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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för lärares syn på och erfarenheter av 
kollegialt lärande. Metoden som används är skriftliga intervjuer av fem lärare från olika 
skolor och två även från olika kommuner. Studiens resultat visar att begreppet kollegialt 
lärande är brett och kan innebära olika saker för olika lärare. Av resultatet går att urskilja ett 
antal faktorer som både ger möjligheter eller är utmaningar med kollegialt lärande. En faktor 
som lärare ser ger goda möjligheter är bland annat att det pedagogiska arbetet kan utvecklas 
till det bättre genom att ett utbyte av lärdomar sker mellan kollegor. En stor faktor till att det 
kan vara utmanande är tiden. Studien beskriver även kollegialt lärande som en del av 
kompetensutveckling i lärares arbete. 
 
Nyckelord: Kollegialt lärande, kompetensutveckling, samarbete, lärande organisation, 
grundskola 
	

Abstract 
The purpose of this study is to gain and increased understanding about teacher´s views on and 
experiences of collegiate learning. The method used is written interviews with five teachers 
from different schools and two teachers from different municipalities. The results of the study 
show that the concept of collegiate learning is wide and can have different meaning to 
different teachers. From the results a number of factors can be distinguished that either 
enables or challenges collegiate learning. One factor that teachers see provides good 
opportunities is, among other things, that the educational work can be developed for the better 
by the exchange of lessons between colleagues. A major factor that can be challenging is the 
time.  The study also describes the collegiate learning as a part of the skills development of 
the teachers´ work.   
 
Key terms: Collegiate learning, skills development, cooperation, learning organization, 
elementary school 
 
	 	



	

3	
	

Innehåll 
Inledning ..................................................................................................................................... 5 

Syfte och forskningsfrågor ......................................................................................................... 6 

Bakgrund .................................................................................................................................... 7 

Tidigare forskning om kollegialt lärande ............................................................................... 7 

Begreppsförklaring ................................................................................................................. 9 

Arbeta med kollegialt lärande, möjligheter och utmaningar ................................................ 10 

Sammanfattning bakgrund .................................................................................................... 13 

Metod ....................................................................................................................................... 14 

Val av metod ......................................................................................................................... 14 

Urval ..................................................................................................................................... 14 

Skriftlig intervju ................................................................................................................... 15 

Studiens trovärdighet, validitet och generaliserbarhet ......................................................... 15 

Etiska principer ..................................................................................................................... 16 

Analysmetod ......................................................................................................................... 16 

Resultat ..................................................................................................................................... 17 

Begreppsbeskrivning ............................................................................................................ 17	

Arbeta med kollegialt lärande ............................................................................................... 18 

Motivation ............................................................................................................................ 19 

Möjligheter ........................................................................................................................... 20 

Utmaningar ........................................................................................................................... 20 

Analys ....................................................................................................................................... 22 

Begreppsbeskrivning ............................................................................................................ 22 

Arbeta med kollegialt lärande ............................................................................................... 22 

Motivation ............................................................................................................................ 23 

Möjligheter ........................................................................................................................... 24 

Utmaningar ........................................................................................................................... 24 



	

4	
	

Sammanfattning resultatanalys ............................................................................................. 25 

Diskussion ................................................................................................................................ 26 

Slutsats .................................................................................................................................. 29 

Förslag till vidare forskning ................................................................................................. 29 

Referenser ................................................................................................................................. 30 

Bilagor ...................................................................................................................................... 32 

 



	

5	
	

 Inledning 

Tempot i skolan är högt, beslut måste ibland fattas snabbt och problem som kan uppstå 
behöver lösas omedelbart.  Detta tempo kan enligt Cederberg- Scheike. (2017) dränera skolan 
som kultur och i sin tur skapa en miljö som inte är bra för lärande. Hon menar att vi samtalar 
snabbt, idéer om en lektion eller akuta lösningar kring en elev byts kanske två kollegor 
emellan. Reflektion och problematisering över det vi gör hinns sällan med och detta urholkar 
skolan som lärandemiljö.  

Istället för utbytet kollega mot kollega kan kollegialt lärande bli en sprängkraft menar 
Cederberg – Scheike,A. (2017). Detta kräver plats och tid till att vi stannar upp och tänker 
tillsammans. Om det kollegiala lärandet dessutom handleds skapas en än bättre kvalitet i 
möten kollegor emellan. Skolan måste utvecklas i takt med vad som sker i omvärlden och 
demokratiska värden ska skapas för att lärandet ska ha en hållbar utveckling. ”Skolväsendet 
vilar på demokratins grund” (Lgr11). Detta anser Cederberg- Scheike,A. (2017) är en mening 
att ständigt återkomma till. Demokratin är en färskvara som hela tiden måste underhållas och 
vårdas. Om skolan ska bli likvärdig för alla elever måste dessa tolkningar och tillämpningar 
diskuteras, värderas och en någorlunda gemensam grundsyn nås. Kollegialt samarbete lärare 
emellan är en förutsättning för detta. 

För att skolan ska utvecklas behövs fortbildning. Traditionellt sett har detta oftast skett i 
form av en individuell kompetensutveckling. Lärare har gått utbildningar där de fördjupat sig 
i sina ämneskunskaper och på så sätt breddat sin roll som lärare. På vetenskaplig grund är det 
enligt skolverket svårt att hitta stöd för individuell kompetensutveckling och Timperley,H. 
(2013) lyfter att det däremot finns allt mer stöd för en systematisk fortbildning hos hela 
lärarkollektivet. Denna sorts fortbildning ska pågå under en längre tid och ska ha grund i 
skolbaserade aktiviteter så som klassrumsobservationer samt reflektion över dessa. Genom att 
ta ett steg tillbaka och utifrån titta på en situation ges ett perspektiv och gör att situationen 
reflekteras för en själv.  

Reflektion kan vara en väg till lärande och utveckling och detta kan i sin tur leda till att 
lärandet förändras och utvecklas. Kollegialt lärande är ett möjligt forum för reflektion. 
Vanliga samtal kollegor emellan är viktiga och förhoppningsvis pratar vi hela tiden med 
varandra. I reflekterande samtal sker enligt Cederberg-Scheike,A. (2017) en fördjupning och 
tanketid för att vända och vrida på olika problem vilket synliggör problemet ur ett större 
perspektiv. En ganska banal situation kan med andra ord få en helt annan betydelse och en 
helt annan lösning om vi tillsammans reflekterar från olika perspektiv eller utifrån andra 
teoretiska utgångspunkter. 

Efter att Lgr 11 implementerades i klassrummet så är mina erfarenheter att det 
kollegiala lärandet fått lov att ta större plats. Som ny lärare har jag många gånger funderat på 
vad egentligen ”grejen” men kollegialt lärande är samt hur gör och tänker andra lärare kring 
detta ämne. Lärare ges i allt större utsträckning, tid och möjlighet att tillsammans undersöka 
vilka behov vi ser hos eleverna, vilka verktyg och metoder vi lärare behöver utveckla och 
förändra för att möta elevers behov och tid till analys och systematisk uppföljning för att 
undersöka vilka resultat dessa förändringar kan ge. Om vi ständigt befinner oss i rörelse 
framåt, om vi är uppslukade av det vi gör, hur vi gör det och varför vi gör det men inte tar oss 
tid till att reflektera kring vad vi gör, då riskerar vi att hamna i ett görande och gå miste om 
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lärande. Men är det så enkelt? Ett svar jag fått av en kollega utifrån kollegialt lärande, var kort 
och gott ”kaffepaus”. Kanske var detta ett frustrerat svar utifrån en erfarenhet där ett kollegialt 
lärande inte nått upp till förväntningar, där inte rätt förutsättningar hade getts för läraren att 
verkligen mötas i reflektion och samtal. Eller kanske var det en reflektion utifrån betydelsen 
att stanna upp, tänka och reflektera tillsammans, sätta ord på de erfarenheter och lärdomar, 
utmaningar men framför allt möjligheter, som vi varje dag möter i våra klassrum.    

Under kaffepausen, i planeringen av verksamheten, vid möten och utbildningar eller 
egna reflektioner har frågor samt reflektioner kring ämnet kollegialt lärande dykt upp. Hur ges 
lärare tid och möjlighet att tillsammans undersöka vilka behov eleverna har? Vilka verktyg 
och metoder behöver lärare utveckla och förändra för att kunna möta dessa behov? Hur ges 
lärare tid till analys och systematisk uppföljning för att undersöka vilka resultat dessa 
förändringar leder till? 

Utifrån dessa frågor och reflektioner kom jag att ställa mig frågan vad lärare har för 
åsikter och tankar kring begreppet kollegialt lärande. Kan det vara så att det kort och gott är 
en fikarast med kollegorna? Eller är det en reflektion utifrån betydelsen att stanna upp? 
Kollegialt lärande är ett relativt nytt begrepp men forskning kring detta begrepp finns och 
mycket kommer. Med denna studie önskar jag däremot kunna bidra med kunskaper inom ett 
område som får och tar en allt större plats i dagens skola. 

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att ge ökad förståelse för lärares syn på och erfarenheter av 
kollegialt lärande. 

De frågor jag vill få svar på är: 
Hur ser lärare på kollegialt lärande? 
Hur organiseras det kollegiala lärandet på skolan? 
Vilka möjligheter ser lärare med att arbeta kollegialt lärande? 
Vilka utmaningar ser lärare med att arbeta med kollegialt lärande? 
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 Bakgrund 

Styrdokument såsom skollagen, läroplaner, kunskapskrav och betyg är till för att styra 
skolan mot gemensamt bestämda mål. Dessa har olika innehåll men det de har gemensamt är 
att de ska tolkas av lärare och skolledare. För lärare är tolkningar personliga och grundade på 
individuella erfarenheter och kunskaper, men även egna värderingar. Om skolan ska bli 
likvärdig för alla elever måste dessa tolkningar diskuteras, värderas och en någorlunda 
grundsyn måste finnas. En metod för att kunna nå dit är kollegialt samarbete lärare emellan. 
Det har formligen exploderat av litteratur kring kollegialt lärande och det finns många 
definitioner på vad kollegialt lärande är och hur det ska gå till. Här redogör jag för den 
tidigare forskning som jag menar har relevans för min studie. 

 
Tidigare forskning om kollegialt lärande 

En teoribildning kring kollegialt lärande utgår från en socialkonstruktivistisk syn och 
grundar sig i tankar hos Vygotskij,L. (1954) om att människan utvecklas i samspel med andra. 
Omgivningen och relationerna till andra är avgörande för individens utveckling av 
tankeförmåga, språk och den mentala samt personliga utvecklingen. Strax efter Vygotskijs 
död 1934 gavs boken Tänkande och språk ut. Där beskrivs en psykologisk undersökning som 
leder fram till slutsatsen ” Vi såg att tankens relation till ordet är en levande process där 
tanken föder i ordet” (1954, s 472). Med det menas att lärandet sker genom språket och 
lärande kan med andra ord inte vara en tyst process utan sker då man kommunicerar med 
andra. Allting måste även prövas av den som ska lära sig. Det fungerar inte att andra säger hur 
det är eller hur det ska göras utan den som ska lära sig måste själv vara aktiv. Lärandet 
främjas enligt Vygotskij,L. (1954) genom att det stöttas av det sociala sammanhang individen 
befinner sig i, men också av mer kompetenta och erfarna deltagare.  

