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Sammanfattning  
 
Arbetet syftar till att få djupare förståelse för hur pedagoger ser på kollegialt lärande och 
forskningsfrågorna fokuserar pedagogers syn på organisation av kollegialt lärande, värdet av 
kollegialt lärande för att stödja elevers måluppfyllelse och vilka möjligheter och hinder de 
menar finns i arbetet med kollegialt lärande. Som analysverktyg används teorier om kollegialt 
lärande och samarbete samt teorier skolutveckling och specialpedagogiska perspektiv. Den 
kvalitativa studien utgår från en gymnasieskolas ambition att svara mot krav från 
Skolinspektionen att nå högre måluppfyllelse hos eleverna bland annat genom att implementera 
kollegialt lärande hos skolans aktörer. Åtta pedagoger, varav två lärare, två speciallärare och 
fyra specialpedagoger, alla med ett specialpedagogiskt ansvar i skolan, intervjuades kring deras 
syn på kollegialt lärande. Resultaten visar att de har skilda uppfattningar om värdet av kollegialt 
lärande men alla ser samarbete som nödvändigt och viktigt för att stödja elevernas lärande. 
Enbart ett fåtal arbetar systematiskt utifrån teorier om kollegialt lärande medan flera samarbetar 
mer allmänt. Oavsett samverkansform står eleverna i centrum. Det största gemensamma 
problemet är brist på tid trots att varje pedagog fått extra tid för att utveckla sitt arbete. Det 
visade sig svårt att fånga organisationen eftersom varje pedagog ingår i flera olika arbetslag 
eller konstellationer.  
 
Nyckelord: Samarbete, pedagoger, gymnasiet 
Ämnesord: Specialpedagogik 
 
 
 
Abstract 
 
The aim of the work is to gain a deeper understanding of how teachers look at collegial learning 
and the research issues focus on the teachers 'view of the organization of collegial learning, the 
value of collegial learning in order to support the pupils' goal fulfillment and what opportunities 
and obstacles they think exist in the work with collegial learning. As analytical tools, theories 
of collegial learning and collaboration are used as well as theories of School development and 
special need perspectives. The qualitative study is based on an upper secondary school's 
ambition to respond to demands from Skolinspektionen (Swedish School Inspectorate) to 
achieve higher goal fulfillment among the pupils. Among other things by implementing 
collegial learning among the school's actors. Eight pedagogues, including two teachers, two 
special education teachers and four special need teachers, all with a special need educational 
responsibility at school, were interviewed regarding their views on collegial learning. The 
results show that they have different perceptions about the value of collegial learning, but 
everyone sees cooperation as necessary and important to support the pupils' learning. Only a 
few teachers work systematically based on theories of collegial learning, while several 
cooperate more generally. Regardless of the form of collaboration, the pupils are at the center. 
The biggest common problem is lack of time, despite the fact that each educator has been given 
extra time to develop their work. It proved difficult to capture the organization because each 
educator is part of several different teams or constellations. 
	
Keywords: Cooperation, special need teachers 
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1. Inledning 
Gymnasieskolan ska enligt skollagen (SFS 2010:800) ge alla elever god grund för 

yrkesförberedelse eller fortsatta studier. Utbildningen ska förutom ämnes- och yrkeskunnande 

främja elevernas personliga utveckling, självständighet och social gemenskap med andra. Alla 

elever ska också enligt skollagen (SFS 2010:800) ha rätt till en bra skolsituation och känna att 

man har en plats i skolan. Skolan är till för alla. Inkludering är också sedan länge ett ofta 

förekommande begrepp i skolsammanhang (Nilholm, 2014; Unesco, 2006).  En vanlig tolkning 

av inkludering är att särlösningar, exkludering som genomförs utanför det vanliga klassrummet 

ska undvikas. Men enligt Nilholm (2014) omfattar inkludering ett bredare uppdrag för skolan. 

Det så kallade utvidgade läraruppdraget innebär att alla lärare har ansvar för att utveckla sin 

undervisning utifrån alla elevers behov enligt Skollagen kap. 3 § 3. På så sätt har alla lärare ett 

specialpedagogiskt ansvar som utifrån skolans överväganden kan kompletteras med insatser 

som ges av specialister exempelvis speciallärare och specialpedagoger.  

 

Debatten om skolan handlar oftast i svenska medier om elever och elevers måluppfyllelse. Hur 

elever lär. Vad som påverkar lärande. Klassrumsklimat. Allt är kända teman. Även skolans och 

lärares uppdrag och arbetssituation har ofta förekommit i debatten. För att utveckla 

undervisning som kan främja elevers lärandemöjligheter är läraren en viktig aktör. Studier visar 

att lärare ofta är kunniga om hur undervisning skulle kunna utvecklas samtidigt som 

verksamheten i ett klassrum mindre ofta är i linje med vad som sägs. (Keys, 2005; Waters-

Adams, 2006). Lärare känner alltså ofta till teorier om lärande och undervisning samtidigt som 

de ofta inte i sin egen undervisning använder sig av dessa kunskaper.  

 

Enligt vissa forskare kännetecknas bra undervisning som leder till goda elevprestationer av att 

lärare har bra undervisningsstrategier (Blossing 2003; Lortie, 1975). Den forskning som Hattie 

&Timperley (2007) har gjort visar på en framgångsrik strategi nämligen att lärare genom 

strukturerat kollegialt samarbete, med kontinuerlig feedback kan ge bättre undervisning. 

Strategin handlar dels om att stötta elever och dessutom om att lärare genom samarbete kan bli 

mer trygga och professionella i sitt yrke.  Timperley’s (2013) forskning visar bland annat hur 

lärare genom samverkan med andra lärare kan utveckla en gemensam syn på mål och 

styrdokument som motiv för att förbättra lärandet för eleverna.   
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I den svenska gymnasieskolan finns 18 nationella program, tolv yrkesprogram och sex 

högskoleförberedande program. I yrkesprogrammen finns stora elevgrupper som behöver extra 

stöd och anpassad undervisning. Här krävs lärare som är väl rustade med metoder som 

exempelvis stöttar elevernas motivation genom tydlig och löpande återkoppling 

(Skolinspektionen, 2014). Även om grupper och enskilda yrkeselever är framgångsrika och 

upplever skolan som viktig så finns det å andra sidan många som upplever den som meningslös. 

De känner sig inte motiverade bland annat på grund av för lite stöd från skolan. För att stödja 

kompetensutveckling har Skolverket därför bidragit med resurser och anmodat skolor att aktivt 

arbeta för att stödja elevernas lärande bl.a genom att främja lärares kollektiva lärande (Ibid). 

 

När jag påbörjade min specialpedagogutbildning hösten 2015 ville jag ta reda på hur 

specialpedagoger i gymnasieskolan kan arbeta genom att stödja elever i behov av 

kompensatoriska verktyg också med tanke på att få veta hur specialpedagogen arbetar i skolans 

verksamhet. Eftersom jag är bildlärare och oftast arbetar ensam utan samverkan med lärare som 

undervisar kände jag att jag saknade helhetsbilden. En av de få gånger jag har haft kontakt med 

specialpedagoger i skolan var när en specialpedagog observerade i klassrummet där jag själv 

undervisade och där kompletterande insatser av särskilt stöd användes. Denna erfarenhet och 

att jag kände till forskning som visar att elevers lärandeprocess kan påverkas genom olika 

medvetna strategier väckte min nyfikenhet kring elevers lärande och lärares strategier. Detta 

var den utlösande grunden till mitt intresse för att närmare studera kollegialt samarbete. Mitt 

intresse kom alltså att bli hur kollegialt lärande i praktiken kan genomföras och fungera bland 

några pedagoger med specialpedagogiskt ansvar på en skola. 

Skolverkets stöd till skolor som avser att främja lärares arbete kring kollektivt lärande gav mig 

en möjlig ingång, en bas för att få tillgång till lärares erfarenheter, synpunkter och värdering av 

detta arbetssätt. Mitt intresseområde för det här examensarbetet är den utvecklingsprocess och 

den professionella utveckling som utifrån Timperley (2013) kan antas ske då lärare i 

gymnasieskolan samverkar i så kallat kollegialt lärande.  

	

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att få djupare förståelse för vad pedagoger anser om kollegialt lärande i en 

gymnasieskola. Vidare är syftet att få insikt i hur pedagoger värderar kollegialt lärande, hur 

arbetet kan organiseras och huruvida det främjar elevers måluppfyllelse. 
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1. Vilka processer beträffande organisation och genomförande kan urskiljas i kollegialt 

lärande bland pedagoger som arbetar i gymnasieskolan? 

 

2 Kan kollegialt lärande enligt studiens pedagoger stödja elevers motivation och 

måluppfyllelse? Hur ser i så fall det arbetet ut? 

 

3. Vilka möjligheter och hinder ser pedagogerna i kollegialt lärande? 

	
	

Det fortsatta arbetet är upplagt enligt följande. För att ge en bas för läsandet ges först en kort 

bakgrund över gymnasieskolan i Sverige och en bild över krav i nationella styrdokument på att 

skolan har skyldighet att ge alla elever stöd för att nå målen. Därefter följer en överblick över 

tidigare forskning och de teorier som används för att analysera resultaten. Metodisk ansats och 

genomförande av datainsamlingen återges i det fjärde kapitlet som följs av redovisning av 

resultaten. Varje delresultat åtföljs av en sammanfattning och analys och arbetet avslutas med 

en diskussion och slutsatser. 

	

2. Bakgrund 

2.1 Gymnasieskolan i Sverige 

		
Den svenska gymnasieskolan reformerades 2011 (Gy11) och består av 18 program varav 12 är 

yrkesprogram och sex är högskoleförberedande program. I gymnasieskolans allmänna 

bestämmelser framgår att utbildningens syfte är att alla elever ska utvecklas i en trygg 

lärandemiljö som ger god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig 

utveckling och aktivt deltagande i samhällslivet.  

Skolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket gäller såväl 

undervisningens innehåll som dess metoder. Trots alla goda intentioner lyckas inte alla elever 

nå goda prestationer. Om elever till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla 

läroplanens kunskapskrav, ska stöd ges som motverkar funktionsnedsättningens konsekvenser.  

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att 

uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt 
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motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst 

ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag 

(2014:458). 

 

Att elever har olika behov i lärandet som ska kompenseras utifrån elevens speciella behov, är 

något som även betonas i den internationella så kallade Salamancadeklarationen (Unesco 1994, 

1996) och som Sverige anslutit sig till. Det finns alltså tydliga lagar som understryker det ansvar 

svensk skola har. 

 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ingår också i huvudmannens uppdrag att självständigt granska 

och kontrollera att gymnasieskolans verksamhet uppfyller krav, följer lagar och föreskrifter. 

Huvudmannen har möjlighet att själva rätta till eventuella fel som upptäcks vid den 

självständiga granskningen. 

 

Varje kommun är ansvarig att erbjuda god kvalité på gymnasieutbildningen. Kommuner som 

erbjuder gymnasieutbildning har också uppgiftsskyldighet till staten (SFS 2010:800).  

 

Den verksamhet som granskas är skyldig att ge tillträde och lämna Skolinspektionen de 

upplysningar, handlingar och övrigt material som behövs för granskningen. I detta ingår att 

lämna utvärderingar och uppgifter om skolans verksamhet, exempelvis om lärares 

kvalifikationer och elevers prestationer till statens myndigheter. Skolverket och 

Skolinspektionen är de myndigheter som ansvarar för tillsyn och kvalitetsgranskning, 

uppföljning och utvärdering av utbildningars eller verksamheters kvalitet i förhållande till mål 

och andra riktlinjer. 

Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den 

verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen 

ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver 

verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen (Kap 26 § 2). 

Om kvalitetsgranskningen visar brister genom att elever inte uppnår målen i utbildningen åläggs 

skolan att inom en viss tid kunna visa på förbättringar som vidtagits. En skola som inte kan 

uppvisa åtgärder och förbättringar kan dömas att betala vite (Lag om ändring i skollagen 

2014:903). Om Skolinspektionen konstaterar att en skola har återkommande brister i sin 
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verksamhet som påverkar förutsättningar för elever att nå målen, ska lärarresurserna vid 

skolenheten analyseras djupare (2014:903). 

I Skolinspektionens granskningsrapport 2014 (2014:05) framkom att sammanlagt 63 

yrkesprogram i gymnasiet kvalitetsgranskades. Granskningen genomfördes under tre 

arbetsdagar vid varje skola och utfördes av 17 inspektörer. (mellan 15 oktober 2013 och 10:e 

april 2014).  

Rapporten visade bland annat att studieavbrotten är större på yrkesförberedande program än på 

studieförberedande program. Många elever på yrkesförberedande program såg skolan som 

meningslös och kände sig inte motiverade på grund av för lite stöd från skolan. För elever som 

var i behov av särskilt stöd eller riskerade att inte uppnå målen kunde stödet komma för sent 

eller utebli. Rapporten påminde vidare om att elever på yrkesprogram oftast hade relativt låga 

meritvärden från grundskolan, något som kan vara en indikation på att eleverna inte fått 

tillräckligt med stöd eller motiverats i tillräcklig omfattning under tidigare studieår. Det är heller 

inte ovanligt att eleverna har erfarenheter av stödundervisning i grundskolan, vilket medför en 

risk att eleverna uppfattar sig själva som avvikande och har låg tilltro till sina egna prestationer 

(Skolverket 2008b, Korp 2012).  

Hugo (2013, s 10) betonar att för elever som tidigare upplevt negativa erfarenheter är det extra 

viktigt att inte hamna i situationer där de misslyckas igen. I stället gynnas elevernas 

självförtroende genom att de får känna att de lyckas genom bekräftelse på sina framsteg (s. 10). 

Skolinspektionens arbete bidrog till insikten om att insatser på Yrkesprogram var nödvändiga. 

Hur dessa insatser skulle riktas byggde enligt Skolverket på forskning kring framgångsfaktorer 

för elevers utveckling. En sådan framgångsfaktor var att stödja lärarnas arbete. 

2.2 Stöd till elever genom kollegialt lärande  

 
Anpassningar till elevernas behov ska enligt skollagen (SFS: 2014:456; SFS 2014:458) ske på 

olika sätt, bland annat kan läraren tillrättalägga prov samt ge muntliga prov. Lärare och 

specialpedagoger har enligt Skolinspektionen (2014:05) en central roll i att anpassa 

undervisningen till alla elever och ge rätt stöd till elever i behov av särskilt stöd. Läraren kan 

också medvetet eller omedvetet påverka elevernas motivation och självbild, menar 

Skolinspektionen. 
Lärarna har en central roll i att påverka elevernas motivation och självbild. I en studie av processer 

om avbrott på yrkesprogram konstaterar Lundgren och Carlsson (2012) att eleverna är i behov av 
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lärare som ger dem positiv stimulans och därmed skapar kraft att genomföra studierna, men också 

att flera lärare inte ser vilken betydelsefull roll de har för elevernas resultat (Skolinspektionens 

rapport 2014:05, s.10). 

 

Som tidigare berörts har under senare år allt större fokus riktats mot hur lärares 

undervisningsmetoder i klassrummet kan förbättra elevers prestationer, i synnerhet hur lärare i 

samverkan med andra lärare och stödteam kan bidra till att stödja elever som är i behov av 

särskilt stöd. Skolverket har sedan början av 2010-talet uppmanat gymnasieskolans skolledare 

och lärare att ta del av och implementera nyare forskning om framgångsfaktorer för 

undervisning relaterad till den aktuella läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011). Ett 

forskningsbaserat arbetssätt när det gäller kollegialt lärande betyder enligt Skolverket (2011, 

2016) att inta ett vetenskapligt förhållningssätt till sin egen verksamhet. Det kan sammanfattas 

som att bygga upp kunskap om undervisningen i praktiken, tydligt visa hur undervisningen 

genomförs och bedrivs och vilka resultat som uppnås. Enligt Skolverket är det viktigt att vara 

öppen för de metoder som används, reflektera över ställningstaganden och förändringar som 

genomförts och kritiskt granska och utvärdera resultaten.  
 

På senare tid betonar Skolverket (2016) kollegialt lärande som en nyckelfaktor för en skolas 

framgång. Kollegialt lärande kan enligt Skolverket ske på olika sätt, med olika metoder som 

har olika beteckningar exempelvis learning study, lesson study, auskultation med återkoppling 

och kollegial handledning. Det alla har gemensamt är att lärare samverkar och ger varandra 

feedback och reflekterar över olika uppgifter (Skolverket, 2016). Kollegialt lärande framhålls 

av Skolverket (2016) som ett forskningsbaserat arbetssätt som är väl utvecklat och säkerställt.  

 
Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av 

kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och 

färdigheter. Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa uppgifter, formulera problem och 

kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete. Tillsammans har två eller flera lärare 

uppgifter att förbereda och lösa, diskutera och reflektera över innan de söker råd eller diskuterar 

vidare med en handledare. De som deltar tränar på att ge varandra feedback på hur olika uppgifter 

genomförs (Skolverket, 2016). 

 

Kollegialt lärande framstår sålunda enligt Skolverket som en framgångsrik metod för att 

gymnasieutbildningen ska vila på både vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.  
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Forskare som särskilt har inspirerat den svenska skolan i frågor som rör kollegial samverkan är 

John Hattie och Helen Timperley som båda lyfts fram av Skolverket (2016) som centrala 

forskare i området. Hatties och Timperleys (2007) forskning förefaller ha fått stor spridning 

runt om i landet vid utvecklingsdagar och fortbildning i gymnasieskolan. Deras forskning om 

kollegialt lärande visar bland annat på att lärare måste tillämpa olika strategier för att leda alla 

elever vidare och understödja elevers utvecklingspotentialer och lärandeprocesser (Skolverket, 

2016). Mot bakgrund av att många elever i yrkesprogram inte når målen har många 

gymnasieskolor med anmodan och stöd från Skolverket prioriterat utvecklingsinsatser som i 

linje med Hattie´s (2009) teorier syftar till bättre undervisningsstrategier och utveckling av det 

pedagogiska arbetet i klassrummet. 

 

I det här arbetet använder jag mig av Timperleys (2013) och Skolverkets beskrivning av 

kollegialt lärande. Detta förtydligas i teoretiska utgångspunkter. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
De teorier som är av relevans för studien och som används för analys av resultaten återges 

nedan. De innefattar sociokulturellt perspektiv, relationellt perspektiv och kategoriskt 

perspektiv, skolutveckling med kollegialt samarbete och kollegialt lärande. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv  

 
Det sociokulturella perspektivet, som utvecklats av Lev Vygotskij (1896-1934) och som jag 

också lutar mig emot i den här studien, är en övergripande benämning av likartade teorier som 

omfattar människors lärande och utveckling över tid. Enligt Vygotskij (1978) kommunicerar 

människan genom språk och handlingar som formas av sociala och kulturella erfarenheter. 

Lärandet är enligt Vygotskij inte heller begränsat utan alla kan lära sig med rätt stöd. I Sverige 

har det sociokulturella perspektivet ytterligare utvecklats av Roger Säljö (2000). I likhet med 

Vygotskij betonar Säljö att lärande sker i mänskligt samspel och agerande som äger rum i 

särskilda sammanhang och med särskilda villkor (Säljö, 2000). Sammantaget lägger det 

sociokulturella perspektivet inte skulden på eleven för svårigheter i lärandet utan relaterar 

svårigheter i lärandet till utformningen av den pedagogiska verksamheten. 

3.2 Relationellt perspektiv  

Genom ett relationellt perspektiv betonar Aspelin (2013) att lärandet sker i samspelet mellan 
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lärare och elev, i konkreta möten mellan lärarens värld och elevens värld.  
 

Ur relationell synvinkel framstår separata individer liksom sociala strukturer som livlösa 

abstraktioner. Ifråga om utbildning riktas den relationella blicken mot pedagogiska relationer. För 

det andra uppfattar man den sociala verkligheten som dynamisk och föränderlig. Överfört till 

utbildning intresserar man sig för pedagogiska processer (Aspelin, 2013 s. 7).  

 

Aspelins (2013) teoretiska utgångspunkt fokuserar på möten i den pedagogiska verksamheten 

där processen, betyder att människan ses förankrad genom relationer och att varje individ är 

beroende av konkreta mellanmänskliga möten. I Aspelins relationellt specialpedagogiska 

perspektiv är skolans pedagogiska uppgift att arbeta relationsinriktat dvs. skapa goda relationer 

för att underlätta processer som leder till lärande hos eleven.  

 
Vidare betonar Aspelin att undervisning och lärande sker i möten mellan olika aktörer och 

genom aktiviteter i de pedagogiska processerna som strukturerar utbildningen. Det relationella 

perspektivet innebär att elevers svårigheter kan underlättas av goda relationer i mötet mellan en 

elev och en lärare. Om inte eleven bjuds in till mellanmänskliga möten riskerar eleven att 

reduceras till att bli en abstrakt varelse eller ting. Fokus hålls på det som sker i mötet mellan 

lärare och elev, mellan elev och elev, och hela tiden ses eleven som en levande varelse genom 

det relationella perspektivet. Vidare förblir ”mellanrummet” kvar när massan blir abstrakt och 

eleven blir sedd utifrån en livlös massa. 
 

Om vi vill förstå en elevs svårigheter behöver vi således starta i elevens relationella existens. Utan 

förankring i denna nivå riskerar vi att reducera den konkreta människan; inskränkta honom/henne 

till ett ting i en massa av inre och yttre strukturer eller processer  

(Aspelin, 2013 s. 185). 

 

Det personliga mötet är enligt Aspelin (2013) inte någonting som sker vid sidan av 

kunskapsuppdraget, utan kunskap och relationsbyggande är beroende av varandra. Om man inte 

utvecklar omsorgsfulla och förtroendefulla relationer kan det inte heller utvecklas någon hållbar 

och varaktig kunskap. Ett relationellt specialpedagogiskt synsätt, betyder enligt Aspelin att 

eleven står i fokus, kan göra sig hörd, att svårigheterna ses som ”något som uppstår i möten 

mellan en person och någon annan” (s, 188). Essentiellt sett förstås elevers svårigheter som 

relationsfenomen, något som uppstår i möten mellan en person och någon annan eller något 

annat (s,188). Hinder och möjligheter kan därför undanröjas av läraren på olika sätt, dvs elevers 

svårigheter relateras till det sammanhang där undervisning och lärande sker: 
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Det är de hinder och möjligheter som den enskilde eleven ställs inför i möten med omvärlden som 

först och främst står i fokus. Det är i en viss relationell situation och relationell process som en 

elev upplever svårigheter att träda fram som unikt subjekt – göra sin röst hörd, koncentrera sig, 

konstruera mening osv. (Aspelin 2013, s 187). 

