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Undervisningslyftet 
Undervisningslyftet är ett utvecklingsarbete som syftar till att höja kvaliteten på undervisning i F-

klass t.o.m. gymnasium. Satsningen är framtagen av pedagogikforskaren fil. dr. Ann S. Pihlgren vid 

Ignite Research Institute i samverkan med Salems kommun.  

Undervisningslyftet innebär att deltagande lärare läser, ser filmer och diskuterar kollegialt, provar 

arbetssätt och diskuterar resultaten. De kollegiala gruppernas samtal leds av en lärledare. 

Arbetsmaterialet finns digitalt tillgängligt för gruppen.  

Uppbyggnad och innehåll 
Följande fokusområden behandlas, varje fokusområde omfattar olika lång period: 

1. Förutsättningar för ett kognitivt klassrum: Klassrumsrutiner, relationsarbete i 

klassen, ordningsskapande, organisera grupplärande 

2. Generativa och tankeväckande frågor – utmanande dialog, metakognition, 

eftertänksam dialog 

3. Baklängesplanering: Målfokus och resultatuppföljning 

4. Baklängesplanering: Lektionens aktiviteter, synligt lärande, learning/lesson studies 

5. Förbättringsarbete: Aktionsforskning och andra metoder inför fortsatt kollegialt 

lärande 

Fokusområdena genomförs i den kollegiala gruppen i sekvenser om fyra moment, som i vissa fall görs 

i flera omgångar inom samma område: Moment A innebär individuella förberedelser, B är ett 

gemensamt kollegialt möte med diskussion och planering, C är aktiviteter inom ramen för det vanliga 

undervisningsuppdraget i den egna klassen/ gruppen och D innebär en gemensam uppföljning av 

aktiviteterna. Varje sekvens innehåller texter som läses individuellt vid A och diskuteras kollegialt 

under B.  
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Materialet är ett stödmaterial och kan användas med ett obegränsat antal deltagare organiserade i 

kollegiala lärgrupper. Det kan också återanvändas varje gång nya lärare anställs. Ignite Research 

Institute kan endast garantera att externa länkar gäller under det första användningsåret.  

Beräknad tidsåtgång 
Undervisningslyftet omfattar drygt två år. Varje kollegialt möte beräknas omfatta 1,5–2 timmar. 

Individuell förberedelse omfattar ca 1–2 timmar per del. Moment C, att prova i verksamheten, ingår 

som en del i det ordinarie lärarskapet. 

Förestelärarna träffas inför varje nytt fokusområde vid ett antal tillfällen under tvåårsperioden för 

utbildning, handledning och diskussioner med forskare, rektorer och förvaltningschef, ibland halvdag, 

ibland heldag.  

Kollegial gruppstorlek 
De kollegiala grupperna av skolledare bör inte vara större än att samtliga deltagare kommer till tals 

under mötena. Det rör sig lämpligen om grupper med 5–8 deltagare.  

Litteratur 
Förstelärare och rektorer läser Jensen, M. (2011). Lärandets grunder. Lund: Studentlitteratur samt 

för förstelärarna Cederberg-Scheike, A. (2016). Handledning för kollegialt lärande. Lund: 

Studentlitteratur. Deltagande personal läser de texter som tas fram i samband med projektet.  

Anordnarens organisation 
Förvaltningsledningen bildar lämpligen styrgrupp för projektet. Förvaltningen ansvarar också för 

lokaler och eventuell förtäring samt för att inköp av kursböcker till förstelärare och rektorer sker.  

Förvaltningsledningen ansvarar för att lägga ut texter, andra material samt resultat från 

Undervisningslyftet digitalt. 

Rektorerna ansvarar för att aktuell personal har möjlighet till förberedelser och kollegiala möten 

varje vecka och att förstelärarna har möjlighet att delta i sina handledningsträffar.  

Försteläraren ansvarar för att leda det kollegiala mötet.  

Ignite Research Institute ansvarar för: 

• Framtagande av textavsnitt till samtliga fokusområden   

• Inledningsföreläsningen  

• Föreläsning, handledning och innehåll för handledningsträffar med förstelärare och rektorer  
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• Innehåll i introduktioner som filmas  

Användarvillkor 
Materialet består av det materialet Undervisningslyftet, instruktion till användaren samt en mall för 

kursintyg till deltagarna. Eventuella övriga tjänster, kurslitteratur, lokaler och andra kostnader 

ansvarar anordnaren/ köparen för. 

Materialet kan fritt användas inom den organisation som köper materialet. Det innebär fritt 

användande inom organisationen över tid.  

Materialet kan inte delas eller säljas vidare av användaren, utanför den egna organisationen.  

 

 