Lärare har en praktisk teori om undervisning som av Handal,G. och Lauvås,P. (2000) 
definierar som  kunskaper, erfarenheter och värderingar som den enskilda läraren skaffar sig 
under hela livet. Dessa förändras sedan under hela livet beroende på nya erfarenheter som 
läraren gör. Den praktiska teorin betyder mest för det läraren gör i sitt pedagogiska arbete och 
konstrueras hela tiden om. Detta sker enligt Handal,G. och Lauvås,P. (2000) fortlöpande 
genom erfarenheter, läsning, lyssnande och observationer av andra lärares lärande. De jämför 
den praktiska teorin som ett nystan som består av våra personliga erfarenheter som följer oss 
in i vårt uppdrag som lärare. Det kan vara erfarenheter från egen skolgång, saker som vi 
provat i olika sammanhang, rollen som elev, fostrare eller som ledare. Erfarenheterna kan 
vara bra eller mindre bra och vi har på olika sätt dragit egna slutsatser av varför vi upplevde 
situationen som vi gjorde. En annan del av detta nystan är enligt Handal,G. och 
Lauvås,P.(2000) kunskaper som vi fått genom andras erfarenheter och kunskaper. Det kan 
vara kollegor som berättat hur de gjort. Det kan också vara teoretiska modeller, begrepp eller 
olika utbildningar vi gått som gör att vi fördjupat vår praktiska teori. Denna utveckling av vår 
egen praktiska teori som hela tiden pågår menar Handal,G. och Lauvås,P (2000) är grunden 
till den lärare du blir. Den påverkar lärarens yrkesvardag och de pedagogiska handlingarna 
varje enskild lärare gör. I varje lärararbetslag finns alla dessa olika perspektiv och det utgör 
den viktigaste resursen till ett kollegialt lärande.   
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Ämnet och olika former av kollegialt lärande har enligt Langelotz,L. (2017)  formligen  
exploderat de senaste åren både i lärarforum och i litteratur. Även Skolverket har flera sidor 
på webben som behandlar just kollegialt lärande. Några år in på 2000 talet startade skolverket 
bland annat nationella kompetensutvecklingssatsningar i form av Matematiklyftet, som 
inleddes 2012, och Läslyftet, som startade 2015. Det finns även handböcker om specifika 
modeller som lärare kan använda i sin utveckling av kollegialt lärande och därmed sin 
undervisning. Det kollegialt lärande lyfts enligt Langelotz,L. (2017) fram som något 
nödvändigt och bra men företeelsen problematiseras sällan och därför fördjupar hon sig i sin 
bok Kollegialt lärande i praktiken i frågor som: Är kollegialt lärande alltid något bra och 
utvecklande? Hur kan kollegialt lärande omsättas i praktiken? 

Begreppet Community of practice- som ofta i svenskan översätts till lärandeegenskaper 
är något som Lave,J. och Wenger,E. (1991) beskriver. De menar att människor som delar ett 
specifikt intresse till exempel på en arbetsplats, alltid har sökt sig till varandra. De har delat 
sina erfarenheter och på så sätt försökt utveckla sin praktik. Den som är nybörjare lär av den 
erfarne men även tvärt om. Att lärare idag inte behöver träffas rent fysiskt på till exempel en 
arbetsplats för att bilda lärandegemenskap menar Langelotz, L. (2017) inte är nödvändigt. 
Även internet möjliggör ett informationsutbyte och lärande lärare emellan. Till exempel finns 
det flera olika facebookgrupper och andra webbaserade plattformar där lärare samlas för att 
diskutera och reflektera över pedagogiska och didaktiska frågeställningar.  

Kollegialt lärande nämns i litteratur som en typ av kompetensutveckling. Traditionellt 
sett nämner Cederberg-Scheike,A. (2017) fortbildning något som oftast utgjorts av en 
individuell kompetensutveckling. Det är den enskilda läraren som gått utbildningar för att 
fördjupa sina ämneskunskaper och därmed utveckla sin egen lärarroll. Med andra ord stannar 
sådan kompetensutveckling i de flesta fall hos den enskilda läraren som tagit del av den. 
Däremot trycker Cederberg-Scheike,A. (2017) på forskning som visar stöd för en systematisk 
fortbildning hos hela lärarkollegiet. Dessa fortbildningar ska ha sin grund i skolbaserade 
aktiviteter som observationer i klassrummet samt reflektion över dessa. Att all lärarpersonal 
på en skola ska vara med i fortbildning och att fortbildningens innehåll ska vara professionellt 
lärande tillskillnad från professionell utveckling är något som även Timperley, H. (2013) 
menar. Professionell utveckling handlar om att förmedla någon slags information till läraren i 
syfte att påverka dennes undervisningsmetoder. Professionellt lärande är enligt Cederberg-
Scheike,A. (2017) en aktiv process där man systematiskt undersöker sin undervisning för att 
se hur effektiv den är för elevernas lärande och kollegialt lärande är ett verktyg till skolans 
behov av utveckling och professionell fördjupning.  

Skolverket definierar kollegialt lärande som ett strukturerat och systematiskt arbete där 
läraren formulerar egna problem som man sedan granskar tillsammans genom att ta och ge 
återkoppling. En metod till detta och som Cederberg-Scheike,A. (2017) beskriver är 
handledning. Handledning kan vara ett sätt att tillsammans utforska autentiska exempel och 
problem i undervisningen. Handledning hjälper till att sätta igång processen kring lärande och 
professionellt tankesätt. Läraren själv lyfter de frågor eller de problem de vill diskutera eller 
reflektera över. Gruppen fyller en funktion i detta sammanhang genom att ge återkoppling. Ett 
sätt att utveckla sin medvetenhet och få hjälp att reflektera kring olika problem är med stöd av 
handledning. Själva handledningen bygger enligt Cederberg-Scheike,A. (2017) på att lärandet 
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äger rum i ett socialt sammanhang. Tillsammans med andra byggs en social arena och i 
samtalet med andra byts lärdomar. 

Proffessionsbegreppet är ett begrepp som Langelotz,L. (2017) lägger mycket tyngd på 
vad gäller lärarkåren och det finns olika kriterier som skall uppfyllas för att ett yrke ska 
definieras som en profession. Till exempel ska yrket bygga på vetenskaplig grund och det ska 
krävas en lång universitetsutbildning. Läkaryrket tillsammans med advokatyrket nämns som 
exempel på traditionella professioner. Dessa har en gemensam teoretisk kunskapsbas och 
kontroll över kunskapsutvecklingen och där finns även möjlighet till fortsatt fördjupning samt 
utveckling av yrket. När det gäller lärarkåren lutar Langelotz,L. (2017) sig mot andra 
forskningar och menar att ett allt starkare fokus riktas mot lärares möjlighet och skyldighet att 
delta i olika former av kompetenshöjande insatser. Lärares kontinuerliga kompetens-och 
professionsutveckling beskriver hon exempelvis som avgörande för den svenska skolans 
möjlighet att vända en nedåtgående trend. En trend som hon bland annat nämner är visade 
försämrade elevprestationer i internationella mätningar så som PISA-undersökningen. Med 
hjälp av kollegialt lärande menar Langelotz,L. (2017) att denna trend går att vända då lärare 
ges möjlighet att systematiskt undersöka sin undervisning och på så sätt utveckla den.  

Relationen mellan lärares kollegiala lärande och elevernas kunskapsutveckling och 
måluppfyllelse framhålls som något nytt och unikt. En relation som bland annat betonas i 
Hatties metastudie (2008; 2012) där synligt lärande introducerades. Metastudien är en av de 
största undersökningarna i världen omkring vilka åtgärder som höjer elevprestationer i skolan. 
Detta anser Langelotz,L. (2017) vara anmärkningsvärt då det redan för 40 år sedan 
konstaterades i den så kallade SIA-utredningen (SOU, 1974:53) att lärares ensamarbete inte 
var ändamålsenligt. Med andra ord menar Langelotz,L. (2017) att Hatties slutsats inte är ny. I 
Sverige beslutade riksdagen våren 1976 att skolorna i landet skulle införa så kallade 
arbetsenheter. Syftet med det var att främja lärares samarbete och därefter framhålla lärares 
samverkan som betydelsefullt i efterföljande läroplaner(Lgr 80; Lpo 94; Lpf94). Det har dock 
aldrig varit något obligatoriskt att skolor ska organisera lärare i arbetslag, även om arbetslag 
används som begrepp i Lgr 80. 

 ”Att skolan är organiserad i arbetsenheter gör det lättare för lärare att samarbeta i 
arbetslag. Ett sådant samarbete mellan de vuxna i skolan är ett föredöme för praktisk 
demokrati för eleverna. /- - -/ Samarbete i arbetslag ger också möjlighet till stöd och hjälp 
mellan lärare” (Lgr 80, s. 43). 

 
 Begreppsförklaring 

Det finns många definitioner på kollegialt lärande. Timperley,H.  (2013) beskriver 
kollegialt lärande som en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där 
lärare tillsammans strukturerar ett samarbete där de tillägnar sig kunskaper för att utveckla 
undervisningen. Detta innebär att diskutera undervisningssituationer och didaktiska frågor där 
man lyfter upp problem och svårigheter. Det innebär även att kritiskt granska både andras 
men även sitt eget arbete. Timperley,H. (2013) förklarar vidare kollegors behov av varandra i 
lärandeprocessen i form av att diskutera, pröva och därefter diskutera igen. 

Skolverkets (2015) definition av kollegialt lärande skiljer sig inte allt för mycket från 
Timperley(2013). På deras hemsida under länkarna Skolutveckling och Forskningsbaserat 
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arbetssätt i undervisningen beskrivs kollegialt lärande som en sammanfattande term för olika 
former av systematisk utveckling av undervisningen där man strukturerat samarbetar och 
tillägnar sig kunskaper samt färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa 
uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete. 

Kollegialt lärande har enligt Langelotz, L. (2017) antagligen funnits lika länge som 
lärare har haft möjligheten att arbeta under samma tak men ändå finns det idag en hel del 
ensamarbete i skolans värld. Det finns även lärare som känner sig både utsatta och utlämnade 
i sitt undervisningsuppdrag. En rapport från skolverket (2015) styrker detta då den visar att de 
mesta av lärares planeringstid av undervisningen genomförs som ensamarbete. Lärares 
möjlighet till gemensamma raster har minskat och mellanrum (mellan lektioner) där lärare 
haft tid för kollegiala samtal är även något som Nordänger, U K. 2002) menar har försvunnit.  

