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Abstract (max 300 words): 

Syftet med detta paper är att beskriva och diskutera hur det i en forskningscirkel 

bestående av lärare verksamma inom en gymnasieskolas yrkesprogram var möjligt att 

etablera ett kollegialt lärande om elevers förmåga att bedöma sin egen 

kunskapsutveckling. Forskningscirkeln användes som en form av deltagarorienterad 

aktionsforskning, såväl som ett forum för att ur olika perspektiv undersöka och belysa 

pedagogiska problem i skolans vardag. Tanken var att forskningscirkelmetoden kunde 

användas för att etablera ett lärande och samtidigt initiera ett pedagogiskt 

utvecklingsarbete som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, där 

deltagarna inte bara var kunskapskonsumenter utan även producenter av 

handlingsrelevant kunskap. Studien bygger på en kvalitativ fallstudie där data har 

samlats in genom deltagande observation, informella samtal, en gruppintervju samt de 

texter som deltagarna producerade i forskningscirkelarbetet.  

 

Resultatet visar att deltagarna inom forskningscirkelns ram kom att bilda olika mindre 

koalitioner där de samlades runt olika teman för utveckla ”miniforskningsprojekt” som 

på ett konkret och handfast sätt berörde problem om elevers förmåga att bedöma sin 

egen kunskapsutveckling som de behövde lära sig mer om för att kunna utveckla 

undervisningen. Skolans rektor och utbildningsledare, som också deltog i 

forskningscirkeln, fick på så sätt en möjlighet att utveckla sina egna kunskaper om den 

undervisning som deras lärare bedriver i sin vardag, liksom uppslag för hur de kunde 

utveckla ett mer praktiknära pedagogiskt ledarskap. För forskningscirkelledarna 

innebar det att de inte bara kunde fungera som en resurs och ge stimulans, de kunna 

också själva skaffa sig nya kunskaper om de pedagogiska problem som är förknippat 

med elevers självbedömningsförmåga. 
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Paper-indhold / Content: (Max 2000 ord) 

 

Introduktion 

Syftet med detta paper är att beskriva och diskutera hur det i en forskningscirkel, d.v.s. en 

arbetsform avsedd för samtal och reflektion som vilar på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet, bestående av lärare verksamma inom en gymnasieskolas yrkesprogram var möjligt att 

etablera ett kollegialt lärande om elevers förmåga att bedöma sin egen kunskapsutveckling. Detta 

sätt att arbeta synliggör den centrala roll som lärares undervisning spelar för elevers lärande (se t.ex. 

Biesta, 2013), såväl som vikten av kollegialt lärande (McKinsey, 2010). Att skapa välfungerande 

undervisning kan ses som en fråga om hur lärare förstår och agerar i klassrummet, d.v.s. hur 

undervisningsmiljön utformas, hur undervisningen planeras, genomförs och följs upp. Shulman 

(1986) påpekar att ämneskunskaper och praktisk och teoretisk pedagogisk kunskap är intimt 

sammanvävda med varandra. Lärare måste därför vara väl förtrogna med ämnets innehåll såväl som 

att kunna transformera innehållet till undervisning och att kunna förklara varför innehållet är viktigt 

och relevant för eleverna. Elevers livsvärld utgör basen för deras lärande, en bas som är utsatt för en 

kontunuerlig reorganisering, utvidgning, fördjupning och förändring (Stensmo, 1994). Lärare måste 

också undersöka och förhålla sig till de erfarenheter som eleven bär med sig och utgå från detta. 
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Undervisning och lärande kan från dessa utgångspunkter förstås som en socio-kulturell process, 

d.v.s. elevernas lärande sker situerat, insatt i ett specifikt sammanhang och i en kulturell kontext 

(Säljö, 2005).  