 

Lärandet är sålunda enligt Aspelin inte en process som i första hand sker inom elever eller 

utanför den enskilda eleven. Utifrån ett relationellt perspektiv på lärande bör lärare således i sin 

undervisning sträva efter att skapa goda relationer. Lärandet betraktas inte som en process som 

i första hand sker inom eller utanför den enskilda eleven, utan lärandet sker i samspelet mellan 

lärare och elev i det som kallas mellanrummet.  

 
Frågor som kan ställas när det gäller elevers svårigheter i lärande, är enligt Aspelin (2013) vilka 

möjligheter eleven ges att vara delaktig i kommunikation och vilka hinder som existerar för 

elevens lärande.  

  
 

Hela utbildningsmiljön behöver uppmärksammas för att man ska förstå elevers svårigheter tas på 

allvar. Men, återigen, undersökningens utgångspunkt tas i den konkreta, mellanmänskliga nivån 

(Aspelin 2013, s 188). 

 

3.3 Kategoriskt perspektiv  

	
I motsats till det relationella perspektivet står det kategoriska perspektivet som ser eleven som 

bärare av sina problem att lära och ta till sig av skolans undervisning (Persson, 2007; Haug, 

2010).  

Med ett kategoriskt synsätt blir individer som har svårigheter med sitt lärande i skolan enligt 

Persson (2007) stämplad som ”elever med svårigheter”. Enligt Persson (2007) tillskrivs 

generellt eleven som har svårigheter med sitt lärande genom medfödd låg begåvning eller kan 

ha svåra hemförhållanden. På liknande sätt pekar Haug (2010) på det kategoriska perspektivet 

som att elevens problem har betraktats som medfödda och biologiska snarare än som sociala.  

3.4 Skolutveckling 

	
I det följande redogör jag för tidigare forskning inom det område som handlar om hur 

skolutveckling utförts och där lärares kollegiala lärande ses som centralt för att bidra till att 
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förbättra elevers resultat.  

 

Elevers uttalanden om bra lärare kan inte tas som grund för bedömning av lärares kompetens, 

enligt Blossing (2003). Elevers idéer om bra lärare generellt och om lärarens personliga 

egenskaper, säger egentligen inget om läraren har goda undervisningsstrategier. 

 

Berg & Scherp (2003) betonar att skolutveckling är ett mångfacetterat begrepp som handlar om 

en mängd olika insatser som alla syftar till att förbättra och förändra skolans praktik. Det kan 

exempelvis innebära att en skola som organisation ses över.  

 

Det kan också innebära att enskilda lärare ges möjlighet till individuell kompetensutveckling, 

eller att grupper av lärare deltar i en gemensam utbildningsinsats (Berg & Scherp, 2003). Om 

man vill göra en förändring i lärandet fungerar det dock inte att skicka medarbetarna på en kurs, 

enligt Scherp & Scherp (2007). Lärande menar de, utgör en grund för förändringar av tankesätt, 

beteendemönster samt organisationsstrukturer. Vidareutbildning av lärare, s.k. 

kompetensutveckling som ofta sker på gemensamma studiedagar avvisas av många forskare 

bland annat av Timperley (2013) och Sparks (2004), som uttrycker sin kritik mot 

kompetensutveckling såhär: 

 
För alldeles för många lärare är (…) kompetensutveckling en förnedrande, själsdödande 

upplevelse eftersom de passivt ”sitter och tar emot”. Kompetensutvecklingen är oftast obligatorisk 

till sin natur (…) och utvärderas genom att man sedan frågor deltagarna vad de tyckte. Som en 

betraktare uttryckte det: ”Jag hoppas att jag dör under en kompetensutvecklingsdag eftersom 

övergången mellan liv och död då knappt skulle vara märkbar (Timperly 2013, s. 25).  

 

Vid kompetensutvecklingsdagar presenteras ofta allmänna principer och det lämnas upp till 

lärarna själva att tolka om dessa är användbara. Sällan ges möjligheter till uppföljning vilket 

leder till att det ofta inte händer så mycket ute i klassrummen, enligt Sparks (2004) och andra 

forskare (Black och William, 1998; Sarv, 1997). Scherp & Scherp (2007) betonar att lärares 

professionalitet bäst utvecklas som ett gemensamt lärande genom att individen lyfter sina 

lärdomar tillsammans genom tydliga systematiska grupprocesser i arbetslaget. Kollegial kritisk 

granskning och reflektera tillsammans kan enligt Scherp & Scherp (2007) bli en grund för en 

gemensam kunskap om lärande och undervisningen.  
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Skolforskaren John Hattie (2009) visar på vikten av att synliggöra elevers lärande med 

begreppet ”Visible Learning”. Hatties analyser och slutsatser om undervisningens påverkan på 

elevers studieprestationer är baserad på sammanställningar och analyser av kvantitativ 

forskning med stora datainsamlingar som innefattar mer än 50 000 studier med över 80 miljoner 

elever. Utifrån sin forskning pekar Hattie på händelser i klassrummet och effekter som kan 

påverka elevens studieprestationer i positiv riktning. Det som lärare faktiskt kan påverka direkt 

är klassrumssituationen, menar han.  

 
I Sverige har med utgångspunkt från Hatties (2009) metaforskning Visible learning visar på 

lärares professionella utveckling som påverkansfaktor för goda elevprestationer belysts bland 

annat av Daniel Berr (2011). Berr presenterar Hatties (2009) idéer om synligt lärande i en 

rapport utgiven av Sveriges kommuner och landsting. Berr (2011) påminner om att Hattie 

betonar att lärare i undervisningen ska vara tydliga i att klargöra mål och kriterier för 

måluppfyllelse. Tydligheten i undervisningen handlar också om organisation av 

undervisningen, förklaringar, exempel, handledd övning och bedömning av elevernas lärande. 

Utifrån Hatties forskning framkommer att starka samband gäller mellan hur lärare uppmuntrar 

elever och ger feedback och sammantaget skapar relationer. Berr betonar också i enlighet med 

Hattie vikten av elevens förtroende för läraren som en grund för goda studieresultat. Berr säger 

också att det i den svenska skoldebatten alltför sällan riktats fokus på faktorer i klassrummet 

och specifikt sådant som har att göra med själva undervisningen. 

 

Hattie (2009) trycker på att det tidigare har riktats ett stort fokus på yttre skolstrukturella 

faktorer, exempelvis elevernas socioekonomiska bakgrund, föräldrarnas utbildningsnivå, 

ekonomiska resurser, klasstorlek och tillgång till fria skolval. Det är visserligen faktorer med 

stor effekt på elevernas studieresultat men också faktorer som lärarna inte kan påverka direkt, 

menar Hattie. Vidare anser Hattie att många lärare tidigare inte reflekterat över sitt eget lärande 

och sin undervisning, utan mer riktat in sig på att tala om för eleverna hur de ska arbeta och 

mindre om hur och vad de ska lära sig. Hattie trycker på att lärare med bra undervisningskvalitet 

spelar en avgörande roll för elevers lärande. Fokus är att eleven ska bli intresserad av sitt eget 

lärande och få en kontinuerlig uppföljning, bedömning och utvärdering som synliggör elevens 

lärande. Kommunikationen mellan läraren och eleverna måste vara kontinuerlig och öppen 

genom att undervisningen anpassas till elevens förutsättningar. En bra undervisningskvalitet 

innebär enligt Hattie att lärandet måste vara synligt. 
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3.5 Feedback och formativ bedömning 

	
Ett annat vanligt sätt att bedöma elever och mäta deras kunskaper är utifrån summativ 

bedömning som handlar om att genom prov eller tester mäta elevens kunskapsläge. Exempelvis 

används summativ bedömning i PISA-tester där elevers kunskaper mäts i vissa ämnesområden 

som modersmål, matematik och naturvetenskapliga ämnen. 

 
Hattie & Timperley (2007) har tillsamman forskat om vikten av lärarens återkoppling på elevers 

prestationer, ofta kallad feedback. Feedback genom pågående arbete, så kallad formativ 

bedömning, har enligt forskningen stora effekter för elevers lärande. Den formativa 

bedömningen handlar i stort om att lärare måste skapa aktiviteter eller uppgifter där det är 

möjligt att avgöra både för eleven själv och läraren var eleven befinner sig i sitt lärande. Hattie 

& Timperley (2007) har kommit fram till att det som är mest positivt för lärandet är feedback 

som behandlar frågor om hur ett mål ska nås samt var individen befinner sig i relation till målet. 

Den feedback som var minst effektiv var värderande omdömen, som ger beröm eller 

bestraffningar. Enligt Hattie & Timperley bör återkopplingen även innehålla information om 

vad som är nästa steg för eleven.  

 

Dylan Wiliams (2013) forskning definierar feedback och formativ bedömning som ”Den 

process som lärare och elever under lärandet använder för att känna igen och reagera på 

elevlärande för att förbättra lärandet.” eller med andra ord som en ”bedömning utförd under 

lärandeprocessen i avsikt att förbättra undervisning eller lärande” (Williams, 2013 s. 53).  

Formativ bedömning har två syften, den information läraren får om elevens lärande process 

som gör så att läraren kan återkoppla om hans undervisning har fungerat för då att göra lämpliga 

justeringar med att förbättra undervisningen och elevens lärandeprocess. 

3.6 Kollegialt lärande och samarbete 

	
Själva modellkonceptet och idéerna med kollegialt lärande och samarbete i skolan utgår ifrån 

kompetensutveckling som i grunden vilar på forskningsmetoder och analyser över 

utbildningsvetenskapliga perspektiv från skollagen (1 kap § 8) där det krävs att utbildningen 

ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta för att förbättra undervisningen 

och skolans resultat genom att läraren undersöker sin undervisning med utgångspunkt i  

utbildningsvetenskapliga teorier. De teoretiska modeller som idag ofta lyfts fram är exempelvis 

learning study, lesson study, learning walks, co-teaching, kollegial handleding, forsknings-
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cirklar eller aktionsforskning.  

 
Kollegialt samarbete är pedagogers utvecklande och reflektion tillsammans med andra i 

arbetslaget utan att ha någon specifik teori som utvecklas, men arbeta tillsammans med att 

granska genom ett kritiskt förhållningsätt genom den reflekterande processen, som enligt  

Langelotz (2014) visar till i sin avhandling Vad gör en skicklig lärare? Jo, att lärare som stöttar 

och handleder varandra i arbetslaget blir bättre i sitt jobb. Genom att arbetslaget samarbetar får 

pedagogerna möjlighet att lyssna på varandra och dela med sig om sina kunskaper; ett kollegialt 

samarbete ökar pedagogernas kompentens i stort (Ibid). Genom interaktion och kommunikation 

kan pedagogerna förstå sin pedagogiska process på ett bättre sätt och komma överens om vad 

som är viktigt och vilka strategier som kan utvecklas för att den reflekterande processen 

förbättras tillsammans. 

 

I likhet med Hattie (2009) betonar Helen Timperley (2013) att pedagoger har olika erfarenheter 

och behöver strategier med teoretiska utgångspunkter för att identifiera sina egna 

lärandeprocesser som hon menar sker genom kollegialt lärande. Timperley anser det särskilt 

viktigt att pedagoger tillsammans i arbetslaget har ett ”gemensamt språk” om sin 

lärandeprocess. Timperley hänvisar till sin forskning och utvecklingsarbete som genomfördes 

på 300 grundskolor med temat läsning och skrivning. Det framgick av forskningen att elevers 

prestationer i läsning och skrivning förbättrades avsevärt efter två års utvecklingsarbete genom 

ett kollegialt lärande. Timperley (2013) redovisar delar av sin forskning i avhandlingen Det 

professionella lärandets inneboende kraft där resultaten av kollegialt lärande förbättrades mera 

än förväntat, särskilt för elever med svaga lärandeprofiler.  