 
Arbeta med kollegialt lärande, möjligheter och utmaningar 

Det kollegiala lärandet ska ta avstamp i elevernas resultat och det är något som 
Langelotz,L. (2017) hänvisar till Timperley´s studier som poängterar att lärare systematiskt 
och tillsammans bör arbeta med att utveckla undervisningen. Kunskap är inte något som sker i 
det tysta utan måste kommuniceras och därmed utvecklas i samspel med andra. Detta genom 
att ställa frågor som: 

Vilka kunskaper och färdigheter behöver eleverna utveckla? 
Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor behöver då jag/vi som lärare utveckla? 
 Hur gör vi det? 
Vilka effekter får den förändrade undervisningen på elevernas måluppfyllelse?  
Det finns även flera andra belägg för att samband mellan lärares samarbete och lärande 

främjar eleverna. Samarbetet kan bestå av att planera, diskutera och reflektera, men också att 
delta på varandras lektioner. Läraryrket kännetecknas av Hattie, J. (2008) som ett 
kontinuerligt lärande och det ska därför finnas möjligheter för lärare att diskutera sin 
undervisning, att lära, att lära om samt öppna för att ge och ta emot konstruktiv kritik. 

 I takt med att läraren får fler kollektiva uppgifter är det också viktigt att dela med sig av 
sin personliga kunskap för att skapa gemensam förståelse. Det krävs enligt Handal,G. och 
Lauvås, P. (2000) gemensam analys och diskussion för att kunna sätta ord på och redogöra för 
den personliga yrkeskunskapen. 

Det finns flera modeller för det systematiska kollegiala lärandet och Langelotz,L. 
(2017) nämner exempel som Lesson Studies och Learning Studies. Det sistnämnda är en 
variant av Lesson Studies, ursprungligen en modell från Japan. Där antyder man till en 
specifik lektion eller ett undervisningstillfälle i fokus. Lärare arbetar då tillsammans för att 
systematiskt förändra sin undervisning och lära av varandras erfarenheter. I Sverige har man 
utvecklat en variant av den ursprungliga modellen. Kortfattat innebär Learning Studies att 
lärare i ett arbetslag genomför en gemensamt planerad lektion, filmar den, tittar på och sedan 
analyserar filmen. Utifrån detta kan läraren förändra lektionsinnehåll samt 
undervisningsstrategier. Slutligen genomförs samma lektion en gång till men med en ny 
elevgrupp. Arbetslaget genomför även så kallade för- och eftertester för att mäta hur 
förändringen av lektionen bidrar till ett bättre lärande. 



	

11	
	

Att det kollegiala lärandet är viktigt beskriver många och Tjernberg,C. (2013) drar 
slutsatsen: 

”att beskriva för kollegor om hur man arbetar i klassrummet leder inte bara till ökad 
medvetenhet hos dem, utan även till egen utveckling genom att man reflekterar över sina 
pedagogiska handlingar och dess följder” (Tjernberg, C. 2013, s 210) 

 
Lärare genomför alltför ofta insatser och tar för givet att det leder till önskade effekter 

utan att ta reda på om det verkligen är effektfullt. De går enligt Timperley,H. (2013)  vidare 
och rullar ut nästa insats som man hört skall vara bra av någon anledning. Det viktiga är 
istället att våga prioritera och ta sikte på vissa mål, till dess de verkligen är uppnådda. För att 
lyckas krävs fokusering på ett eller få mål som är mest angelägna för verksamheten man och 
inte springa på alla bollar. Elevens lärande och utveckling är själva grunden och justering av 
undervisning är det viktiga till dess att målet är uppnått. Detta byggs enligt Timperley,H. 
(2013) på ständig pågående dialog mellan de som arbetar tillsammans med utvecklingsarbetet. 
Det hela startar med att läraren identifierar vilka kunskaper och förmågor eleverna behöver 
för att nå målen. Nästa steg är att lärarna identifierar de ämnesdidaktiska kunskaper och 
kompetenser de själva behöver för att kunna hjälpa sina elever att nå kunskaperna samt 
kompetenserna. Därefter kommer själva kompetensutvecklingen som i sin tur ska leda till 
förändrade arbetssätt i klassrummet som ger eleverna nya lärandeerfarenheter. Processen 
avslutas med att läraren analyserar vilken inverkan förändringarna har haft på elevernas 
resultat, fungerade det man provade? Meningen med denna process är enligt Timperley,H. 
(2013) att ta reda på vad som var effektivt samt fungerade bra och vad som inte fungerade 
bra. Tanken är att reflektion över det som görs för att kontinuerligt utveckla undervisningen 
skall ske systematiskt. Målet skall vara uppnått och problemet omformuleras till dess att målet 
är nått. Denna process kan pågå under en längre eller kortare tid och den kan göras om flera 
gånger. 

Rektorns ledarskap och organisering av tid nämns från flera håll som ytterst viktigt för 
ett fungerande kollegialt lärande. Timperley,H. (2013) ställer tydliga krav på ledarskap och 
organisation. Läraren kan inte helt själv driva detta arbete utan stöd från rektor och 
huvudman. Kollegialt lärande är en professionsutveckling och är därför lika utmanande för 
organisationen som för den verksamma läraren.  Även rektor och ledare längre upp i 
organisationen måste vara involverade i samma typ av lärande som lärarna. Samma trygga 
respektfulla förhållande som läraren behöver bygga upp i klassrummet för att leda lärandet 
framåt behöver finnas på alla nivåer i ett fungerande och utvecklande skolsystem. Det 
grundläggande är enligt Timperley H. (2013) att alla som deltar i skolutveckling känner 
delaktighet eftersom det är just dessa människor som genomför själva förändringsarbetet. 
Varje lärare som deltar i insatserna bör vara med i utvärderingen av dessa resultat. Nya idéer 
behöver få tid till att processas tillsammans med kollegor annars är det lätt att det bara flyter 
runt på ytan. För att få en hög kvalitet i skolverksamheten behövs både en arbetsorganisation 
som tar sig an mer omedelbara åtgärder, och en utvecklingsorganisation som bidrar till att 
finna och utveckla mer långsiktiga och/eller djupgående lösningar på problem som uppstår i 
den dagliga verksamheten. Även Langelotz,L. (2017) hänvisar till bland annat tre olika egna 
studier där skolledningen avsatt specifika dagar för när det kollegiala lärandet ska 
genomföras. Dessutom genomförde rektor i samtliga studier kontinuerliga samtal med de 
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lärare som deltog där hen följde upp medarbetarnas upplevelser. Rektorerna la även vidare tid 
på att utvärdera. Med andra ord signalerade dessa rektorer värdet av det kollegiala lärandet 
genom att också lägga sin egen tid på uppföljning. 

Vilken inverkan förändringar i undervisningen har för eleverna är enligt Timperley,H. 
(2013) en viktig drivkraft för att motivera för lärare att kompetensutveckla sig och förändra 
sitt arbete i klassrummet. Tror läraren på att det blir bättre, vet läraren vad det är hen ska göra 
och sedan också har modet att prova det motiveras läraren att göra något annorlunda i 
klassrummet. Därför ligger en förändring i attityd till uppgiften ofta i botten på en 
framgångsrik fortbildning menar Timperley,H. (2013). Motivation är också ett centralt 
begrepp i Maslows motivationsteori enligt Jerlang,E., Egeberg,S., Halse,J., Jonassen,A.J., 
Ringsted,S och Wedel-Brandt,B. (2003). Enligt denna motivationsteori kan motivation tolkas 
som något som utvecklas i samspelet mellan en människa och dennes omgivning. Maslow 
visar genom sin teori på att motivation för utveckling kommer av att en människa först fått 
sina grundläggande behov tillfredsställda och att samhället runt omkring oss påverkar vår syn 
på oss själva vilket leder till att vår inre motivation därför konstrueras i samspelet med oss 
själva och andra.  

Vilken effekt läraren har på elevernas lärande är enligt Hattie, J. (2009) av stor vikt. 
Utgångspunkten i elevens motivation till att lära sig är att läraren anpassar och förändrar sin 
undervisning så att det hela tiden anpassas efter det lärande man tänkt sig för eleven. 

Motivationens betydelse för lärandet behöver inte enbart sättas på eleven utan kan även 
appliceras på lärare som befinner sig i ett utvecklande sammanhang, till exempel i ett 
kollegialt lärande. Dweck,C.  (2017) menar att genom ett dynamiskt tänkande har läraren 
möjlighet att skapa ansträngning till att få nya insikter och skapa nya utmaningar. Genom att 
utmana sig själv att lära sig nya saker, ta risker eller ändra strategier är chansen stor att ett nytt 
lärande skapas och motivationen ökar. Oavsett hur bra du är kan du alltid bli bättre och det 
genom ansträngning. Du lär dig nya saker och därmed finner du framgång.  

Praktiknära forskning och en vetenskaplig grund är otroligt viktig för skolans och 
lärarprofessionens utveckling. Langelotz,L. (2017) lägger dock ut ett litet varningens tecken 
på att kompetensutveckling som paketeras under begreppet kollegialt lärande riskerar att bli 
ytterligare en utbildningsinsats där externa experter formulerar problemen, kritiskt granskar 
undervisningen samt formar kunskapsutveckling. Detta grundar Langelotz,L. (2017) på 
skolans behov av att synas på marknaden och skolans konkurrensutsatthet. Skolans ökade 
konkurrens bidrar ofta till att skolledningar vill synliggöra sin skola att de gör rätt. 
Langelotz,L. (2017) pekar bland annat på Ball,S.J. (2010) och begreppet performativity- 
performativitet eller uppvisning på svenska. Detta begrepp beskriver hur utbildningen och till 
exempel rektorer, lärare och elever måste visa upp resultat för att inte straffas på något sätt. 
Vidare menar Langelotz,L. (2017) att läraryrket och dess utveckling då kan bli till ett 
utbildningsuppdrag efter samhällets önskningar. Den stora risken med detta kan vara att 
kollegialt lärande mer och mer kan glida från att fungera som en informell arena där ett 
ömsesidigt lärande sker till en mer formaliserad utbildningsskepnad.  
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 Sammanfattning bakgrund 

Kollegialt lärande grundar sig i tankar hos Vygotskij om att människan utvecklas i 
samspel med andra. Omgivningen och relationerna till andra är helt enkelt avgörande för varje 
individs utveckling. Kollegialt lärande har antagligen funnits så länge lärare haft möjlighet att 
arbeta under samma tak men ämnet och olika former av kollegialt lärande har formligen 
exploderat de senaste åren, både i lärarforum och i litteratur. 