 

Forskningscirklar - en mötesplats för lärares kollegiala lärande 

Kollegialt lärande definieras här som det lärande som sker när lärare i en systematiskt organiserad 

arbetsform utbyter kunskaper och erfarenheter med varandra och på så sätt bygger upp en 

professionell yrkeskompetens och en yrkeskultur. Forskningscirkeln (se t.ex. Lundgren 2000; 

2003a; 2003b; Lahdenperä, Gustavsson, Lundgren & von Schantz Lundgren, 2016) fungerar som en 

möteplats som ger förutsättningar för att kollegialt lärande uppstår genom pedagogiska samtal där 

deltagarna får möjlighet att lära av varandra. Forskningscirklar kan även bidra till att aktuell 

forskning sprids och används i skolan på ett sätt som vanligen annars inte sker. Utöver kollegial 

kompetensutveckling skapar arbetet i forskningscirkelar en möjlighet att testa olika alternativa 

lösningar på pedagogiska problem i undervisningen, d.v.s. att i samverkan med forskare undersöka 

pedagogiskt problematiska situationer i skolans vardag, samtidigt som undervisningen kan 

utvecklas. 

 

Metod 

Detta paper bygger på en kvalitativ fallstudie (Merriam, 1994) där data samlats in genom 

deltagande observation, informella samtal, en gruppintervju samt de texter som deltagarna 

producerade i forskningscirkelarbetet.  

 

Resultat 

 

Den ”lokala geografin” 

Den gymnasieskola där forskningscirkeln genomfördes ligger i en glesbygdskommun med cirka 

7000 invånare. Kommunens domineras av skogbruk och turism och är samtidigt en 

avfolkningsbygd med en åldrande befolkning. Under den senaste 10-årsperioden har invånarantalet 

minskat med nästa 10 procent. Skolan har 350 elever och 80 personer i personalen, med sex olika 

program, varav fem är yrkesprogram: Naturbruksprogrammet med inriktningarna Skog och 

Naturturism, Fordon- och transportprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Restaurang- 

och livsmedelsprogrammet, Industritekniska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet. De 

yrkesprogram som erbjuds på skolan är väl anpassade till det lokala näringslivets behov av 

arbetskraft. Den lokala kulturen och näringslivets struktur påverkar också elevernas intresse för 

utbildningens inriktning och deras motivation för sina studier.  

 

Forskningscirkelns arbete 

Forskningscirkeln bestod av skolans rektor, utvecklingsledare, nio lärare och tre 

forskningscirkelledare från en högskola i samma region som skolan är belägen. Deltagarna träffades 

totalt fem gånger under cirka sex månaders tid, med en inplanerad återträff sex månader efter det att 

forskningscirkeln hade avlutat sitt arbete för att stämma av hur arbetet utvecklats därefter. 

Verksamheten organiserades i form av s.k. miniforskningsprojekt. Deltagarna sökte efter och läste 

parallellt med att de arbetade med sina miniforskningsprojekt för uppgifterna relevant litteratur.  

Miniforskningsprojekten kom olika långt i sina arbeten, från de som hann identifiera och planera 



tänkbara åtgärder till de som också kunde börja med att testa sina idéer i praktiken. Nedan ges en 

översiktlig beskrivning de olika miniforskningsprojekten. 

 

Lärares kunskapssyn och sambedömning  

Detta miniforskningsprojekt hade som syfte att utveckla ett undervisningssätt som ska göra det 

möjligt för flera lärare att medverka i en sambedömning av elevernas prestationer. Som ett exempel 

kommer godshantering inom grenen transportteknik i Fordons- och transportprogrammet att 

användas som undervisningsmoment. I en första fas kommer de involverade lärarna att arbeta fram 

en bedömningsmatris som innefattar både teoretiska och praktiska prov. Ett annat syfte med att 

använda en bedömningsmatris är att det inte är lärarens egna yrkeserfarenheter som utgör 

utgångspunkt för hur bedömningen sker utan istället hur kunskapskraven är formulerade i 

kursplanen.  