 

I Timperley’s (2013) avhandling som berörs ovan, ges principer och teorier för att praktisera 

kollegialt lärande som innefattar hur utvecklingsprogrammet med ändamål att stärka lärares 

profession tillsammans med andra lärare genom en gemensam (teoretisk) kommunikation i 

arbetslaget. Det professionella lärandet utformas genom lärares samarbete med fokus på eleven, 

där läraren kan upptäcka nya perspektiv på sin egen undervisning genom att en annan lärare 

deltar under lektionens genomgång för respons och feedback. De teoretiska principerna för 

utveckling av kollegialt lärande kallas ett undersökande och kunskapsbildande 

forskningsprogram. Forskningsprogrammet indelas vidare i olika områden som används som 

verktyg genom processen. Vidare sker en fortlöpande utveckling av lärares professionalitet i 

samarbete med kollegor. Denna utveckling benämns av Timperley som cykler vilket utgör det 
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teoretiska tillvägagångsättet.  

 

Timperley upprepar återkommande att eleven skall stå i centrum och att systematiska 

utvärderingar ska mäta hur effektiva olika undervisningsmetoder är i praktiken: 

  
Det är både enkla och djupgående på en och samma gång – att gå från professionell utveckling till 

professionellt lärande, att sätta eleverna i centrum, att fokusera på nödvändiga kunskaper och 

färdigheter, att genomföra systematiska undersökningar av metodernas effektivitet, att vara 

tydliga med vilka teorier om professionalism man utgår från och att engagera alla i det lärande 

systemet (Timperley 2013 s. 27). 

 

Vidare menar Timperley att alla lärare har egna teorier om hur elever lär sig och hur 

undervisningen ska gå till. Detta är något som personifierar läraren utan vetenskapliga belägg, 

men genom att utgå ifrån en praktisk teori kan begreppen förstås och kommunikationen 

förbättras i samverkan. Timperley’s mål är att förändra tänkandet från en traditionell 

lärarsituation d.v.s. med en lärare i klassen genom att utveckla ett kollegialt lärande. 

3.7 Rektorer  

	
Det professionella utvecklingsarbetet inbegriper visserligen också skolledningen (huvudmän 

och rektorer) med fokus på organisationsanpassning för lärare. Det innebär att pedagoger och 

rektorer (och skolhuvudmän) i samverkan kan förbättra. Detta berörs dock inte i studien 

eftersom fokus ligger på pedagogernas egna upplevelser av kollegialt lärande. Forskning kring 

skolledningens roll i kollegialt lärande tas alltså inte med här. 

 

4. Metod  
	
I det här avsnittet beskriver jag de metodiska val och tillvägagångssätt som jag gjort för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar.  Därtill beskrivs kortfattat studiens gymnasieskola 

och studiens urval av informanter och genomförande av datainsamlingen.  

4.1 Metodisk ansats 

	
I den här studien används kvalitativ forskningsintervju som metod. Skillnader mellan 

kvalitativa och kvantitativa metoder kan enligt Åsberg (2000) ses som motpoler på många sätt. 

Kvantitativ metod kännetecknas av sökande efter exakta svar som kan replikeras och 
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generaliseras. Kvantitativa ansatser och metoder används därför där värden på olika nivåer ska 

fastställas. Omfattande enkäter där exempelvis medelvärden tas fram är ett exempel på en 

vanligt använd kvantitativ metod. Den kvalitativa ansatsen används å andra sidan företrädesvis 

när ej statiska förhållanden ska eller kan undersökas. Här handlar det i stället om att få en 

mångsidig bild av och fördjupad förståelse för människors subjektiva upplevelse av en 

företeelse. Det är alltså inte fråga om att påvisa någon absolut sanning eller att generalisera. Det 

som undersöks är ofta en process i ständig förändring vilket i sin tur innebär att 

undersökningsprocessen måste vara flexibel till det som undersöks. En kvalitativ studie är enligt 

Kvale (2007) att föredra när studien har för avsikt att förstå människors sätt att resonera eller 

reagera kring en fråga. 

 

Den kanske vanligast använda metoden i kvalitativa studier är den kvalitativa 

forskningsintervjun där informanten får röra sig fritt i sina egna riktningar och uttrycka 

upplevelser och uppfattningar i en berättaranda. Kvalitativ forskningsintervju är alltså ett sätt 

att försöka förstå världen utifrån undersökningspersonens livsvärld och synsätt genom samtal 

om erfarenheter, känslor och attityder (Kvale & Brinkman, 2009). Kvale uttrycker detta enkelt 

genom att säga ”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte 

prata med dem?” (Kvale 2007, s 9). 

 
En kvalitativ intervju kan därför vara flexibel och röra sig i olika riktningar.  Kvalitativa 

intervjuer finns i olika form beroende på dess syfte, exempelvis semistrukturerade eller 

halvstrukturerade intervjuer enligt Bryman (2008).  

 

Vidare menar Bryman att semistrukturerade intervjuer är när forskaren har en uppsättning med 

frågor att utgå ifrån i en intervjuguide men frågornas ordningsföljd kan vid själva 

genomförandet variera beroende på samtalets vinklingar och följdfrågor. Detta leder till att 

intervjun blir mer naturlig, avslappnad och ger ett flyt.  Bryman föreslår vidare att man i 

kvalitativ intervju kan uppmuntra informanten att berätta en detaljerad livshistoria eller blicka 

bakåt genom att använda sig av nyckelbegrepp som ”utbildning” eller frågor på ett visst tema, 

som frågan ”Vilka är dina bästa minnen från skoltiden?” (Bryman 2008, s. 418).  

4.2 Studiens skola  

	
Den skola som deltar i den här studien valdes utifrån att jag fick kännedom om att skolan satsar 

på skolutveckling där nyare forskning implementeras. Samtliga pedagoger vid den utvalda 



	

16	
	

skolan uppmanas av skolans ledning till någon form av lärande samarbete och en grupp 

pedagoger utbildas genom en särskild satsning på formaliserat kollegialt lärande vilket beskrivs 

närmare nedan.  

 

Skolan erbjuder samtliga gymnasieprogram och tar emot elever från olika kommuner. Skolan 

har drygt 2000 elever och är organiserad i särskilda enheter där lärare, specialpedagoger och 

speciallärare samverkar på olika sätt för att genomföra god undervisning så att alla elever ska 

ges möjlighet att nå målen. I det arbetet ingår också att stötta elever i behov av särskilt stöd. I 

varje enhet ingår studieförberedande program och yrkesprogram och varje lärare är 

huvudsakligen knuten till en viss enhet.  

 

Samverkan sker mellan lärare inom en enhet men samverkan sker också mellan lärare som 

undervisar inom samma skolämne, dvs. mellan lärare som tillhör olika enheter. Alla lärare är 

knutna till ett eller flera arbetslag.   

 
Efter kritik från Skolinspektionen om bristande motivation och måluppfyllelse för alltför många 

elever, har den aktuella skolans ledning initierat utvecklingsarbeten för att öka elevers 

motivation och måluppfyllelse. En av skolans strategier är att kollegialt lärande som 

arbetsmetod pekats ut som ett sätt att förbättra arbetet. Detta är i linje med Skolverkets 

satsningar och tillhandahållande av utvecklingsmedel för ökat samarbete mellan lärare för att 

nå ökad kvalitet. Kollegialt lärande genomförs alltså som ett utvecklingsarbete i skolan, och 

skolledningen bidrar med extra tid för detta genom att hålla skolan stängd en eftermiddag en 

gång i månaden. Alla lärare i organisationen är skyldiga att delta i någon form av 

kompetensutveckling som kan ske på valfri tid men skall också bedrivas denna särskilda 

schemafria halvdag varje månad. Alla lärare arbetar inte med utveckling genom kollegialt 

lärande utan har valt andra utvecklingsformer. Vissa lärare arbetar exempelvis mer systematiskt 

med formativ bedömning för att motivera eleverna och främja deras lärandeprocess. Vissa 

arbetar med flera utvecklingsformer exempelvis både kollegialt lärande och formativ 

bedömning. Åter andra har valt andra utvecklingsformer. Kompetensutvecklingen kan t ex vid 

den här skolan också göras som individuellt utvecklingsarbete.  

 

En skillnad mellan dessa olika former av kompetensutveckling är som berörs ovan att insatser 

som handlar om kollegialt lärande finansieras av medel från Skolverket medan skolan stödjer 

övriga utvecklingsinsatser. Dessa övriga utvecklingsinsatser stöds också med tid motsvarande 
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en halv dag varje månad. Friheten är stor för lärarna att välja utvecklingssätt. Det här arbetet 

fokuserar som framgår av syftet kollegialt lärande.  

4.3 Kvalitativ forskningsintervju i den här studien 

	
För att undersöka vad pedagogerna anser om det kollegiala lärandet på den utvalda 

gymnasieskolan genomförde jag kvalitativa intervjuer (Kvale & Brinkman, 2009) och vad 

Bryman (2008) kallar semistrukturerade intervjuer. 

	

4.4 Urval och genomförande 

	
Inför studien kontaktade jag först en av skolans rektorer för att be om tillåtelse att få gå vidare 

och inbjuda olika lärare att delta i intervjuer. Efter tillåtelse av rektor, kontaktade jag 

sammanlagt 18 pedagoger via e-post. Jag informerade om studiens syfte och lärarna ombads att 

medverka i intervjuer som skulle ligga till grund för mitt examensarbete. De fick också veta att 

undersökningen följde Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Bilaga 1). Av de 18 mail som 

skickades fick jag åtta positiva svar om deltagande. De åtta informanterna bestod av fyra 

specialpedagoger, två speciallärare och två ämneslärare. Alla informanter visade sig vara 

kvinnor något som jag inte eftersökte, det var de jag fick tillgång till.  

 

De informanter som deltar i studien var alltså de som kunde tänka sig att delta vilket avgjorde 

urvalet. Det visade sig också att alla informanter inte deltog i utvecklingsarbeten med kollegialt 

lärande. Alla hade dock synpunkter på det arbetssättet. Bryman (2008) skulle säga att jag 

använde en målinriktad urvalsteknik för att få relevans utifrån en social företeelse. Vissa 

pedagoger arbetar företrädesvis på yrkesprogram, andra företrädesvis på högskoleförberedande 

program. 

  

Förslag på tider och plats för intervjuerna bestämdes utifrån informanternas önskemål.  

Intervjuerna genomfördes i tre omgångar mellan 7-27 oktober 2016. Första intervjutillfället v. 

40 utfördes med en lärare, en speciallärare och två specialpedagoger. Vid andra tillfället v. 41 

intervjuades en specialpedagog och slutligen. Vid det tredje tillfället, v.43 intervjuades en 

lärare, en speciallärare och en specialpedagog. 

 

Alla intervjuerna genomfördes på plats i skolan och i informanternas arbetsrum där vi fick vara 

ostörda. Intervjuerna varierade i tid mellan 30 och 50 minuter. Alla informanter gav tillåtelse 
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till att intervjuerna spelades in, vilket skedde med två digitala inspelningsenheter. Ljudet och 

kvaliteten på samtliga inspelningar blev mycket god. 