Det finns många definitioner av begreppet kollegialt lärande och beskrivningarna är 
många. Det nämns flera gånger som en typ av kompetensutveckling där lärare tillsammans 
strukturerar ett samarbete där man tillägnar sig kunskaper för att utveckla sin undervisning. 
En annan definition av kollegialt lärande är ett strukturerat och systematiskt arbete där läraren 
formulerar egna problem som man sedan granskar tillsammans genom att ta och ge 
återkopplingar. 

Det finns studier som visar vikten av det kollegiala lärandet för elevernas resultat. Detta 
genom att lärare systematiskt och tillsammans bör arbeta med att utveckla undervisningen. 
Kunskap är inte något som skall ske i det tysta utan måste kommuniceras och utvecklas i 
samspel med andra. Enligt forskningar ska det därför finnas möjligheter för lärare att 
diskutera sin undervisning. Ett sätt att få hjälp att reflektera kring olika problem är med stöd 
av handledning. 

Rektors och skollednings ledarskap och organisering är ytterst viktig för ett fungerande 
kollegialt lärande. Lärare kan inte helt själv driva detta arbete på egen hand utan stöd från 
rektor och huvudman. Kollegialt lärande är en professionsutveckling och är därför lika 
utmanande för organisation som för den verksamma läraren. När skolledningar beslutar sig 
för en specifik modell för lärares kompetensutveckling behöver lärarna avsätta tid för att 
kunna delta.  

En viktig aspekt när det gäller kollegialt lärande är att man inte springer på alla bollar. 
Det viktiga är att fokusera på ett eller få mål som är mest angelägna för den verksamhet man 
befinner sig i. Elevernas lärande och utveckling är själva grunden och justeringar av 
undervisningen är det viktiga till dess att målet är uppnått. 

Att se vilken inverkan förändringar i undervisningen har för elever är en viktig drivkraft 
och skapar motivation för ett kollegialt lärande. För att motivera till att göra något annorlunda 
i sitt klassrum måste läraren tro på att det blir bättre, veta vad man ska göra och även ha 
modet att prova det. 

Det är viktigt att lärarprofessionen utvecklas framåt med hjälp av praktiknära forskning 
och vetenskaplig grund. Det finns dock lite varningens tecken på att kollegialt lärande riskerar 
att bli en utbildningsinsats där externa experter lägger ramarna. Skolan har ett behov av att 
synas på marknaden och det finns en ökad konkurrens som gör att skolledningar vill 
synliggöra just sin skola att göra det rätta. Det kollegiala lärandet är och ska vara en informell 
arena där ömsesidigt lärande sker. 
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Metod 

Här beskriver jag studiens metod, val av undersökningsgrupp, genomförande samt de 
etiska ställningstagande som gjorts. Här redogör jag även studiens analysmetod och studiens 
trovärdighet och validitet. 

 
Val av metod 

I denna studie har jag valt att studera lärares syn på och erfarenheter av kollegialt 
lärande. Jag har i min studie använt mig av skriftliga intervjuer av lärare, så kallad self report, 
för att samla in material. Detta är ett undersökningsredskap som Davidsson,B. (2007) 
förklarar som en skriftlig intervju. Jag tyckte att detta redskap var lämpligt för mig att 
använda utifrån syfte och urvalsgrupp. Jag ville få en ökad förståelse för lärares syn på och 
erfarenheter av kollegialt lärande och genom att använda intervju som metod gör jag det 
möjligt att få inblick i lärares erfarenheter. Fortsättningsvis kommer jag att använda begreppet 
skriftlig intervju.  Lärarintervjuer menar Johansson,B. och Svedner,P-O. (2010) är en metod 
som ger lärarens syn på elever, undervisning och planering samt förhållningssätt, 
målsättningar och planering. Används intervjun på rätt sätt menar de bokstavligen att den ger 
kunskap som är direkt användbar i läraryrket.  

 
Urval 

 I Dimenäs,J. och Davidsson,B. (2007) där flera författare medverkar menar Kihlström 
att urvalet av undersökningsgrupp görs beroende på studiens undersökningsområde. Om fokus 
är på vilka olika uppfattningar som finns, bör insamlandet av material spridas på olika 
grupper, men om fokus är på vilka uppfattningar som en i ämnet intressant grupp har är det, 
enligt Kihlström, inom dennas grupp som undersökningen ska ske. Jag har valt att vända mig 
till verksamma lärare i min undersökning och har under hösten 2017 genomfört min studie på 
fem olika lärare. Detta var lärare som jag själv vid ett tidigare tillfälle tillfrågat om de kunde 
tänka sig att delta i studien. Jag ville ha en spridning på skolorna som lärarna var verksamma 
på, då min tanke var att jag eventuellt skulle få olika svar. Lärarna är kända för mig och jag 
frågade dem via mail samt verbalt i deras verksamhet. Jag valde för mig redan kända lärare 
som jag visste hade lätt för att utrycka sig samt skulle vara villiga att delta i intervjun. Det var 
även lätt att tillfråga dessa då jag hade kontaktuppgifter och visste på vilka skolor de arbetade. 
Två av lärarna är verksamma på samma skola men i olika enheter. Två stycken är verksamma 
i två andra kommuner. Klasstorlekarna är olika för de verksamma lärarna från ca 20-40 
elever. Arbetslagens sammansättning skiljer sig även de. Lärarna som deltog i min 
undersökning fick ingen tidsbegränsning för att ge sina svar på frågeställningarna jag hade. 
Min tanke vara att svaren ändå skulle komma in tillräckligt fort. Efter tre veckor hade jag inte 
fått in några svar. Anledningen lärarna gav för att de inte kunnat svara var att de hade så 
mycket att göra i den egna verksamheten. Jag tillfrågade dem en gång till om de fortfarande 
hade intresse att delta i studien och det hade alla fem. Efter åtta veckor hade jag fått svar av 
samtliga. 

De fem lärarna kallar jag Thyra, Anna, Lena, Lotta och Carola.  
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Skriftlig intervju 

För att samla material till min studie har jag använt mig av skriftliga intervjuer. 
Davidsson,B. (2007) beskriver detta undersökningsredskap som en skriftlig intervju där man 
ber respondenterna skriva en text eller rita en bild om det man vill undersöka och där igenom 
besvara ställda frågor. Jag ansåg att skrivna texter var det mest lämpliga sättet att samla 
information om hur lärarna uppfattar eller känner inför de frågeställningar som jag har i min 
studie. Vidare diskuterar Davidsson,B.  (2007) att det är av stor vikt att frågeställningarna vid 
en skriftlig intervju är välformulerade eftersom att det inte, som vid en muntlig intervju, går 
att omformulera frågan eller ställa följdfrågor. Genom att använda sig av skriftliga intervjuer 
som redskap ges däremot respondenterna mer tid till att besvara frågeställningarna. I en 
muntlig intervju kan risken vara att den ovane intervjuaren griper in för tidigt och påverkar 
respondentens svar. Detta undviks vid skriftliga intervjuer. Dessa tankar låg till grund för mig 
då det gällde val av redskap då jag anser att jag har för liten erfarenhet av att genomföra 
muntliga intervjuer. Jag anser att jag inte hade kunnat få samma mängd data att arbeta med 
vid en muntlig intervju som när lärarna själva fick längre tid på sig att skriva sina egna 
uppfattningar och erfarenheter. Jag skickade frågorna via mail. Lärarna svarade på frågorna i 
löpande text och skickade sedan via mail tillbaka svaren. Någon dialog kunde ske via mail 
eller muntligt om det fanns funderingar kring någon fråga eller om det fanns behov att 
förtydliga frågor eller svar. Jag utarbetade de skriftliga intervjufrågorna utifrån mitt syfte som 
är att beskriva tankar kring kollegialt lärande. Utifrån de frågeställningar som jag har knutna 
till syftet har jag utformat de skriftliga intervjufrågorna efter detta (se bilaga 1). Frågorna var 
utformade så att jag fick svar på lärarnas syn på kollegialt lärande, hur de arbetar med och om 
de kände sig motiverade att arbeta med kollegialt lärande. Jag ville även utifrån dessa frågor 
få svar på vilka möjligheter och utmaningar de såg att det finns med kollegialt lärande.  

 
Studiens trovärdighet, validitet och generaliserbarhet 

En studies tillförlitlighet (reliabilitet) beror enligt Thuren,T. (2007) på om mätningarna 
är korrekt gjorda och att samma resultat går att uppnå av flera olika undersökare. Detta kan 
göras i en kvantitativ studie. I denna studie har jag använt mig av kvalitativa intervjumetod 
för att samla in data från respondenter om deras uppfattningar om kollegialt lärande. 
Respondenternas uppfattningar förändras med tiden och deras svar kan av den anledningen 
variera vid olika tillfällen. Dessutom kan olika svar ges till olika forskare. Detta innebär att 
begreppet reliabilitet ofta inte används i kvalitativa studier. Likväl kan studiens trovärdighet 
belysas menar Kvale,S. och Brinkmann,S. (2014). Jag har försökt att göra denna studiens 
trovärdighet så tillförlitlig som möjligt. Jag är medveten om att den inte går att upprepa i sin 
exakthet, dock belyser den denna undersökningsgrupps uppfattning om kollegialt lärande. 

Validiteten, menar Johansson,B. och Svedner,P-O. (2010) beror på om resultatet ger en 
sann bild av det som undersökts. Täcker resultatet hela det område man tänkt undersöka. 
Intervjufrågorna har bidragit till att lärarna fått beskriva sina uppfattningar av kollegialt 
lärande, vilket var avsikten med denna studie. Samtidigt är en studies validitet en 
tolkningsfråga menar Kvale,S. och Brinkmann,S. (2014) då det beror på de frågor som ställts 
och de svar som getts. Jag har utifrån denna studies syfte försökt göra en så hög validitet som 
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möjligt. Jag är dock medveten om att intervjufrågorna och lärarna kan ge olika svar till olika 
intervjuare vid olika tillfällen.  

Generaliserbarheten beror på om resultatet av en studie kan anses gälla en större eller 
mindre mängd människor. Kvale,S. och Brinkmann,S (2014) menar att en kvalitativ 
intervjustudie vare sig kan eller bör generaliseras. Däremot kan reflektioner över resultatet 
antas samt överföras till andra relevanta situationer. Resultatet av denna studie gäller endast 
den av studien undersökta gruppen, även om andra lärare kan ha liknande uppfattningar. 

 
Etiska principer 

De forskningsetiska principerna som humanistiskt-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet utgett har följts. För examensarbete innebär detta att deltagarna har fått en 
beskrivning av metoderna och syftet med studien, att deltagarna har haft möjlighet att ställa 
frågor om studien och fått dem sanningsenligt besvarade, att deltagarna har upplysts om att de 
kan avböja sitt deltagande eller avbryta sin medverkan utan negativa följder och att 
deltagarnas anonymitet har skyddats (Johansson,B och Svedner,P-O. (2010).  

Alla som deltar i studien har fått möjlighet att ge samtycke. De lärare jag intervjuat har 
påhittade namn till. Jag nämner aldrig namn på skolor eller den ort de är belägna i. 