 

Loggböcker som självvärderingsinstrument 

De två lärare som genomförde detta miniforskningsprojekt kom nyligen från turismbranschen och 

båda var relativt nya inom läraryrket. De upplevde snabbt att deras elever hade svårigheter att 

reflektera över och värdera sina egna insatser under lektionerna, många elever förstod inte och de 

”hängde bara med”. Miniforskningsprojektet syftade därför till att försöka få eleverna delaktiga i att 

bedöma sina egna förmågor och så småningom också klasskamraternas genom att fokusera 

reflektion och feedback i grupp. Lärarna använde loggböcker där eleverna i steg ett fick ge sina 

reflektioner på en genomförd uppgift med hjälp av frågor. I steg två filmades eleverna och de fick 

sedan reflektera över sitt eget utförande med hjälp av frågor i loggboken och i ett tredje steg även 

göra reflektioner i grupp. Lärarna sammanfattar resultatet så här långt på följande sätt: 

 

Vi kan redan nu se en tydlig utveckling hos de grupper som vi påbörjat detta projekt i. Många 

av våra elever har fått ett helt annat tänk och är mer medvetna om vad vi gör och varför. De är 

heller inte lika rädda för att ifrågasätta sig själva på ett konstruktivt sätt under lektionerna 

 

En annan erfarenhet var att det var de elever som inte ”var så framåt” på lektionerna som hade störst 

hjälp av loggböckerna när de på det här sättet kunde visa att de förstod. Detta sätt att undervisa 

uppfattade också innebära en större trygghet hos eleverna. 

 

Utveckling av ett självvärderingsverktyg i kursen: Marken och växternas biologi 

I det här miniforskningsprojektet fick eleverna göra självbedömningar om förmågor som anges i 

kursplanen kopplade till praktiska beslut i skogsskötsel. Resultatet visade att 14 av 20 elever 

övervärderade sin egen förmåga att bedöma sina kunskaper. Av de sex elever som gjorde relevanta 

egenbedömningar så förstod de sina begränsningar och vad som krävs för att utveckla sina 

kunskaper och förmågor. Projektet kommer att fortsätta med att utforma ett lättbegripligt 

självskattningsdokument, vilket den ansvarige läraren i det här fallet förutser att det är flera problem 

som måste lösas innan han hittat ”rätt” utformning. 

 

Självvärderingsscheman i matematikundervisning  

Utgångspunkten för det här miniforskningsprojektet var att en matematiklärare ställde sig frågan: 

 

Det har under flera år varit en gåta för mig hur eleverna kan ha så stora luckor i sina 

matematikkunskaper. (Lärare) 



 

Detta ledde fram till syftet att utveckla sätt som kunde göra eleverna mer motiverade och att ta 

ansvar för sin kunskapsutveckling i matematik (kurs 1a) genom att använda 

självvärderingsscheman. Läraren konstruerade ett sådant, vilket sedan planeras att utvecklas till en 

elevbok. I en mer långsiktig plan ingår även att introducera kamratbedömningar. 

Självvärderingsschemat har så här långt endast använts i en klass som går en skoglig utbildning för 

att bli skogsmaskinförare. Eleverna fick fylla i ett självvärderingsschema för att bedöma sina 

kunskaper om omkrets, area, formelräkning och enhetsomvandling. Eleverna fick sedan lösa 

uppgifter om detta för att lärarens skulle kunna upptäcka hur väl elevernas egna bedömningar 

stämde in. När forskningscirkeln avslutade hade läraren ännu inte rättat elevernas svar. 

 

Elevers självbedömningar i biologi 

Det här miniforskningsprojektet tog sin utgångspunkt i ett försök att öka motivationen och 

delaktigheten i ämnet biologi för elever på Naturbruksprogrammet med hjälp av att eleverna 

bedömde sina kunskaper och förmågor på olika kursmoment. Läraren upplevde att 

ambitionsnivåerna hos eleverna var väldigt olika. Många elever hade ambitionen att ”bara” bli 

godkända (lägsta godkända betyg i det svenska systemet är E). Det fanns även elever med högre 

ambitioner, men att det var otydligt vad som krävdes för att nå ett högre betyg. Många elever 

upplevdes också som att de inte tog ansvar för sina studier, att det var svårt att få dem delaktiga och 

att inse att de själva äger sitt lärande. Med hjälp av en mall bedömdes samma kunskapskrav flera 

gånger. Eleverna fick på så sätt möjlighet att upptäcka vad som krävdes för olika betygsnivåer 

liksom att nå upp till nästa nivå. Vid införandet av mallen betonades att syftet var att eleverna skulle 

veta var betygsnivåerna låg. Resultatet visade en stor spridning i elevernas bedömningsförmåga. 