 
Inför intervjuerna konstruerade jag en semistrukturerad intervjuguide som bestod av sex frågor 

(bilaga 2). Frågorna berörde hur informanterna upplevde det kollegiala lärandet, eventuella 

effekter på elevernas utveckling kopplat till kollegialt lärande. Lärarna tillfrågades också om 

de kunde peka på några negativa konsekvenser av kollegialt lärande  

 

De åtta informanter som deltog i studien har som framkommer ovan yrkesrollerna Lärare, 

Specialpedagog eller Speciallärare. Pedagogerna arbetar inom yrkesprogram respektive 

studieförberedande program och har där olika yrkesroller. Gemensamt har dock alla pedagoger 

oavsett om de är lärare, speciallärare eller specialpedagog ett specialpedagogiskt ansvar.  Alla 

har också ansvar att utifrån skolans anmodan främja elevernas måluppfyllelse	enligt Skollagen 

(2010:800) (2014:458). Här ryms också lärarnas specialpedagogiska uppdrag. Skollagen, Kap 

3 §3 anger att möta eleven där den befinner sig i sitt lärande och stimulans för att se till att 

eleven får rätta kompensatoriska stöd och hjälpmedel också genom dialog med 

specialpedagogen.  

 

Enligt skollagen skall det finnas specialpedagogisk kompetens som identifierar och anpassar 

utifrån elevens behov genom kompensatoriska hjälpmedel där rektorn skall bistå den 

pedagogiska verksamheten (SFS 2010:800, kap 2 §25). 

 

4.5 Etiska överväganden  

 
Forskaren är enligt Vetenskapsrådet (2002), skyldig att upplysa informanter om de 

forskningsetiska principernas fyra huvudkrav. Individskyddskravet, informationskravet, 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Vetenskapsrådet etiska principer har noggrant 

efterföljts i alla intervjuer och i framställningen. Informanterna har fått informationsbrev (bilaga 

1) via mail, med information om studiens syfte. Frivilligt deltagande och samtycke 

efterfrågades inför inspelning av intervju. Informanternas anonymitet garanteras genom att 

deras namn inte avslöjas i framställningen. Anonymitet och konfidentialitet uppfylls också 

genom att läsaren inte kan identifiera informanten eller plats, allt detta avidentifieras i 

framställningen. Innan intervjun påbörjades, informerades informanten återigen om vad 
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intervjun skulle handla om och vad syftet för forskningen var, samt informantens rättigheter att 

avbryta eller låta bli att svara när som helst.  

 

Det inspelade materialet används som empiri i det här examensarbetet och kommer inte att 

lämnas till utomstående. Intervjuerna arkiveras enligt universitetets principer för lagring av 

forskningsdata genom att allt material från intervjuerna förvaras säkert och kodnycklar och data 

sparas åtskilda från varandra på låst plats. Efter godkänt arbete kommer intervjuerna att raderas. 

 

4.6 Validitet och reliabilitet  

 
Validitet handlar om huruvida en studie mäter vad den avser att mäta och reliabiliteten handlar 

om huruvida studien har tillförlitliga verktyg för mätning av resultaten. För att med säkerhet 

visa på en studies validitet och reliabilitet krävs att undersökningen kan replikeras. Forskare har 

pekat på svårigheter att i kvalitativa studier, som ofta handlar om sociala miljöer som är levande, 

föränderlig och inte kan ”frysas” så som en upprepning skulle kräva. Upprepning ska inte heller 

ses som ett krav i kvalitativ forskning enligt bl a Bryman (2008). Enligt flera forskare bl a 

Meeriam (1994) är reliabiliteten ett problematiskt begrepp inom samhällsforskningen eftersom 

människans beteende är föränderligt och inte statiskt. Istället för grundbegreppen reliabilitet 

och validitet som vuxit fram med kvantitativ forskning rekommenderas därför enligt Bryman 

(2008) att i kvalitativ forskning använda begrepp som trovärdighet, pålitlighet, äkthet och 

transparens för att förklara och motivera den metodiska proceduren. Enligt Merriam (1994) 

handlar all forskning om att ha noggrann uppmärksamhet på hur material samlats in, hur det 

analyserats och att det tolkats objektivt i god tro genom att fråga sig om resultaten är rimliga. 

Då krävs att tydligt beskriva alla val och tillvägagångssätt så att läsaren kan utläsa forskningens 

trovärdighet. Bryman (2008) pekar också på nödvändigheten av att alla steg i den kvalitativa 

forskningsprocessen är transparenta och därmed möjliga att värdera.  

	
I den här studien har jag strävat mot att tydligt beskriva och motivera de val och överväganden 

jag gjort. Det innebär att jag själv och även andra läsare kan värdera processen och det som 

kommer ut av den. Vissa delar har inte blivit enligt den plan jag hade och det berör jag under 

rubriken metoddiskussion i slutet av arbetet. 

 

Enligt Bryman (2008) innebär narrativ analys speglingar av människans berättelser utifrån 

känsliga erfarenheter om vad och hur situationer upplevs. Det kan antingen vara från minnet 
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eller också tankar och funderingar på framtida situationer där upplevelsen av sin roll kan vara 

av betydelse för analysen. Vidare kan kritik läggas över den stora mängden data, vid kvalitativa 

insamlings processer, eftersom kontexten mellan den sociala situationen och den narrativa 

berättelsen förloras. Enligt Kvale (2007) innebär narrativ strukturering att texten organiseras 

för att avslöja meningen i den berättade historien. Meningskoncentrationen, alltså att fånga 

meningen i ett uttalande genom att koncentrera texten. Ett omfattande datamaterial kan 

reduceras och göras mer hanterligt.  

 

5. Resultat  
Resultatet presenteras under tre delrubriker som anknyter till tre forskningsfrågor. Dessa 

fokuserar pedagogernas organisering och genomförande av sin undervisning relaterat till 

kollegialt lärande, hur de arbetar med kollegialt lärande för elevernas måluppfyllelse och 

upplevda möjligheter och hinder i kollegialt lärande. Under respektive delrubriker presenteras 

de samlade svaren från lärare, speciallärare och specialpedagoger. Samtliga lärarkategorier, 

som i den här studien bär samlingsnamnet pedagoger, har som berörts tidigare ett 

specialpedagogiskt ansvar med att stödja varje elev för att nå måluppfyllelse.  

 

Det är i det här kapitlet som informanternas bild av sina erfarenheter och uppfattningar av det 

kollegiala lärandet presenteras. Gränsdragningen för vilka uttalanden som skulle placeras under 

vilken av de tre delrubrikerna var ibland inte självklar eftersom olika uttalanden kan passa in 

under fler än en rubrik. I anslutning till var och en av de tre delresultaten följer en 

sammanfattning och analys.  

 

För att resultatredovisningen ska framstå som mer personlig och samtidigt svara mot kravet på 

anonymitet benämns pedagogerna med fingerade namn. Lärare är Lena och Lisa. Speciallärare 

är Sara och Sally och de fyra Specialpedagogerna är Penny, Pamela, Paulina och Petra (bilaga 

3). 

 

5.1 Pedagogernas organisering och genomförande av arbetet med kollegialt lärande.  

 
5.1.1 De två lärarnas beskrivningar av organisering av och arbete med kollegialt lärande. 

	
De två lärarna Lena och Lisa arbetar båda som lärare i gymnasiegemensamma ämnen, och har 

sitt huvudsakliga arbete på högskoleförberedande program men undervisar också på 
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yrkesprogram. Lena och Lisa arbetar också aktivt med formativ bedömning i sina ämnen. 

Skillnaden mellan de båda lärarnas arbete är att Lena ingår i en av de arbetsgrupper som arbetar 

med formaliserat kollegialt lärande tillsammans med tre andra ämneslärare. Lisa deltar inte i 

den formella kollegiala samarbetsgruppen. Lena och Lisa ingår i samma arbetslag som 

specialpedagogen Petra, som presenteras längre fram. 

 
Lena berättar först övergripande om arbetet med kollegialt lärande och menar att denna 

arbetsform kan organiseras och genomföras på olika nivåer. Det finns flera olika nivåer vi lärare 

jobbar utifrån exempelvis, det som kollegor samtalar om i undervisningen som är strukturerat 

kollegialt och har gemensamma utgångspunkter. De planerar ihop utifrån det som ska passa 

eleverna, observerar varandra i klassrummet, ger feedback, och då ges en möjlighet att förändra 

eller förbättra samma genomgång eller lektion för att förfina det i en cirkel som beskrivs nedan.  

 

För att förtydliga arbetet ger Lena ett exempel utifrån en lektion där hon tillsammans med 

kollegor arbetar utifrån principer kring kollegialt lärande. Gruppteamet består av fyra 

ämneslärare i ett gemensamt ämne. De utgör en arbetsgrupp som kontinuerligt, med jämna 

mellanrum har sammankomster kring kollegialt lärande. Lektionsplaneringen gör gruppen 

tillsammans med utgångspunkt i det aktuella områdets mål. En lärare genomför undervisningen 

vilket vid undervisningstillfället observeras av de andra lärarna. Lärarens genomgång 

observeras alltså i klassrummet av andra lärare. Alla har inte alltid möjlighet att delta vid varje 

tillfälle men minst en lärare ska vara observatör. Därefter förs en diskussion om vad de sett och 

de ringar in och dokumenterar det som utgör kärnan för diskussion. Detta blir feedback till den 

som genomfört lektionen och avsikten är att diskussionen ska innehålla förslag till eventuella 

förbättringar av lektionen både för den enskilda läraren som dessutom ska utveckla gruppen av 

lärare. Vid nästa lektionstillfälle av samma lektion undervisar en av de andra lärarna utifrån de 

synpunkter som framkommit.  

 

Momentet är indelat i fyra så kallade cirklar genom följande steg; Lärarens genomgång; 

Observation av andra lärare; Feedback på den genomförda lektionen och slutligen 

Förbättringar. Alla fyra lärare får testa sin genomgång utifrån feedback från de andra lärarna. 

När alla har genomfört det är ambitionen att undervisningen ska svara mot målet och bättre 

svara mot elevernas nivå. Lena framhåller att om man ska göra ett arbete i linje med kollegialt 

lärande i skolan måste det göras grundligt på detta sätt. 
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Lisa arbetar som ämneslärare och arbetar företrädesvis tillsammans med tre andra ämneslärare. 

Hon ingår inte i någon arbetsgemenskap med formaliserat kollegialt lärande. Hon arbetar inte 

heller formativt på ett systematiskt sätt.  Däremot arbetar hon utifrån skolans direktiv att alla på 

något valfritt sätt ska arbeta utifrån det gemensamma målet att ”motivera elever på praktiska 

program”, så att det blir lättare för dem att klara G på kursen. Det är det arbetet hon gör 

tillsammans med de tre andra ämneslärarna. I det arbetet tolkas och diskuteras kunskapsmål 

och arbetsprocess tillsammans. När lärarna arbetar med ett gemensamt område identifieras och 

diskuteras kunskapsmål och framgångsfaktorer. Då blir diskussionerna om vad och hur de 

tolkar kurs och ämnesplanen. Även om Lisa inledningsvis berättat att hon inte arbetar formativt 

så säger hon vidare att de i lärargruppen i samverkan planerar uppgifter utifrån ett formativt 

perspektiv. Hon motiverar detta med att lärarna mera tänker igenom ”hur de gör”. Det är inte 

ovanligt att de upplever sina handlingar olika. Det kan många gånger vara svårt men det är 

absolut viktigt och bra att tillsammans reflektera över ämnesområden menar Lisa. Ett exempel 

på hur diskussioner om hur uppgifter ska utformas var när en lärare gjort ett förslag genom att 

inleda arbetet med att det skulle vara ett ”roligt och spännande.” Detta var inget som framgick 

i ämnesplaneringen. De ska inte sätta betyg efter att mäta vad som är spännande och roligt, 

menar hon. I slutändan blir kanske arbetet mera formativt i planeringar än i själva 

genomförandet. Men utan tvekan är det bra att få tid att reflektera tillsammans med andra lärare. 