 
 Analysmetod 

Jag började med att läsa igenom lärarnas enskilda texter var för sig för att på så sätt få 
en övergripande syn på varje enskild text och hos varje enskild lärare. Nästa steg var att 
analysera texterna utifrån mina frågeställningar. För att lättare få en överblick över vilken 
frågeställning frågorna besvarade organiserade jag upp svaren under olika teman. De teman 
som framkom är Begreppsbeskrivning, Arbeta med kollegialt lärande, Motivation, 
Möjligheter och Utmaningar med kollegialt lärande. Dessa teman har tillkommit under tiden 
som jag har bearbetat de enskilda svaren från lärarna och då jag själv försökt få en överblick 
på vad varje intervjufråga svarar på. Vinterek,M. (2003) nämner denna teknik i en 
undersökning. Hon menar att, för att kunna följa vad respondenterna svarar vid en intervju 
och för att få en förståelse för denna är det ett bra sätt att dela in respondenternas svar i teman. 
De fem teman behandlar under resultat som underrubriker. I det fullständiga 
intervjumaterialet använder jag mig av vad lärarna sagt, men deras meningar görs mer 
kortfattade och koncisa. Jag använder min egen text i intervjusammanfattningen men även 
lärarnas egna ord, som presenteras i citatform. Jag har även försökt analysera och organisera 
för att kunna urskilja ett mönster i studiens resultat, som till exempel likheter och skillnader.  
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Resultat  

Här presenteras resultatet från studien tillsammans med citat från intervjuerna. 
Resultatet tillsammans med några korta citat sammanfattas under studiens teman som är: 
Begreppsbeskrivning, Arbeta med kollegialt lärande, Motivation, Möjligheter och 
Utmaningar. Under varje rubrik kommer en kort beskrivning av frågan och sedan följer 
lärarnas svar. Till frågeställningarna: Hur ser lärare på kollegialt lärande? Hur organiseras det 
kollegiala lärandet på skolan? Knyts temat Begreppsbeskrivning och Arbeta med kollegialt 
lärande. I frågan: Vilka möjligheter ser lärare med att arbeta med kollegialt lärande? ingår 
temat Motivation och Möjligheter. I frågan: Vilka utmaningar ser pedagoger med att arbeta 
med kollegialt lärande? ingår temat Motivation och Utmaningar. 

 
Begreppsbeskrivning 

Intervjuerna börjar med att jag ber lärarna att berätta vad kollegialt lärande är för dem. 
Detta för att jag vill undersöka om läraren tänker på kollegialt lärande på samma sätt som jag i 
detta examensarbete. Jag vill också undersöka om det finns några skilda åsikter om begreppet 
lärare emellan.     

Carola skriver som svar i sin intervju att 

”Kollegialt lärande är för mig att lära av varandra” 

För henne är detta lärande att till exempel läsa litteratur, titta film, diskutera frågor som 
kommer upp samt göra lärande matriser tillsammans. På så sätt menar hon att man får tips av 
sina kollegor hur man kan göra på ett annat sätt för att det ska bli ännu bättre.   

Thyra beskriver kollegialt lärande att tillsammans arbeta kring ett specifikt ämne och 
utbyta erfarenheter. 

För Lena är kollegialt lärande ett erfarenhetsbyte mellan kollegor. I detta, menar hon, 
ska det ingå tid till reflektion och analys kring undervisningen eller en undervisningssituation. 
Hon nämner till exempel, 

 ”Kollegialt lärande ska leda till en utveckling till det bättre, både när det gäller 
undervisningen och din kompetens.” 

För Lotta handlar kollegialt lärande om att man byter erfarenheter och kunskaper mellan 
kollegor men inte nödvändigtvis att man undervisar tillsammans. Hon menar också att 
kollegialt lärande innefattar gemensam planering och efterarbete med en kollega. Efterarbete 
nämner hon som gemensam bedömning av ett prov, uppgift eller en gemensam observation. 
Planering kan vara med en ämneskamrat men även med någon som undervisar i ett helt annat 
ämne men där samspel i undervisningens innehåll ändå finns. 

För Anna är kollegialt lärande att lära av och med varandra i kollegiet för att utveckla 
den pedagogiska verksamheten. Att få tips av sina kollegor hur man kan göra något 
annorlunda kan utveckla undervisningen till det bättre menar hon. 

Sammanfattningsvis beskriver de tillfrågade lärarna kollegialt lärande som ett arbete 
tillsammans i ett arbetslag. Detta arbete kan ske på olika sätt från skola till skola men alla 
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beskriver begreppet som ett utbyte av erfarenheter. De utbyten som nämns är arbete 
tillsammans med ett specifikt ämne, läsning av litteratur eller se en film tillsammans som man 
sedan diskuterar, diskussion av frågor som rör undervisningen och gemensamt arbete för att ta 
fram matriser. Detta utbyte ses överlag som en utveckling framåt av undervisningen samt en 
kompetenshöjning. Reflektion och analys kring undervisningen nämns även det som ett 
viktigt innehåll i kollegialt lärande. 

 
 Arbeta med kollegialt lärande 

Jag frågade lärarna i min undersökning om det idag finns utrymme att arbeta med 
kollegialt lärande i deras arbetslag. Jag frågade även hur ofta dessa tillfällen skedde samt hur 
det rent organisatoriskt såg ut i gruppen vid sådana tillfällen. Detta frågade jag för att få veta 
om kollegialt lärande har en naturlig plats i arbetslaget och om det finns några skillnader över 
hur det ser ut på olika skolor. 

Thyra arbetar just nu med genrepedagogik och även matematiklyftet rullar på men dock 
inte lika intensivt som tidigare terminer menar hon. Carola har i hennes arbetslag arbetat med 
flera olika områden i form av matematiklyftet, att undervisa i läsförståelse, att bedöma elevers 
läsförståelse och just för tillfället arbetar de med specialpedagogik för lärande. De har också 
haft flera studiecirklar så som betyg och bedömning via Karlstadsuniversitetet, lärande samtal 
av Petri Partanen och lärande matriser av Johan Alm. 

Carola nämner specialpedagogik för lärande som ett kollegialt lärande som sker varje 
vecka. De använder sig dessutom av PUS, Pedagogiska Utvecklande Samtal, som sker varje 
månad. Då slutar eleverna tidigare och för att detta ska kunna genomföras lägger de 20 
minuter extra varje vecka i elevernas schema. Just för tillfället arbetar de med lärande matriser 
av Johan Alm  

Lottas svar på om och hur de arbetar med kollegialt lärande är  

”Absolut! Vi delar erfarenheter och kunskaper mellan varandra under våra möten, 
men även i arbetsrum, fikaraster mm.” 

 De arbetar två lärare på 40 elever. De har ämneskamrater som de planerar lektionerna 
tillsammans med.  Tillsammans med ämneskamraterna genomför de även lektionerna, 
antingen ihop i helklass eller delade i halvklass. Efterarbetet delar de upp sinsemellan och all 
bedömning gör de tillsammans. De rättar däremot varsin grupp och har huvudansvar för 
undervisningen i ämnet för en grupp, inte alla elever. Detta gör de för att underlätta kontakt 
med elever och vårdnadshavare. 

I Lenas arbetslag har de bland annat schemalagt 40min/vecka för att samtala om deras 
undervisning. De har valt att till största del koncentrera sig på att analysera undervisningen i 
läsförståelse. De har lektioner i läsförståelse med eleverna och de tankar och funderingar de 
får där, tar de med till deras träffar. De har även sett filmklipp om läsförståelse som de sedan 
reflekterat till. Lena ser även deras systematiska kvalitetsarbete som ett tillfälle till kollegialt 
lärande. 

På Annas arbetsplats arbetar de inte just nu aktivt med kollegialt lärande men det är 
något de gjort tidigare. Då de arbetat med kollegialt lärande har de lagt upp arbetet så att 
personalen i arbetslagen turades om att gå in och observera varandra under en hel dag. En 
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kollega följde med andra ord en annan kollega under en hel dag. Sedan följdes detta upp med 
att de hade en speciell avsatt tid då hela arbetslaget satt tillsammans. Personalen gick igenom 
den dagen och de följde en speciell mall med frågor. Frågorna gick runt i hela arbetslaget. 
Ingen annan fick prata när den som hade ordet pratade. En var ordförande, som även gått en 
utbildning i detta. Varje person observerades cirka tre gånger per termin. När de observerade 
varandra fick de ta in vikarie för den som observerade och samtalen skedde på 
arbetslagsplaneringstid och K-dagar. Anna som arbetar på fritids nämner att det på just 
fritidshemmet är duktiga på att lära av varandra i vardagen. De har just för tillfället inga 
organiserade tillfällen i arbetslagen och de följer heller ingen speciell samtalsmall. Däremot 
tycker hon att de på sina fritidsmöten tipsar varandra hur man kan göra istället. Detta sker när 
någon tar upp en speciell situation man vill ha hjälp med. Hon nämner också att öppenhet är 
något de har i arbetslaget och det sker naturligt dagligen.  

Sammanfattningsvis arbetar fyra av fem av de tillfrågade lärarna med kollegialt lärande 
i dagsläget. En arbetar inte i dagsläget med kollegialt lärande men det är något som skett 
tidigare i arbetslaget. En av lärarna är fritidspedagog och nämner fritidshemmet som en 
verksamhet där öppenhet och tips mellan varandra sker naturligt varje dag. Tre av lärarna 
arbetar på större skolor där klasserna kan ha elevgrupper på upp till 40 elever. Där arbetar det 
flera lärare samtidigt i klassrummet. Även dessa lärare beskriver kollegialt lärande som något 
som sker hela tiden och naturligt i klassrummet. Hur arbetet med kollegialt lärande går till är 
lite olika från skola till skola. Det nämns schemalagda tillfällen, PUS där eleverna en gång i 
månaden slutar tidigare och lärarna då arbetar kollegialt och med studiecirklar. Överlag är det 
lärarna själva som medverkar och tillsammans lägger upp tillfällen för kollegialt lärande men 
hos två av lärarna nämns förstelärare och en sorts ordförande som leder de pedagogiska 
samtalen. 

 
 Motivation 

Jag ville veta hur motivationen till att arbeta med kollegialt lärande såg ut hos de olika 
lärarna. Jag frågade även om detta påverkade deras arbete på något sätt. 

Lena anser att det kollegiala lärandet är ett nödvändigt verktyg i undervisningen. Hon 
menar att det för de obehöriga lärarna är oumbärligt med tid till reflektioner och ett viktigt 
lärandemoment i deras undervisning. 

Carola säger: 

”Ja det är väldigt motiverande, det väcker nya tankar och ger energi. Kan ge en ny 
infallsvinkel hur jag ska arbeta i klassen”  

Lotta menar att undervisningens kvalitet ökar rejält med hjälp av kollegialt lärande. 
Thyra beskriver sin motivation ungefär likadant då hon tycker att det är ett bra sätt att hålla 
kvaliteten uppe under läsåret. Det är uppgifternas art som påverkar arbetet menar hon.   

