörelser i en 
utomhusmiljö 

Konditionsträning 
Lekar och aktiviteter i 
naturen 

Praktiska, laborativa 
moment i slutet av 
arbetsområdet 

- Genomföra och anpassa 
utevistelser och friluftsliv 
efter olika förhållanden och 
miljöer. 

Orientering med karta och 
ev. hjälpmedel i något 
okänd terräng 
Grundläggande 
friluftskunskap och 
färdigheter 

Orientering 
Friluftsaktiviteter 
Genomgång 
kartkunskap 
Friluftskunskap  

Praktiskt samt teoretiskt 
kart- och friluftskunskap 
i laborativa moment 
samt prov 

Kropps- 
Kontroll  

(v. 40-45) 

- Utveckla allsidiga 
rörelseförmågor. 

- Utveckla en god 
kroppsuppfattning och tilltro 
till sin egen fysiska förmåga. 

Utveckla kroppskontroll 
och motorik utifrån de 
motoriska grundformerna 
Utveckla simteknik 

Gymnastik och 
akrobatik 
Lekar och spel 
Simundervisning 

Praktiska, laborativa 
moment i slutet av 
arbetsområdet 
Simtest 200m varav 
50m rygg 

 
Takt & 
Rytm 

V.46-51) 

- Utveckla allsidiga 
rörelseförmågor 

- Utveckla kunskaper om- och 
diskutera begrepp som 

Förstå och utveckla 
förmåga att röra sig till takt 
och rytm 
Kunna följa och skapa egen 
koreografi till musik  

Modern samt 
traditionella danser 
Koreografiövningar 

Praktiska, laborativa 
moment  
Planera och visa upp 
egen koreografi 
Dansuppvisning 
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beskriver fysiska aktiviteter, 
hälsa och livsstil. 

- Planera, genomföra och 
värdera olika 
rörelseaktiviteter. 

Lära sig grunderna i någon 
traditionell dans 

Övningar i att anpassa 
rörelser till takt och 
rytm 

 
Komplexa 
rörelser 

(v. 48-51) 

- Utveckla allsidiga 
rörelseförmågor. 

- Utveckla kunskaper om vad 
som påverkar den fysiska 
förmågan 

- Utveckla en god 
kroppsuppfattning och tilltro 
till sin egen fysiska förmåga. 

- Planera, genomföra och 
värdera olika 
rörelseaktiviteter. 

Förstå och utveckla 
koordinativa förmågor och 
komplexa rörelsekvaliteter 
Utveckla en förståelse för 
olika rörelsekulturer  
Utveckla kunskap om och 
förmåga att värdera olika 
aktiviteter och logiker för 
träning 

Koordinativa och 
motoriska utmaningar  
Nät- och väggspel  
Lekar och spel 
Problemlösande och 
utforskande uppgifter 
 

Praktiska, laborativa 
moment i slutet av 
arbetsområdet 
Utvärdering av olika 
logiker till träning 

 