Lisa refererar till en föreläsare som sa att det är värdelöst att lärare ska använda sin tid till att 

rätta nationella prov (N.P.) Det lärarna ska fokusera på är att titta på innehållet och att göra 

uppgifterna som eleverna ska ha så att de når målen. 

	
5.1.2 De två speciallärarnas beskrivning av organisering av och arbete med kollegialt lärande 
	
Speciallärarna Sara och Sally arbetar båda med någon form av kollegialt lärande men av 

beskrivningarna framgår att de organiserar och genomför sitt arbete på lite olika sätt.  

Sara jämför med hur det var tidigare då var och en planerade sitt ämnes olika delar helt själv 

och genomförde också undervisningen själv. ”Det upplevdes som att sitta i sin egen bubbla och 

planera”. Hon ingår nu i ett specialpedagogiskt arbetslag där hon tillsammans med 

specialpedagogen Pamela arbetar med formellt kollegialt lärande på ett yrkesprogram. Sara 

beskriver att de numera samarbetar i stället för att varje lärare enbart arbetar med sitt ämne. 

Utgångspunkten är att lärarna gemensamt sätter sig in i examensmålen och låter dessa mål färga 

planeringarna. Planeringen av elevernas lektioner görs tillsammans i det team av speciallärare, 

specialpedagoger och andra lärare som gemensamt ansvarar för elever inom vissa program och 
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ämnen. Pedagogerna i arbetslaget har gemensamma möten och gemensamma utgångspunkter 

för planering. Planeringen upplevs positivt samtidigt som samarbetet ger större tydlighet i vad 

eleverna ska lära sig. 

 

Sally, den andra specialläraren är företrädesvis verksam på högskoleförberedande program och 

arbetar inte formellt med kollegialt lärande. Hon är mentor och får information om eleven via 

andra lärare samt förhandsinformation via överföringen från grundskolan. Screening visar 

elevens eventuella brister där det också kan framgå svårigheter med elevens koncentrations 

förmåga. Om vissa åtgärder är listade träffas undervisande lärare och mentorerna regelbundet. 

Det förekommer en hel del dialog i samband med teamträffar med mentorerna i årskursen ett, 

två och tre. Innehållet i dessa träffar omfattas till stor del av planering före och uppföljning efter 

utvecklingssamtal. Direktkontakt med undervisande lärare och mentorer tas menar Sally för att 

ta reda på om det finns behov av anpassningar som behövs göras innan terminsstart, innan man 

screenar eleven. Vid överföringar från högstadiet hos exempelvis elever med dyslexi kan det 

framgå att föräldrarna inte vill ha en konferens kring eleven eftersom de har hittat andra 

strategier utan att fått bekräftat diagnos kontaktas vårdnadshavande så att de kan jobba 

förebyggande med elevens stöd och hjälp. Läsförståelsen är otroligt viktigt för att eleven ska 

klara programmet, menar Sally, eftersom arbetstempot är högt. Det finns också många elever 

som har problem med minnet. Vid skrivande krävs att man kommer ihåg vad som skrivits i 

föregående mening för att kunna skriva en nästa mening som bygger på den föregående. Finns 

dylika problem är det ju viktigt att alla pedagoger känner till detta så att en gemensam strategi 

kan planeras understryker specialläraren Sally. 

 

5.1.3 De fyra specialpedagogernas beskrivning av organisering av och arbete med kollegialt 
lärande 

	
Penny, Pamela, Paulina och Petra arbetar alla som specialpedagoger men arbetar på olika 

program och organiserar och genomför likt speciallärarna arbetet på lite olika sätt.  

 

Petra arbetar på högskoleförberedande program medan Penny, Pamela och Paulina arbetar på 

Yrkesprogram. Petra, Paulina och Penny uppger att de inte till skillnad från Pamela arbetar med 

formellt kollegialt lärande.  

 

Penny organiserar alltså inte sitt arbete med utgångspunkt i formellt kollegialt lärande. 

Samtidigt menar hon att det är viktigt att handleda lärarna och låta lärarnas erfarenheter få 
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ventileras med andra lärare i arbetslaget. Hon menar vidare att eftersom de har olika erfarenhet 

och kunskap måste man vara ödmjuk i förhållande till andra lärares bakgrund och erfarenhet. 

Erfarenhet och kunskap kan användas som ”ge och ta” så att det blir som ett utbyte som i 

förlängningen kan påverka varandras arbete positivt. Penny menar, trots att hon inte deltar i 

något formaliserat kollegialt lärande att det är positivt för elevens utveckling i skolan att 

pedagoger samarbetar. På specialpedagogernas team-träffar blir erfarenhetsutbytet en process 

som positivt kan påverka eleven på olika sätt. Dialogen inte blir i form av ”top-down” med ”så 

här ska man göra och inte göra”. Att i dialog processa tillsammans med andra lärare är menar 

Penny bra. Här kan alltså Penny identifiera ett kollegialt samarbete. Vidare arbetar Penny med 

att ställa öppna frågor i arbetslaget där pedagogerna uttalar sig om hur de bemöter olika elever 

och diskussionen blir vad som fungerar och inte fungerar genom pedagogernas erfarenheter för 

respektive elev. Resultatet blir att lyssna och föra dialog kring hur en annan lärare hanterar 

eleven. På så sätt får de andra lärarna råd och vägledning kring den eller den elevens problem 

genom andra lärares erfarenheter. Principiellt upplever Penny att de arbetar med kollegialt 

lärande men de använder inte termen ”kollegialt lärande” på team-träffen men tror att kollegialt 

lärande är gynnsamt för eleverna. 

 
Pamela som menar att hon arbetar med formellt kollegialt lärande gör först en kartläggning 

utifrån elevens överföringsdokument från grundskolan, där det ska framgå vad eleven har för 

svagheter, styrkor och om det finns behov av särskilt stöd. Ofta kan vårdnadshavare kontakta 

specialpedagogen innan eleven börjar skolan eftersom de känner sig bekymrade över att barnet 

inte ska få den hjälp hon/han behöver när det finns diagnos och särskilda behov. När arbetet 

kring elevens behov av särskilt stöd identifieras blir specialpedagogen budbärare till de andra i 

arbetslaget och viktigt är att kommunikationen i arbetslaget fungerar bra, för att hitta rätt stöd 

och stimulans utifrån skollagen och läroplanen. I det kollegiala samarbetet, betonar Pamela, är 

det viktigt att jobba med ett öppet förtroende så kommunikationen kring eleven där 

specialpedagogen kan säga ”jag ser det här, vad ser ni” och hur gör vi? Vissa elever i svårigheter 

är så sent som i trean ännu inte upptäckta trots att eleven har dyslexi. ”Vi måste hitta rätt verktyg 

så eleven kan hålla samma takt som resten av klassen”. Det finns elever som inte är trygga i 

vuxenvärden. Här blir frågan om vad kunskap och stimulans är värt när det viktigaste blir att 

möta eleven och göra hen trygg i skolan. När eleven blir trygg i miljön händer det saker på 

vägen. Genom rätt stöd går det framåt för eleven menar hon. Utmaningen för arbetslaget blev 

att utarbeta en strategi för att hjälpa eleven växa och rustas för framtida livet. Genom det 

kollegiala samarbetet kan alla hjälpas åt på ett bättre sätt. Examensbestämmande mål utgår inte 
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från att eleven får rätt kunskap för att kunna fixa sitt liv. Målen och vägen måste utvärderas 

varje år i förhållande till de arbetsplaner som finns fortsätter hon. Genom team träffarna 

utvecklas tankar i verksamheten och medför att man kan kliva utanför de generella ramarna.  

 

Paulina som arbetar informellt med kollegialt lärande berättar att hon arbetar alltid utifrån 

kollegialt lärande eftersom hon alltid måste samarbeta med andra pedagoger kring eleverna. 

Däremot ingår hon inte i någon grupp som arbetar formellt med kollegialt lärande. Men det 

arbetslag som Paulina samarbetar med utgår alltid från eleverna. Genom kollegiala möten lyfts 

problem kring eleven och kollegor får ställa frågor, på det sättet kommer de fram till en lösning. 

Det finns konstanta problem som ofta lyfts och det kan nog vara bra att de pratar om dem. 

Frustration över eleverna är ett ständigt återkommande dilemma vilket medför att dialog och 

möten blir otroligt viktiga i arbetet kring eleverna. 

 
Petra är den tredje specialpedagogen som inte arbetar genom formellt kollegialt lärande. 

Samtidigt utrycker hon att det är positivt att arbeta i team kring eleverna. En framgångsfaktor 

kan vara att gemensamt hitta elevens lärande process eftersom eleven kan fungera bra hos en 

annan kollega men inte hos ”mig”. Frågor som måste ställas och diskuteras är enligt Petra hur 

fungerar det i klassrummet, hur gör man vid olika tillfällen där eleven reagerar olika? Genom 

det kan man göra bra anpassningar för eleven tillsammans i teamet vilket är bättre än att 

specialpedagogen eller rektor utifrån säger vilka anpassningar som ska göras. I diskussion är 

det viktigt att alla i teamet delar den pedagogiska grundsynen. I sin specialpedagogiska position 

vill Petra inte gå in med synpunkter eller råd eftersom det finns hierarki bland lärarna och hon 

upplever sig inte ha mandat att ha några synpunkter. Vidare tycker Petra att specialpedagogerna 

borde vara i en egen utvecklingsgrupp eftersom kompetensen finns från förändringsarbetet från 

Specialpedagogutbildningen. De arbetar utvecklande och kan utveckla, driva pedagogiska 

frågor. Samtidigt anser hon att specialpedagogernas tid mestadels går åt till att planera för att 

genomföra omprovtider till elever i behov av särskilt stöd. Det arbetet menar Petra kunde varit 

pålagt lärarna eftersom specialpedagogisk kompetens borde användas för att utveckla 

pedagogiska frågor för elever i behov av särskilt stöd. 

 

5.1.4 Sammanfattning och analys  
 
Den här första delanalysen bygger på de resultat som handlar om pedagogernas organisering 

och genomförande av arbetet med kollegialt lärande.  
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Några av pedagogerna jämför sitt arbete idag med hur det var tidigare då de arbetade 

individuellt både vad gäller planering och genomförande av undervisning. I sin egen bubbla 

som någon uttrycker det. Den kultur som då var rådande i klassrummet var enligt Hattie (2008) 

att läraren talade om för eleverna vad som gällde och reflekterade sällan över hur de 

organiserade och genomförde sitt arbete. Numera med en början alltsedan den förra 

gymnasiereformen Lpf94 har utvecklingen av arbetsmetoderna gått mot att pedagogerna 

planerar och samverkar tillsammans i olika konstellationer. Den organisation som den här 

aktuella skolan har genomfört, arbetslag, ämneslag och andra grupperingar utgör basen. 