Anna som i dagsläget inte arbetar med kollegialt lärande beskriver i alla fall att hon 
kände sig motiverad att arbeta med kollegialt lärande då de arbetade med det.  

Sammanfattningsvis beskriver alla lärare motivation till att arbeta med kollegialt 
lärande, även den lärare som i dagsläget inte arbetar på det sättet. Motiverande är det för att 
det upplevs som ett nödvändigt verktyg i undervisningen. Dels för att hålla en hög kvalité i 
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arbetet och även för att väcka nya tankar som kan ge nya infallsvinklar till hur arbetet i 
klassrummet kan utvecklas.  

 
 Möjligheter  

Jag frågade lärarna vilka möjligheter de såg att det finns med kollegialt lärande. Det jag 
ville få ut av denna fråga är vilka fördelar och vägar som öppnar sig om man arbetar med 
kollegialt lärande. 

Carola ser inga begränsningar med kollegialt lärande, bara möjligheter. Thyra ser på 
skolan som helhet då hon anser att skolan med hjälp av kollegialt lärande kan hålla sin profil 
levande. Hon anser också att ”kollegorna alltid är på gång”.  

Lotta ser kollegialt lärande som en möjlighet att lära sig något nytt hela tiden då 
kollegor kan bolla idéer med varandra. Vid betygssättning ser hon stora fördelar då kollegor 
bedömer eleven gemensamt. 

Lena ser kollegialt lärande som ett samarbete och en sorts fortbildning. 
 ”Vi lär av varandra!” säger hon.  
Möjligheten till pedagogiska samtal beskriver hon också som något bra då chansen att 

få reflektera och analysera sin undervisning är guld värd för att förbättra inlärningen hos 
eleverna. 

Anna ser flera möjligheter med kollegialt lärande: 

”Vi har mycket att lära av varandra och ser saker från olika vinklar” 

Vid kollegialt lärande, menar hon, fångar man upp precis den egna pedagogiska 
verksamheten. Det blir helt verklighetsanpassat och lättare att fånga upp vad som kan 
utvecklas i det pedagogiska arbetet. 

Sammanfattningsvis ser alla fem lärare goda möjligheter med att arbeta med kollegialt 
lärande. Det som nämns många gånger är att lära av varandra. Genom att lära av varandra ser 
de tillfrågade lärarna möjligheterna till en utveckling av det pedagogiska arbetet till det bättre 
då man ser saker från olika håll. Även fortbildning nämns som en möjlighet till analys av 
undervisningen och på så sätt förbättrad inlärningen för eleverna. Pedagogiska samtal och 
observationer av kollegor nämns också det i svaren. Detta menar lärare är möjligheter som 
skapas med hjälp av kollegialt lärande. 

 
 Utmaningar 

Jag frågade lärarna vilka utmaningar de såg att det finns med kollegialt lärande. Det jag 
ville få fram ut av denna fråga är vilka svårigheter som kan finnas med att få ihop eller arbeta 
med kollegialt lärande. 

Carola som anser att henne arbetsenhet har ett väldigt smidigt arbetssätt för att 
systematiskt arbeta med kollegialt lärande nämner ändå att den utmaning som kan finnas är att 
få alla delaktiga i gruppen. 

Thyra ser utmaningen i att få till det praktiska, när, var och hur. Hon vill att hela 
arbetslaget följs åt. Thyra menar även att förstelärarna har ett väldigt stort ansvar att driva 
lärandet framåt. 
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Personkemin nämner Lotta som en utmaning. När personkemin inte fungerar så blir det 
en utmaning att få arbetet att gå framåt. 

Lena nämner tiden som en stor utmaning. Hon menar att det är svårt att samtliga får tid 
till att sitta ned och samtala. Ledningen ser hon som en viktig del i det kollegiala lärandet. 

Att det bör vara högt till tak pedagoger emellan anser Anna. Det kan hända att 
pedagoger faktiskt kan ta tips och idéer på ett negativt sätt. Tiden är också en akilleshäl som 
hon nämner. Det är något som pedagoger alltid tampas med och som hon ser det kan det bli en 
stor utmaning. Hur ska tiden hittas till det kollegiala lärandet undrar hon. Observationer på 
varandra är något Annas arbetslag använt sig av tidigare men inte just för tillfället. Just 
observationer tycker hon kan vara mycket svårt att hitta tid till och strular det organisatoriskt 
så att det inte finns vikarie, som de faktiskt hade rätt till, så blir tiden än mer knapp. Det 
viktigaste för att ett kollegialt lärande skall fungera är, vad hon anser, att prioritera tiden rätt 
om man bestämt sig för att arbeta med kollegialt lärande och koncentrera sig på det.  

Sammanfattningsvis så är tiden, allas delaktighet, personkemi och prioriteringar 
utmaningar som de tillfrågade lärarna nämner. Delaktighet, att alla är med på tåget och brister 
i personkemin gör det till än större utmaningar. 
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 Analys 

Här analyserar jag resultatet och knyter dessa till tidigare forskning samt mina teoretiska 
utgångspunkter. 

 
Begreppsbeskrivning 

Som jag tidigare beskrivit så finns det många definitioner på kollegialt lärande. 
Timperley,H. (2011) beskriver kollegialt lärande som en sammanfattande term för olika 
former av kompetensutveckling där lärare tillsammans strukturerar ett samarbete. I detta 
samarbete tillägnar sig lärare kunskaper för att utveckla sin undervisning. 

De tillfrågade lärarna beskriver i stort kollegialt lärande som ett arbete tillsammans i ett 
arbetslag på olika sätt. Alla beskriver begreppet som ett utbyta av erfarenheter. Den form av 
utbyte som nämns är att tillsammans arbeta med ett specifikt ämne, läsa litteratur och se en 
film tillsammans, diskutera frågor som rör undervisningen samt att göra gemensamma 
matriser. Detta utbyte menar ett par av de tillfrågade lärarna, kan utveckla undervisningen och 
kompetensen till det bättre. En av lärarna nämner även reflektion och analys kring 
undervisningen som ett viktigt innehåll. Även detta beskriver Timperley,H.  (2011) i form av 
diskussion av undervisningssituationer och didaktiska frågor där man lyfter upp problem och 
svårigheter. Detta innebär även enligt Timperley,H. (2011) att granska både andras men även 
sitt eget arbete. De tillfrågade lärarna anser jag framför ett kunnande kring vad kollegialt 
lärande är. Resultatet tyder på att lärarna är väl medvetna om begreppet kollegialt lärande och 
detta kan bero på att det är något som man ska arbeta med på de flesta skolor. Ämne är ganska 
hett och som Langelotz,L. (2017) menar så har olika former av kollegialt lärande formligen 
exploderat de senaste åren både i lärarforum och i litteratur. Även nationella 
kompetensutvecklingssatsningar så som bland andra matematiklyftet och läslyftet är former 
av kollegialt lärande som lärare idag är medvetna om.  

Skolverket (2015) definierar kollegialt lärande bland annat som ett strukturerat och 
systematiskt arbete där läraren formulerar egna problem som man sedan granskar tillsammans 
genom att ta och ge återkopplingar. Detta anser jag själv är ett systematiskt kvalitetsarbete 
som även det ska ske naturligt i den dagliga verksamheten. Jag reagerar lite på att detta nämns 
enbart av en lärare. 

 
 Arbeta med kollegialt lärande 

Av de tillfrågade lärarna så arbetar fyra av fem i dagsläget med kollegialt lärande på ett 
eller annat sätt. Den femte arbetar inte i dagsläget med kollegialt lärande men det är något 
som skett tidigare. Av de fem lärarna så är denna femte den enda fritidspedagogen och hon 
nämner fritidshemmet som en verksamhet där öppenhet och tips mellan varandra sker 
naturligt varje dag. Tre av lärarna arbetar på skolor där klasserna kan ha ett elevantal upp till 
40 elever. Då är det flera lärare som samtidigt är i klassrummet. Även dessa beskriver de 
kollegialt lärande som något som nästan sker hela tiden och naturligt i klassrummet. Dessa 
dagliga, vanliga möten kollegor emellan är viktiga och resultatet tyder på att lärare hela tiden 
pratar med varandra. I reflekterande samtal sker enligt Cederberg- Scheike,A. (2017) en 
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fördjupning och tanketid för att vända och vrida på olika problem vilket synliggör problemet 
ur ett större perspektiv.  

Det nämns även, hos de tillfrågade lärarna, schemalagda tillfällen för kollegialt lärande. 
Det kan vara från 40 minuter/ vecka till en gång i månaden när eleverna slutar tidigare. Dessa 
tillfällen antar jag är en organisationsfråga från en skolledares håll. Langelotz,L. (2017) 
nämner rektorns viktiga roll i kollegialt lärande. När skolledningar beslutar sig för en specifik 
modell för lärares kompetensutveckling behöver lärarna självklart avsätta tid för att kunna 
delta. Langelotz,L. (2017) hänvisar bland annat till tre olika studier som hon genomfört där 
skolledningen avsatt specifika dagar för när det kollegiala lärandet ska genomföras. Dessutom 
genomförde rektor i samtliga studier kontinuerliga samtal med de lärare som deltog där hen 
följde upp medarbetarnas upplevelser. Rektorerna la även vidare tid på att utvärdera. Med 
andra ord signalerade dessa rektorer värdet av det kollegiala lärandet genom att också lägga 
sin egen tid på uppföljning 

För flera av lärarna sker det kollegiala lärandet överlag i form av studiecirklar där till 
exempel en specialpedagog är ansvarig. Annars är det överlag lärare själva som medverkar 
och tillsammans lägger upp tillfällen för kollegialt lärande. På en av lärarnas skola är cirklarna 
ledda av en förstelärare och tillsammans bestämmer de vilka uppgifter de ska arbeta kring till 
nästa gång. En annan av lärarna beskriver som jag ser det en handledare i form av en 
ordförande som leder det pedagogiska samtalet. Denna ordförande har även en utbildning för 
att leda sådana samtal. Cederberg–Scheike,A. (2017) nämner detta med så kallad 
handledning. Handledning enligt henne kan vara ett sätt att tillsammans utforska autentiska 
exempel och problem i undervisningen. Läraren själv lyfter frågor eller problem de vill 
diskutera eller reflektera över. Ett sätta att utveckla sin medvetenhet och få hjälp att reflektera 
kring olika problem är enligt Cederberg–Scheike,A. (2017) med stöd av handledning.  