Läraren uppfattade ändå att försöket gav positiva effekter som det skulle kunna gå att arbeta vidare 

med i ett fortsatt utvecklingsarbete.  

 

Ökad förståelse kring läsning av skönlitteratur  

Det här miniforskningsprojektet tog sin utgångspunkt i svårigheten att få eleverna att vilja läsa 

skönlitteratur. Syftet med projektet formulerades som att utforma ett arbetssätt som passade de 

aktuella elevgrupperna så att deras läsförmåga stärks och förhoppningsvis att deras lust för läsning 

väcks. För att förverkliga detta genomförs redan kartläggningar i ämnena svenska, engelska och 

matematik under elevernas första skolvecka, liksom att de nationella proven i svenska genomförs 

redan under höstterminen för att kunna fokusera på de områden där de största bristerna finns. Det 

steg som nu följer blir att arbeta fram en mer planerad och varierande läsning av skönlitteratur i 

undervisningen i samverkan med flera lärare involverade.   

 

Diskussion och slutsatser 

Syftet med detta paper har varit att beskriva och diskutera hur det i en forskningscirkel, d.v.s. en 

arbetsform avsedd för samtal och reflektion som vilar på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet, bestående av lärare verksamma inom en gymnasieskolas yrkesprogram var möjligt att 

etablera ett kollegialt lärande om elevers förmåga att bedöma sin egen kunskapsutveckling. Den 

skola där forskningscirkeln bedrevs ligger, som framgått, är en glesbygdskommun med en 

befolkning som generellt sett har en låg utbildningsnivå jämfört med befolkningen i tätorter, liksom 

långt avstånd till akademiska utbildningsmiljöer. Det kan antas påverka elevernas studiemotivation 

och t.ex. visar sig genom att de nöjer sig med den lägsta godkändnivån (betyget E), liksom att de är 



ovana med att bedöma sina egna studieprestationer och sin studieförmåga. Ett ofta återkommande 

problem som lärarna beskrev var just att många elever uppfattades som omotiverade, inte minst 

fanns det hos många ett motstånd mot ämnen som svenska, engelska och matematik. Lärarna 

menade att kunskaper i dessa ämnen också är viktiga för hur eleverna ska kunna klara studierna 

också i sina yrkesämnen. Arbetet i forskningscirkeln utgick därför från att det skulle kunna bidra till 

att utveckla undervisningen genom att förbättra lärarnas förmåga att lära eleverna att bedöma sin 

egen kunskapsutveckling. Rent praktiskt gick det till så att lärarna, enskilt eller i mindre grupper, 

utvecklade s.k. miniforskningsprojekt. Miniforskningsprojekten kom att resultera i att 

forskningscirkeldeltagarna på ett handfast sätt tog sig an pedagogiska problem. Skolledningen kom 

samtidigt att få bättre kunskap om hur deras lärare resonerade om bedömning och betyg och hur de 

arbetade med detta, men de kunde även få information som gjorde att de kan stödja lärarna i deras 

framtida pedagogiska utvecklingsarbete. Forskningscirkeldeltagarna kom även att stå inför ett 

organisatoriskt problem då pedagogiskt utvecklingsarbete vanligen tar lång tid att implementera. 

Det gäller först att identifiera ett problem, undersöka detta och sedan planera en intervention, 

genomföra denna och slutligen utvärdera resultatet. Följdriktigt kom de olika 

miniforskningsprojekten också olika långt i sina arbeten. Några hann identifiera problemet och att 

börja formulera en tänkt intervention, medan andra hann genomföra ett första test av sina idéer 

innan forskningscirkeln formellt upphörde. Det fanns här också en risk för att de påbörjade 

pedagogiska utvecklingsprocesserna skulle upphöra. För att i någon mån försöka motverka detta 

bestämdes att forskningscirkeln skulle träffas igen om cirka sex månader för att ge en rapport om 

hur arbetet hade utvecklats. Resultatet av denna fallstudie visar att det ändå var möjligt att initiera 

ett kollegialt lärande och ett pedagogiskt utvecklingsarbete och också i en del fall kunde testa detta 

direkt i undervisningen. Kvar står dock frågan om det kommer att ge några mer bestående effekter.  

 

 

 


