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1. Beskriv din undervisning för andra muntligt

2. Beskriv din undervisning för andra i skriftlig form

3. Gör noteringar av den egna undervisning och reflektera efteråt

Berätta själv



Blinda fältet

1. Beskriv din undervisning för andra muntligt

2. Beskriv din undervisning för andra i skriftlig form

3. Gör noteringar av den egna undervisning och reflektera efteråt



Blinda fältet

1. Beskriv din undervisning för andra muntligt

2. Beskriv din undervisning för andra i skriftlig form

3. Gör noteringar av den egna undervisning och reflektera efteråt

4. Filma din undervisningen själv. Notera och reflektera efteråt

5. Låt elever agera observatör, göra anteckningar utifrån frågor
Undersök själv



Fasaden upprätthålls

Blinda fältet

1. Beskriv din undervisning för andra muntligt

2. Beskriv din undervisning för andra i skriftlig form

3. Gör noteringar av den egna undervisning och reflektera efteråt

4. Filma din undervisningen själv. Notera och reflektera efteråt

5. Låt elever agera observatör, göra anteckningar utifrån frågor



Fasaden upprätthålls

Blinda fältet

1. Beskriv din undervisning för andra muntligt

2. Beskriv din undervisning för andra i skriftlig form

3. Gör noteringar av den egna undervisning och reflektera efteråt

6. Observera och gör noteringar av en kollegas undervisning

7. Filma undervisningen. Visa och notera med kollegor

8. Learning study, variationsteori och cyklisk filmning

4. Filma din undervisningen själv. Notera och reflektera efteråt

5. Låt elever agera observatör, göra anteckningar utifrån frågor

Ta hjälp av kollegor



Arenan växer

Fasaden upprätthålls

Blinda fältet

1. Beskriv din undervisning för andra muntligt

2. Beskriv din undervisning för andra i skriftlig form

3. Gör noteringar av den egna undervisning och reflektera efteråt

6. Observera och gör noteringar av en kollegas undervisning

7. Filma undervisningen. Visa och notera med kollegor.

8. Learning study, variationsteori och cyklisk filmning

4. Filma din undervisningen själv. Notera och reflektera efteråt

5. Låt elever agera observatör, göra anteckningar utifrån frågor



1.57 Lärarnas övertygelse om att de kan lyckas
1.54 Lärares bedömning av framsteg 
0.90 Feedback från medarbetare
0.90 Formativ bedömning
0.88 Videofilmning av lärares lektioner som fortbildning
0.80 Lugn och ro i klassrummet
0.72 Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev
0.57 Hemmiljö 
0.53 Kamratpåverkan

0.37 Datorstödd undervisning
0.29 Hemläxor
0.21 Klasstorlek

- 0.09 Sommarlov
- 0.16 Gå om en årskurs
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Beteende kring… Engagemang för… Tankar om…
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Beteende kring…
Engagemang för…

Tankar om…
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