 
Motivation 

Alla lärare beskriver motivation till att arbeta med kollegialt lärande, även Anna som i 
dagsläget inte arbetar på det sättet. Det upplevs som ett nödvändigt verktyg i undervisningen. 
Dels för att hålla en hög kvalité i sitt arbete och även för att det väcker nya tankar då det kan 
ge nya infallsvinklar till hur arbetet i klassrummet kan fortgå. På en skola, i ett arbetslag 
omges man ju av många kollegor med olika bakgrund och Handal,G. och Lauvås,P. (2000) 
menar att lärare har en praktisk teori om undervisningen. Det är kunskaper, erfarenheter och 
värderingar som varje enskild lärare skaffat sig under livet. Detta förändras sedan under hela 
livet beroende på nya erfarenheter som läraren gör. Denna praktiska teori menar Handal,G. 
och Lauvås,P.  (2000) betyder mest för det läraren gör i sitt pedagogiska arbete. Som jag ser 
det är det just det som de tillfrågade lärarna beskriver. Det utbyte av erfarenhet som andra 
lärare ger och det som den enskilda läraren även kan ge är motiverande och skapar 
möjligheter undervisningen. Motivation är också ett centralt begrepp i Maslows 
motivationsteori enligt Jerlang,E m.fl. (2003). Utifrån den motivationsteorin går det att tolka 
att motivation är något som utvecklas i samspel mellan människor. Maslow visar på att 
samhället runt om kring oss i hög utsträckning påverkar vår syn på oss själva vilket leder till 
vår inre motivation, vår drift och därför utformas i samspel mellan oss själva och 
omgivningen. 
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Möjligheter 

Jag tolkar att alla fem lärare ser goda möjligheter med att arbeta med kollegialt lärande. 
Att lära av varandra är en beskrivning som benämns flera gånger. Det pedagogiska arbetet kan 
utvecklas till det bättre då man ser saker från olika håll och vinklar. Fortbildning nämns även 
det som en möjlighet till att analysera undervisningen och på sätt förbättra inlärningen för de 
som skolan faktiskt arbetar för, eleverna. 

Tjernberg,C. (2013) drar slutsatsen: 

”att beskriva för kollegor om hur man arbetar i klassrummet leder inte bara till ökad 
medvetenhet hos dem, utan även till egen utveckling genom att man reflekterar över 
sina pedagogiska handlingar och dess följder” (Tjernberg 2013, s 210) 

 
 Langelotz,L. (2017) hänvisar till Hattie och Timperley som beskriver vikten av att det 

kollegiala lärandet ska ta avstamp i elevernas resultat. Detta genom att lärarkollegor som 
arbetar kollektivt med utveckling av undervisningen ofta påverkar elevernas lärande positivt 
vilket leder till ändrade attityder kring både utveckling undervisning och elever.  

 
Pedagogiska samtal och observationer av kollegor nämns också, i min intervju, som 

möjligheter som skapas med hjälp av kollegialt lärande. Även i litteraturen hittar jag stöd för 
detta. Langelotz,L. (2017) nämner bland annat Lesson Studies och Learning Studies där lärare 
arbetar tillsammans för att systematiskt utvecklar sin undervisning och lär av varandras 
erfarenheter. Detta genom att till exempel genomföra en gemensamt planerad lektion, filma 
den, titta på och sedan analysera filmen.  

 
Utmaningar 

Tiden, allas delaktighet, personkemin och prioriteringar är utmaningar som nämns hos 
de tillfrågade lärarna. Delaktighet, att alla är med på tåget och finns det brister i personkemin 
kan detta bli ännu svårare. Prioriteringar kan skapa utmaningar i form av otydliga ledare som 
inte styr upp ett kollegialt lärande men även hur man prioriterar tiden tillsammans i 
arbetslaget. Så till sist tiden, den man alltid slåss med. När ska man lägga ut tiden för 
kollegialt lärande och när finns tiden då alla kan arbeta kollegialt. Timperley,H. (2011) menar 
att behålla fokus, att vara uthållig, är ett av de viktigaste och kraftfullaste sätten att arbeta på. 
För att lyckas krävs det att fokusering på ett eller få mål är viktigast för den verksamhet man 
befinner sig i. Grunden till detta är en ständigt pågående dialog mellan de som arbetar 
tillsammans med utvecklingsarbetet. Vidare menar Timperley;H. (2011) att detta ställer 
tydliga krav på ledarskap och organisation. Lärare kan inte driva detta arbete på egen hand 
utan stöd från rektor och huvudman. Med andra ord måste hela organisationen bli en lärande 
organisation. Det grundläggande i det kollegiala lärandet är även enligt Timperley,H. (2011) 
delaktighet. Detta just för att det är dessa människor som ska genomföra själva 
förändringsarbetet. Varje lärare som deltar bör vara med i utvärderingen av resultat. Nya idéer 
bör processas tillsammans med kollegor för att det inte bara ska flyta runt på ytan. 
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Skolans verksamhet innehåller många arbetsgrupper och av svaren från lärarna har jag 
förstått att tiden för samarbete bli svår att få ihop. Att rektor och huvudman även har en viktig 
roll har jag också förstått. Om detta beskriver jag även analysen under Arbeta med kollegialt 
lärande. 

 
Sammanfattning resultatanalys 

Det kollegiala lärandet innefattar många aspekter och kan se väldigt olika ut beroende 
på vilken skola läraren arbetar på. Sammanfattningsvis beskriver de tillfrågade lärarna 
kollegialt lärande som ett arbete tillsammans i ett arbetslag där man utbyter erfarenheter som i 
sin tur ger en utveckling framåt av undervisningen. Reflektion och analys kring 
undervisningen är ett viktigt innehåll i kollegialt lärande.  

Det som framgår tydligt av resultatet är att lärares syn på det kollegiala lärandet är 
positivt och beskrivningarna av kollegialt lärande anger att det över lag sker kontinuerligt i 
vardagen och i gemensamma aktiviteter på skolan. Lärarna känner sig motiverade till att 
arbeta kollegialt och det upplevs som ett nödvändigt verktyg i undervisningen. 

 Genom att lära av varandra ser de tillfrågade lärarna möjligheterna till en utveckling av 
det pedagogiska arbetet då man ser saker från olika håll. Även fortbildning nämns som en 
möjlighet till analys av undervisningen och på så sätt förbättrad kompetenshöjning. 
Pedagogiska samtal och observationer anser lärarna är bra verktyg och möjligheter som 
skapas med hjälp av kollegialt lärande. Resultatet pekar också på att det i vissa situationer kan 
vara utmanande att arbeta med kollegialt lärande. Tiden att helt enkelt få ihop hela arbetslaget 
skapar utmaningar till att få en delaktighet. Om personkemin inte fungerar så blir utmaningen 
än större. Att kollegialt lärande måste prioriteras från ledningshåll är också det viktigt för ett 
kollegialt lärandes fungerande är också något som resultatet visar.  



	

26	
	

Diskussion 

Här för jag en diskussion om resultaten av studien i relation till den teoretiska 
bakgrunden och frågeställningarna. Kapitlet innehåller även en slutsats och avslutas med 
förslag till fortsatt forskning. 

Utifrån mitt samlade material till min studie definierar jag begreppet kollegialt lärande 
som ett samspel mellan lärare, där ett utbyte sker i löpande takt både i teori och i praktik. 
Detta baserar jag till stort på Timperley,H. (2013) som bygger på ett formativt anslag och 
innebär en ständigt pågående dialog mellan de som arbetar tillsammans med ett 
utvecklingsarbete som kollegialt lärande. Jag baserar det även på hur de tillfrågade lärarna 
och jag själv ser på begreppet kollegialt lärande, som visat sig är brett och de tillfrågade 
lärarna har definierat begreppet på olika sätt. Olikheterna i lärarnas svar har att göra med hur 
det kollegiala lärandet gestaltas sig på de olika skolorna och vilka aktiviteter lärarna har 
erfarenhet av. Kollegialt lärande i resultatet visar dock en sammanfattande term för olika 
former av kompetensutveckling där kollegor under strukturerade former tillägnar sig kunskap 
och färdigheter samt kritiskt granskar inte bara andras utan även sitt eget arbete. 

Materialet har inte gett svar på vad kollegialt lärande är. Det studien istället har påvisat 
är ett öppet förhållningssätt, en motivation till begreppet och förslag på vad kollegialt lärande 
skulle kunna vara. Studien har också belyst lärares möjligheter och utmaningar med att arbeta 
med kollegialt lärande på skolan. Vad kollegialt lärande innebär för lärare och hur lärare 
arbetar med kollegialt lärande har i studiens resultat visat sig ske i olika former och 
aktiviteter.  

Vi lever i ett samhälle med extrema förändringar hela tiden och vi har ingen aning om 
vad som kommer att ske imorgon. Vi vet inte vilken typ av arbetskraft vi kommer att behöva 
om tio år och än mindre vilka vägar den digitala utvecklingen kommer att ta i vårt samhälle. 
Att arbeta med utbildning i denna tid är oerhört svårt och därför behöver alla inblandade 
samarbeta och vara lyhörda.  

I Lgr 11 står det att skolväsendet vilar på demokratins grund och detta anser Cederberg- 
Scheike,A. (2017) är en mening att ständigt återkomma till. Detta på grund av att demokratin 
är en färskvara som hela tiden måste underhållas och vårdas. Cederberg-Scheike,A. (2017) 
menar vidare att skolan måste utvecklas i takt med vad som sker i omvärlden och 
demokratiska värden ska skapas för att lärandet ska ha en hållbar utveckling. Genom att 
uppmärksamma hur lärandet sker i den dagliga verksamheten tror jag att skolan kan utvecklas 
även om resurser i form av till exempel tid saknas. 

Att vara en elev på en skola i allt detta måste vara förvirrande och därför krävs det att vi 
samarbetar. Det krävs att vi fokuserar på det vi vet och är förberedda på det vi inte vet. I 
dagens skola krävs det därför att vi mer än någonsin är en organisation för professionellt 
lärande. Det är först då som vi systematiskt kan börja undersöka vad skolan egentligen 
behöver. Professionellt lärande är enligt Cederberg-Scheike,A. (2017) en aktiv process där 
man systematiskt undersöker sin undervisning för att se hur effektiv den är för elevernas 
lärande och kollegialt lärande är ett verktyg till skolans behov av utveckling och 
professionella fördjupningar.  
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Kollegialt lärande betyder för mig och även för lärarna i min intervju något som sker 
hela tiden och naturligt i klassrummet. Dessa dagliga, vanliga möten kollegor emellan är 
viktiga och resultatet tyder på att lärare hela tiden pratar med varandra. I reflekterande samtal 
sker enligt Cederberg-Scheike,A. (2017) en fördjupning och tanketid för att vända och vrida 
på olika problem vilket synliggör problemet ur ett större perspektiv. Ett kollegialt lärande kan 
alltså kort och gott vara en fikarast med kollegorna men även en reflektion utifrån betydelsen 
att stanna upp. Att tänka och reflektera tillsammans, sätta ord på erfarenheter och lärdomar, 
utmaningar och möjligheter som vi varje dag möter i klassrummet. Pedagogiska diskussioner 
är ett bra exempel på hur det dagliga lärandet på skolor tar sig uttryck. Något som 
framkommer i resultatet är att lärare kan få stöd i sin utvecklingsprocess genom samtal med 
varandra. Stöd av kollegor är också något Timperley,H. (2013) lyfter fram som betydelsefullt 
för lärares lärande. Pedagogiska diskussioner är ett bra exempel på hur det dagliga lärandet på 
skolor tar sig uttryck.  

