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I Skolverkets fortbildningsmodell för Lärarlyftet utgör kollegiala samtal en slags stomme. Under 
dessa samtal, som genomförs varje vecka, träffas en grupp lärare tillsammans med sin handledare 
för att diskutera, planera och reflektera. Varannan vecka ligger fokus på en artikel som gruppen 
har läst och varannan vecka på en undervisningsaktivitet som respektive lärare har genomfört.  

Under läsåret 2015/2016 genomför de skolor som deltar i Läslyftet två valfria moduler. I studien 
följer jag en grupp lärare och deras handledare i de kollegiala samtal som sker i arbetet med de 
båda moduler som har valts. 

Fortbildningsmodellen sägs bygga på principen om det kollegiala lärandet (se t.ex. Stoll mfl 
2006 eller Timperley 2007). Hur detta lärande konkret tar sig uttryck i samtalen är en av de 
frågor jag ställer i min studie. Läslyftet har som mål att förbättra elevers läsförståelse och 
skrivförmåga. I vilken utsträckning lärarna upplever att materialet hjälper dem att nå detta mål är 
en annan fråga. En tredje fråga som jag söker svar på är om Läslyftet har en modell för 
fortbildning som är hållbar sett ur lärarnas perspektiv.  

Sammantaget tycks modellen för fortbildningen fungera väl. Här verkar handledaren spela en 
viktig roll. Handledaren i denna studie är noga med att hålla fokus på det som är samtalets tema 
och se till att alla får komma till tals. Svagheten i modellen handlar om tid. Bristen på tid är ett 
återkommande tema i samtalen. ”Det är svårt att få kompensation för de 68 timmar som man 
lägger på projektet”, konstaterar en lärare. 
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