Därutöver arbetar pedagogerna i kompetensutvecklingsgrupper som är en följd av skolans 

satsning på att stödja elevers måluppfyllelse.  

 

Här arbetar pedagogerna i linje med det Berg & Sherp (2003) förordar nämligen att 

kompetensutveckling ska utgöra mer genomgripande satsningar där aktörerna själva, alltså 

pedagogerna, utgör motorer i förändringsarbetet.  

 

Pedagogerna i den här skolan verkar arbeta i en organisation som när det gäller planering, 

organisation och genomförande av arbetet bygger på ”bottom up” och det enda som kommit 

uppifrån från ledningen är att ”elevernas måluppfyllelse måste förbättras”. En annan uppifrån 

kommande intention var att ”strukturerat kollegialt lärande förordas av Skolverket” och skolan 

får medel från Skolverket för utvecklingsarbeten i den andan. Förutom att de som arbetar för 

elevernas måluppfyllelse med stöd av kollegialt lärande och får skolverksmedel i form av ½ 

dag per månad så finansierar dessutom skolan själva med tid för pedagoger som inte arbetar 

kollegialt. De får också motsvarande ½ dag per månad för att arbeta mot samma mål, öka 

elevers måluppfyllelse. Berg & Sherp (2003) skulle se detta som ett bottom-up arbete med 

utrymme för pedagogerna att använda sitt friutrymme utifrån egna professionella kunskaper 

och erfarenheter.  

  

Att pedagogerna har i uppdrag att som en följd av Skolinspektionens kritik ”arbeta med att öka 

yrkeselevernas motivation och därmed öka andelen elever som klarar målen” verkar också 

flertalet av pedagogerna känna till.  Det framgår också att några av lärarna är medvetna om att 

skolan utifrån Skolinspektionens kritik, av Skolverket anmodats att arbeta med kollegialt 

lärande. Skolan har dock inte satt som krav att det är just kollegialt lärande som ska gälla utan 

i stället har skolan släppt tillvägagångssättet fritt. Alla ska arbeta mot samma mål men var och 

en väljer hur det arbetet ska organiseras och genomföras. Berg & Sherp (2003) skulle nog stödja 
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skolans val att erbjuda kompetensutvecklingen i denna fria form eftersom de själva föreslår 

kompetensutveckling i grupper eller individuellt. Det viktiga är att det tar sin utgångspunkt i 

den egna praktiken och utifrån den enskilde pedagogen eller grupper av pedagoger. Det är först 

då som reflektion och förändring av tankesätt kan uppstå menar de (Ibid 2007). 

 

Det som blir tydligt i samtliga pedagogers uttalanden är att de anser att samverkan är bra och 

utgör en framgångsfaktor. Detta är i linje med ett sociokulturellt perspektiv som enligt 

Vygotsky (1978) och Säljö (2000) innebär att framgångsrikt lärande sker i samspel mellan olika 

aktörer. Vissa pedagoger uttalar också i sina intervjusvar att det faktiskt blir bättre om man 

samarbetar.  

 

Huruvida alla pedagoger verkligen bygger sin uppfattning på att de själva anser att lärande 

främjas av samverkan eller om det är en redan befintlig organisation eller andra faktorer som 

ligger bakom är svårt att veta. Om skolan byggt upp en samverkanskultur under en längre period 

så blir det i sin tur något ”för givet taget” på samma sätt som lärares ensamarbete var självklart 

tidigare. Samarbetet hos dessa lärare behöver alltså inte vara medvetet uppbyggt på 

forskningsrön som exempelvis ryms inom sociokulturella teorier utan kan ha blivit en del av 

skolans kod. Det är dock uppenbart att organisation och genomförande av pedagogernas arbete 

präglas av samarbete. 

 

Pedagogernas uttalanden om hur de organiserar och genomför arbetet visar å ena sidan på en 

samsyn och likartade arbetssätt samtidigt som deras uttalanden å andra sidan framstår som 

splittrade och lite ”ad hoc”.   

 

Alla arbetsformer som redovisas av pedagogerna kan knappast betecknas som formaliserat 

kollegialt lärande utan utgör snarare arbetslag, ämneslag eller informella samarbeten.  

Fyra av de åtta pedagogerna uttalar sig så att det kan tolkas som att de i hög grad organiserar 

sitt arbete i form av strukturerat kollegialt lärande. Här finns ingen samstämmighet mellan de 

olika pedagogtyperna på så sätt att exempelvis de två lärarna eller de två speciallärarna eller de 

fyra specialpedagogerna som grupp betraktat, organiserar och genomför arbetet på likartat sätt. 

Tvärtom! En av de två lärarna, en av de två speciallärarna och två av de fyra 

specialpedagogerna, alltså hälften av de tre pedagogtyperna menar att de arbetar utifrån teorier 

i linje med strukturerat kollegialt lärande.  
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Det verkar dock som att det råder lite olika uppfattningar om hur organisation av och 

genomförande av kollegialt lärande kan se ut. Av de fyra pedagoger som menar att de arbetar 

systematiskt kollegialt finns skillnader i hur de uttrycker sitt arbete. Att ha ett gemensamt språk 

alltså att ha diskuterat igenom olika begrepp och betydelser av värde för praktiken ser 

Timperley (2013) som centralt för ett framgångsrikt pedagogiskt arbete. Här, bland de för 

studien aktuella pedagogerna verkar det inte som att de fullt ut har konsensus kring begreppet 

kollegialt lärande. Så ser det också ut vid genomgång av olika forskares beskrivningar av 

kollegialt lärande. Dessa ser också lite olika ut beträffande arbetsmetodens stringens. Av de 

teorier jag använt utgör Timperley´s teori den mest stringenta med tydliga steg från planering 

till uppföljning och utvärdering. (Ibid).  

 
Även Hattie (2008) pekar på en process från planering till uppföljning och betonar just 

synliggörandet och utgångspunkten i organisation och klargörande av målen som viktiga för 

framgång. Langelotz (2014) som också menar att kommunikation mellan lärare kan främja 

lärarnas självinsikt har en något mindre strikt ide om hur detta ska organiseras och genomföras.   

 

Stringensen blir tydlig i det arbete med kollegialt lärande som läraren Lena och specialläraren 

Sara arbetar utifrån. Deras arbete är i linje med Timperley’s (2013) teori om professionell 

framgångsrik utveckling för lärare. De har en plan med återkommande möten och systematiska 

inslag med planering, observation av varandras lektioner, feed-back och justering av upplägg. 

Det cykliska utvecklingsarbetet innefattar här, liksom i Timperley’s teori, av återkommande, 

ständigt pågående kollegiala förbättringar. Lärarens utveckling är här i fokus. 

 

Specialpedagogerna Paulina och Pamela menar också att de arbetar med kollegialt lärande. Det 

verkar som att deras roll som specialpedagoger färgar deras uttalanden. Deras fokus är, naturligt 

nog en helhetsförståelse av eleven. Aspelin (2013) betonar också vikten av en helhetsförståelse 

av miljön och organisationen för att kunna stödja elever i behov av insatser. Paulina och Pamela 

menar också att de som specialpedagoger borde vara motorer i elevernas utveckling men det 

framkommer inte uttalat att organisationen och genomförandet av arbetet har ambitionen att 

utveckla lärarnas kompetens. 

 

De pedagoger som anger att de inte arbetar utifrån ideer kring strukturerat kollegialt lärande har 

också olika beskrivningar av sitt arbete. De samarbetar i olika konstellationer och har en viss 

systematik i planering och genomförande men ändå betydligt mer informellt än exempelvis 



	

29	
	

läraren Lena och specialläran Sara. Flertalet uttrycker dock att planering och uppföljning av 

undervisning ska ha sin utgångspunkt i målet och att det är viktigt (Jmf Hattie 2009). Här kan 

också identifieras en mer informell organisation som i högre grad handlar om 

korridorkommentarer eller spontana utbyten under rasten. Det som sticker ut här är Penny som 

anger att hon inte arbetar med strukturerat kollegialt lärande samtidigt som hon ger en bild av 

arbetet som i stora drag skulle kunna kallas strukturerat kollegialt lärande. Hon verkar själv 

komma på det och säger också under intervjun, ”Vi kanske bara inte använder termen”. Jmf 

Timperley (2013) och Hattie (2009) som framhåller vikten av att pedagoger har ett gemensamt 

yrkesspråk. Paulina använder termen kollegialt lärande och identifierar ett kollegialt samarbete 

eftersom det gynnar eleverna. 

 

Satsningen på kollegialt lärande handlar ju om att i ett första steg utveckla lärarnas kollektiva 

kompetens som i sin tur skulle utgöra verktyg för lärarnas bidrag till elevernas måluppfyllelse. 

Det verkar, förståeligt nog att vara svårt att separera lärarens utveckling från elevens. 

Organisationen av lärarnas arbete har varit svår att greppa då vissa anger att de arbetar i 

ämnesövergripande arbetslag, andra arbetar i ämneslag och speciallärare och specialpedagoger 

har sina team-grupper med elevfokus och därutöver de här aktuella 

kompetensutvecklingsgrupperna. Ett exempel på komplexitet är att Lena och Lisa, 

ämneslärarna som arbetar i samma arbetslag men det är enbart Lena som arbetar med kollegialt 

lärande. Båda arbetar däremot med formativ bedömning. (Formativ bedömning berörs i del 2). 

Sammantaget organiserar samtliga pedagoger sitt arbete i någon form av samverkan. Flertalet 

planerar tillsammans och utgår från målen. Kollegialt lärande förekommer i olika form men det 

är främst ett par av pedagogerna som strikt systematiskt arbetar utifrån teorier kring kollegialt 

lärande och i vissa fall är det svårt att se huruvida de har en gemensam uppfattning om begrepp 

som används för att beskriva organisation och genomförande av arbetet.  

 

5.2 Pedagogernas uttalanden om elevernas måluppfyllelse som en följd av kollegialt 

lärande.     

 
5.2.1 De två lärarnas uttalanden angående elevernas måluppfyllelse 
 
Lena och Lisa, de två lärarna arbetar som framkommer under 5.1.1 olika när det gäller formellt 

kollegialt lärande men lyfter båda fram formativt lärande och formativ bedömning som viktiga 

för elevens måluppfyllelse. 
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Lena som arbetar tydligt formellt med det kollegiala lärandet menar att det viktigaste är att få 

eleverna intresserade. För att eleverna ska bli motiverade och intresserade är det, menar hon, 

viktigt att utgå från deras nivå, att undervisa där de befinner sig. Där är en av nycklarna att prata 

med eleverna och ställa frågor, då blir det uppenbart var eleven befinner sig, vilka kunskaper 

eleven har och vad som är nödvändigt att vidareutveckla. Undervisningsprocessen utvecklas 

genom formativ bedömning där eleverna kontinuerligt får återkoppling kring vad de gör och 

hur deras prestationer är i relation till målen. Den formativa teknik som Lena använder utgör 

en viktig del av det kollegiala lärandet vilket innebär att formativ bedömning diskuteras och 

utvecklas kollektivt berättar hon.  

 

På lektionen genomför hon små genomgångar med utvärdering genom formativ bedömning där 

eleven får processa genom sitt lärande. Lärarna är mera tydliga när de instruerar vilket alltså är 

enligt Lena en följd av det kollegiala samarbetet. Det viktigaste när man jobbar kollegialt anser 

Lena, är att ha rätt fokus kring eleven, hur eleverna tar till sig undervisningen, hur de reagerar 

och vilka frågor de har. Hon citerar Dylan Williams ”de bästa lärarna är eleverna med deras 

frågor” eftersom frågorna eleverna ställer är det läraren ska styra undervisningen ifrån.  