Kollegialt lärande handlar inte om någon billig fortbildning, det handlar om att ständigt 
vara i utveckling och att ta hjälp av sina kollegor. I de flesta andra yrken har det alltid funnits 
en profession och man har en handledning för att ta sig vidare i sin yrkesutövning. Om en 
lärare inte tar tag i sin yrkesprofession sker det heller inte en utveckling även om en lärare är 
högt utbildad och besitter en stor kompetens. Det finns tyvärr högt utbildade, kunniga lärare 
som arbetar i en organisation där deras kunnande inte är i ständig utveckling. Samtidigt finns 
det exempel på enskilda skolor där man lyckats sätta elevernas lärande i centrum för lärarens 
utveckling och det är där vi ska vara.  Proffessionsbegreppet är ett begrepp som Langelotz,L. 
(2017) lägger mycket tyngd på vad gäller lärarkåren. Det finns olika kriterier som skall 
uppfyllas för att ett yrke ska definieras som en profession. Till exempel ska yrket bygga på 
vetenskaplig grund och det ska krävas en lång universitetsutbildning. Langelotz,L. (2017) 
nämner läkaryrket tillsammans med advokatyrket som exempel på två traditionella 
professioner. Dessa har en gemensam, teoretisk kunskapsbas och kontroll över 
kunskapsutvecklingen. Där finns också möjlighet till fortsatt fördjupning inom yrket samt 
utveckling av yrket. Vad gäller lärarkåren lutar Langelotz,L. (2017) sig mot andra forskningar 
och menar att ett allt starkare fokus riktas mot lärares möjlighet och skyldighet att delta i olika 
former av kompetenshöjande insatser. Lärares kontinuerliga kompetens- och 
professionsutveckling kan exempelvis vara avgörande för den svenska skolans möjlighet att 
vända en nedåtgående trend. En trend som Langelotz,L. (2017)  bland annat nämner är visade 
försämrade elevprestationer i internationella mätningar som PISA-undersökningen.  

I denna studie har formen learning study inte nämnts av lärarna. Däremot har det 
uppkommit andra former av kollegialt lärande, vilka har haft likheter med Langelotz,L. 
(2017) beskrivning av learning study. Exempel på andra strukturerade former som nämnts i 
studien är studiecirklar, observationer, lärarlyft och kvalitetsarbete. De strukturerade formerna 
av kollegialt lärande utgår från ett förutbestämt tema, eller litteratur, och det finns ett upplägg 
att följa. Lärarna har berättat att skolledningen har en stor roll för att prioritera och ta initiativ 
till dessa former av kollegialt lärande, och att de haft olika stora möjligheter att påverka 
innehållet och utformningen. 

Tiden nämns i min studie som det man ständigt slåss med. När ska man lägga ut tiden 
för kollegialt lärande och när finns tiden då alla kan arbeta kollegialt. Timperley,H. (2011) 
menar att behålla fokus, att vara uthållig, är ett av de viktigaste och kraftfullaste sätten att 
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arbeta på. För att lyckas krävs det att man fokuserar på ett eller få mål som är viktigast för den 
verksamhet man befinner sig i. Grunden till detta är en ständigt pågående dialog mellan de 
som arbetar tillsammans med utvecklingsarbetet. Med andra ord måste hela organisationen bli 
en lärande organisation.  

En lärande organisation handlar inte om att styra utan det handlar om att lära. Det 
handlar om att systematiskt ta reda på vilken riktning lärandets utveckling ska ta. När skolan 
har en lärande organisation så kan skolan också utvecklas åt det håll som just den är bra på. 
Då vet man också vilken hjälp man efterfrågar. I en lärande organisation stöttar lärare 
eleverna, rektorer stöttar lärare, huvudmän stöttar rektorer och politikerna stöttar 
förvaltningarna. När dessa samarbetar vet man vad man är bra på och vad man behöver 
utveckla. 

 Langelotz,L. (2017) men även Timperley,H. (2013) nämner rektorns ledarskap och 
organisering av tid som ytterst viktigt för ett fungerande kollegialt lärande. Timperley,H. 
(2013) ställer tydliga krav på ledarskap och organisation. Läraren kan inte helt själv driva 
detta arbete utan stöd från rektorn och huvudmannen. Kollegialt lärande är en 
professionsutveckling och är därför lika utmanande för organisation som för den verksamma 
läraren. Rektor och ledare längre upp i organisationen måste också vara involverade i samma 
typ av lärande som lärarna. Samma trygga respektfulla förhållande som läraren behöver bygga 
upp i klassrummet för att leda lärandet framåt behöver finnas på alla nivåer i ett fungerande 
och utvecklande skolsystem. Det grundläggande är att alla som deltar i skolutveckling känner 
delaktighet eftersom det är just dessa människor som genomför själva förändringsarbete. 
Langelotz,L. (2017) nämner också rektorns viktiga roll i kollegialt lärande. När skolledningar 
beslutar sig för en specifik modell för lärares kompetensutveckling behöver lärarna självklart 
avsätta tid för att kunna delta. 

Att lärare känner motivation och ser möjligheter med kollegialt lärande framkommer i 
min studie. Det upplevs som ett nödvändigt verktyg i undervisningen. Dels för att hålla en hög 
kvalitet i sitt arbete men även för att väcka nya tankar som kan ge nya infallsvinklar till hur 
arbetet i klassrummet kan fortgå. På en skola, i ett arbetslag omges man ju av många kollegor 
med olika bakgrund och Handal,G. och Lauvås,P. (2000) menar att lärare har en praktisk teori 
om undervisningen. Det är kunskaper, erfarenheter och värderingar som varje enskild lärare 
skaffat sig under livet. Detta förändras sedan under hela livet beroende på nya erfarenheter 
som läraren gör. Denna praktiska teori menar de betyder mest för det läraren gör i sitt 
pedagogiska arbete. Det utbyte av erfarenhet som andra lärare ger och det som den enskilda 
läraren även kan ge är motiverande och skapar möjligheter undervisningen.  

Motivation är också ett centralt begrepp i Maslows motivationsteori. Utifrån den 
motivationsteorin går det att tolka att motivation är något som utvecklas i samspel mellan 
människor. Maslow visar på att samhället runt om kring oss i hög utsträckning påverkar vår 
syn på oss själva vilket leder till vår inre motivation, vår drift och därför utformas i samspel 
mellan oss själva och omgivningen.  

Motivationen för kollegialt lärande gör att läraren även ser möjligheterna. Lärarna i 
studien nämner ”att lära av varandra” flera gånger. Det pedagogiska arbetet kan utvecklas 
till det bättre då man ser från olika håll och vinklar. Tjernberg,C.  (2013) drar en slutsats om 
att när man för kollegor beskriver hur man arbetar i klassrummet leder det inte bara till en 
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ökad medvetenhet hos dem utan även till egen utveckling. Detta genom att man reflekterar 
över sina egna pedagogiska handlingar och följder.   

Vi vet inget om framtiden men vi kan hjälpa varandras lärande för att möta den bättre 
rustad. Med yttre motivation löser vi problem snabbast själv. Komplicerade problem kräver 
att vi arbetar tillsammans i en lärande organisation. 

 
Slutsats 

Utifrån mitt material drar jag följande slutsatser 
Definitionen kollegialt lärande är som jag sett det en sammanfattande term för olika 

former av kompetensutveckling där kollegor helst under strukturerande former tillägnar sig 
kunskaper och färdigheter. Genom kollegialt lärande granskar man kritiskt inte bara andras 
utan även sitt eget arbete. 

Kollegialt lärande är något som lärare arbetar med, någon periodvis men majoriteten 
systematiskt. Hur man organiserar arbetar med kollegialt lärande kan se ut på olika sätt från 
skola till skola, men att det är något som sker i stort sett hela tiden är en ganska gemensam 
faktor. Detta ser jag framför allt hos de lärare som arbetar i större elevgrupper där minst två 
pedagoger finns i klassrummet.  

Både internationellt och nationellt pekar forskning åt samma håll, det vill säga att lärare 
behöver samarbeta, diskutera och reflektera för att lärandet skall utvecklas. En satsning på 
kollegialt lärande bör ske under en längre tid och planeras väl i organisationen. Den 
verksamma läraren behöver stöd från både rektor och huvudman i form av tid och expertis. 
Samma trygga respektfulla förhållande som läraren behöver bygga upp i klassrummet för att 
leda lärandet framåt behöver finnas på alla nivåer i ett fungerande och utvecklande 
skolsystem. Dessutom är det viktigt att lärarna upplever kunskapen relevant för att nå ett gott 
resultat. Förutsättningar som kan skapa utmaningar för ett kollegialt lärande kan vara lärares 
övriga tilldelade uppgifter, brist på tid och svårigheter att få ihop en delaktighet från hela 
arbetslaget. Motivationen till att arbeta med kollegialt lärande finns och kollegialt lärande är 
något de ser som ett nödvändigt verktyg i undervisningen. 

 
Förslag till vidare forskning 

Studien har begränsats till att handla om kollegialt lärande och lärares synsätt på att 
arbete med kollegialt lärande En fördjupning av studien hade kunnat vara att undersöka vilka 
variationer det finns i kollegialt lärande på i de lägre årskurserna respektive de högre, 
ämnesgränserna eller de olika skolformerna. En vidare forskning kan även vara att forska 
vidare på något av de teman jag haft i min studie, hur arbetar man rent praktiskt med 
kollegialt lärande, vilka möjligheter och utmaningar ser lärare med kollegialt lärande. 
Tidsaspekten har i denna studie visat sig vara något som påverkar arbetet med kollegialt 
lärande och det hade varit intressant att fortsätta i samma spår. En studie där man ser på hur 
utformningen arbetet hade kunnat möjliggöra tid till kollegialt lärande.  
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Bilagor 

      Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till pedagogerna 
 
Vad är kollegialt lärande för dig? 
 
Arbetar ni i ert arbetslag med kollegialt lärande idag? 
 
Hur ofta sker tillfällen för kollegialt lärande? 
 
Hur ser det ut rent organisatoriskt i gruppen vid sådana tillfällen? 
 
Känner du dig motiverad till att arbeta med kollegialt lärande?  
Påverkar det dit arbete på något sätt? 
 
Vilka möjligheter anser du att det finns med kollegialt lärande? 
 
Vilka utmaningar anser du att det finn med kollegialt lärande? 
 
 
 
 
 