 

Lisa, den andra läraren, som inte arbetar formellt kollegialt arbetar däremot liksom Lena med 

formativ bedömning. Hon säger att det är tydligt att eleverna som går gymnasiets första år är 

vana vid formativ bedömning. Det märks genom att de frågar ”vad tycker du jag ska träna på 

för att bli bättre”? ”vad är mina brister”? Den formativa bedömningen är alltså något som för 

eleverna är inarbetat från högstadiet. På lektionen kan det finnas många vinster med det 

arbetssättet genom att visa de mål och bedömningsfaktorer som påverkar betyget. Läraren får 

då förklara att ”om man vill ha högre betyg får man göra si och så” men det tar sin tid. Men 

genom att förklara mera utförligt och konkretisera tydliga exempel synliggörs målet bättre och 

eleven förstår vad jag menar, säger Lisa. Om exempelvis en analys är tunn måste läraren kunna 

ge konkreta exempel kring vad som kan höja betygsnivån. Detta är ett exempel som synliggör 

för eleven så att han eller hon förstår vad som bedöms och varför. Särskilt för lågpresterande 

elever är metoden bra samtidigt som högpresterande elever ofta har utvecklat egna strategier 

för att nå målen. Även om eleverna redan under grundskoletiden verkar ha utvecklat sitt lärande 

i linje eller åtminstone kommit i kontakt med formativ bedömning så är det, säger Lisa, 

dessvärre inte ovanligt att elever i praktiken lär sig att plugga till summativa prov utan att 

förankra lärandet till andra sammanhäng. Det behöver ju inte vara fel att kunna lära summativt 
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men det är viktigt att det sättet inte blir ensidigt och allena rådande eftersom det är viktigt att 

elever utvecklar sitt lärande som kan nyttjas till andra kunskapsområden, inte bara att plugga 

för att reproducera svar till ett avgränsat prov. 

 
5.2.2 De två speciallärarnas uttalanden om elevernas måluppfyllelse 
 
Sara, en av de två speciallärarna, som arbetar med kollegialt lärande berättar att alla inblandade, 

utifrån en samsyn på bedömning tillsammans tolkar styrdokument och kunskapsmål. 

 
Kunskapsmålen och framgångsfaktorer konkretiseras och sammanställs i samverkan med andra 

pedagoger för att utveckla en gemensam syn på hur de ska kunna bidra till elevens 

måluppfyllelse. Planeringen som alltså genomförs i team med de pedagoger som ingår i det 

kollegiala lärandet ger en större tydlighet för eleven eftersom alla får samma information och 

vägledning. Det är viktigt att alla elever får en likvärdig information som en bas för sitt lärande. 

Sara betonar att hon anser att elevernas lärande utvecklas genom formativ bedömning. 

 

Sally, den andra specialläraren, som inte arbetar kollegialt, säger att hon arbetar med elevens 

måluppfyllelse utifrån elevernas förutsättningar. Utgångspunkten är den screening som 

genomförs och där eleverna också gör sin självskattning. Hon berättar att de arbetar 

förebyggande med eleverna genom att utforma åtgärdsprogram som introduceras och 

genomförs i samråd med berörda. Det finns också ett resursteam som ger lärostöd utanför 

lektionstid till elever som behöver. Detta stöd är ett komplement eftersom en enskild klasslärare 

har svårt att hinna med 30-35 elever. En elev utryckte det så ”jag skulle aldrig klarat skolan om 

det inte fanns lärostöd”. Att arbeta formativt ses, menar Sally som ett sätt att tänka och arbeta 

utifrån där eleven står kunskapsmässigt. Det är däremot komplicerat och tidskrävande att arbeta 

formativt i stora elevgrupper. Däremot arbetas det formativt i liten grupp vilket hon menar är 

bra. På matematik och grammatik lektionerna går det att följa eleven digitalt under lektionen. 

Sally berättar också att omfattningen av insatser för särskilt stöd för elever är mycket olika från 

program till program. Här handlar det om elever som av olika skäl är i behov av extra stöd för 

att de ska kunna nå måluppfyllelse. Lilla gruppen i arbetslaget träffas i lärargruppen med jämna 

mellanrum fortsätter Sally. Samtalen handlar då en hel del om hur de ska stödja eleverna för att 

de ska nå måluppfyllelse. Hon menar att många lärare slänger sig med ”formativa termer” trots 

att de inte vet vad det innebär när de inte har jobbat med det. Sally avslutar också med att säga 

att det känns svårt att veta vad det egentligen går ut på och vad det innebär och att det kräver 

mycket arbete att jobba formativt.  
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5.2.3 De fyra specialpedagogernas uttalanden om elevernas måluppfyllelse 
 
De fyra specialpedagogerna Penny, Pamela, Paulina och Petra har som specialpedagoger 

formellt andra uppgifter än lärare och speciallärare. Sinsemellan ser deras arbete inte identiskt 

ut, även om arbetet med eleverna är i fokus.   

 

Penny som inte ingår i det kollegiala lärandet berättar att på team-träffarna lyfts eleverna genom 

olika frågeställningar. Ibland träffas alla i arbetslaget, men vanligtvis är det bara de pedagoger 

som undervisar eleverna som träffas. Vid dessa träffar diskuteras olika strategier vad som 

fungerar och vad som inte fungerar för eleverna så att de får stöd i sitt lärande för att nå 

måluppfyllelse. Penny berättar att där, i denna grupp, får lärare tips på hur man går fram och 

hur man inte ska gå fram, på så sätt lär lärarna av varandra. Det gagnar eleverna att lärarna 

samarbetar och har en bra dialog. Lärarna kan ibland signalera motstånd mot specialpedagogen 

och elevhälsan med motiveringen att ”ni” vet inte hur det är att ha 30-35 elever. Det fungerar 

bättre säger Penny, att lärarna lyfter problemet med varandra i arbetslaget än att 

specialpedagogen ska handleda lärarna genom att rätta till hur de ska göra eftersom det kan 

upplevas hierarkisk när specialpedagogen påpekar vad som bör göras. Elevens problem 

diskuteras sinsemellan i arbetslaget eftersom de är kollegor och kan samarbeta. Målet är alltid 

att eleverna ska få högre måluppfyllelse och få sina behov tillgodosett i klassrummet, det ser 

Penny som basen för yrket och verksamheten i skolan. 

 

Pamela den andra specialpedagogen som arbetar formellt med kollegialt samarbete utrycker att 

ett team som arbetar tillsammans och som utvecklar tankar i verksamheten måste kunna kliva 

ur de generella ramarna och stryka schemat. ”Om du sitter i en båt och sjökortet inte stämmer 

med verkligheten måste man bestämma var man ska gå på, om det ena beslutet gör att du går 

på grund, då måste du lyfta blicken”. Vi måste lyfta blicken för att se utanför ramarna och se 

vad vi har för grupp. Vad finns det för ledning och stimulans som täcker alla våra elever? Hur 

förtjänar vi vår tillit till gruppen? Och hur jobbar vi tillsammans? Ser du vad ser jag? Hur kan 

jag för en stund luta mig tillbaka och se det du ser, så att jag kan växa i min roll tillsammans 

med gruppen och lära mig av det som fungerar. Sedan kan jag gå tillbaka och testa det som inte 

fungerade för mig. Att vara ödmjuk och mötas i den fråga som blir aktuell blir viktig och inte i 

dessa kollegiala sammanhang försöka överträffa varandra. Det är inte de revolutionerande 

händelserna, utan små detaljer i vardagen som sakta dockar ihop. Att enbart ha 
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stuprörslektioner, när det bara handlar om min lektion, medför ofta att det blir svårare att 

upptäcka och stödja elevers behov fortsätter Pamela. Det är då de kan vidga och utvecklas, våga 

utvecklas, det är där jag kan se t.ex. på våra yrkesförberedande program, vi jobbar ju nära de 

lärarna.  

 
Det finns hela tiden så många saker som påverkar huruvida elever kan nå måluppfyllelse 

berättar Pamela. Ett exempel är en elev som började gymnasiet och var van vid att vara liten 

grupp på 3-4 personer under högstadietiden. Hen var inte tränad i att vara i hel klass, hade svårt 

med den sociala biten, hade aldrig haft en lektion tillsammans med hel klass vilket per definition 

kan leda till att man blir ett funktionshinder. Vårdnadshavaren signalerade tidigt inför elevens 

inträde i gymnasiet. De hade samtidigt kontakt med specialpedagogen och lärare om 

skolgången och olika diagnoser. De träffades och diskuterade överföringar och diskuterade hens 

möjligheter att få bästa stöd. Skickliga pedagoger ser var elevers kunskaper ligger någonstans 

och lyfter fram mål som innebär att eleven får växa lite i taget. I arbetslaget började man 

tillsammans hitta lösningar för eleven och tog hjälp från skolkontoret hur upplägget för eleven 

skulle se ut. Google-drive blev ett hjälpmedel där de kunde dela länkar med vårdnadshavare 

och göra planeringar så att de blev informerade om skolarbetet. Här betonades vikten av att 

synliggöra planeringen så att föräldern vet vart barnet befinner sig i sitt lärande. Vad har barnet 

gjort i skolan idag? Vilka uppgifter ska göras.  

 

Utmaningen för arbetslaget blev att börja arbeta på ett annat sätt, det var början för en ny strategi 

genom att hjälpa eleven att växa för att eleven ska kunna gå ut från skolan och vara rustad för 

livet. Det växte fram en elev som fick börja växa och blev trygg och efterhand började stanna 

kvar efter lektionerna eftersom det var så intressant att diskutera med matteläraren. Det finns 

lärare som ser när det händer saker och så här gjorde jag. Eleven hade ett intresseområde, det 

fanns möjligheter för eleven att växa. Vi kan få höra mycket problem ifrån högstadietiden och 

snabbt diskutera möjligheter. När eleven får vara i rätt miljö, göra det som eleven vill arbeta 

med händer det otroliga saker på vägen. Vi ska stödja eleven och backa när vi ser det går framåt 

och inte vara kvar i negativt tänkande kring diagnoser eller svårigheter. Vi ska hjälpas åt genom 

det kollegiala samarbetet, och se när saker händer. 

 

Paulina, är den tredje specialpedagogen som inte arbetar formellt i det kollegiala samarbetet. 

Hon menar att det är viktigt med dialog och samarbete i arbetslaget kring elever eftersom några 

elever arbetar i en mera långsam takt. Oftast arbetar eleverna tillsammans i en liten grupp med 
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ca sju elever och har två lärare som hjälper till och stöttar. Gruppen är oftast års blandat från 

1:an, 2:an och 3:ans elever. Vissa läser årskurs 1 och 2, sen finns elever som inte är godkända 

från högstadiet som läser 9:ans kurs. Konstellationen kan vara 9:ans, 1:ans och 2:ans ämne. Det 

är sällan att 3:ans kurs läses i små gruppen. De som inte har godkänd från högstadiet går ett 

introprogram, oftast i matematik. I de andra ämnena läser de gymnasiets kurser.  

När 9:ans matte är godkänd får de börja med gymnasiets matematik för 1:an. De jobbar 

formativt eftersom eleverna oftast befinner sig i olika skeenden av lärandeprocessen. Den lilla 

gruppen kan alltså bestå av elever från olika årskurser och var och en av eleverna arbetar utifrån 

där de befinner sig i ämnet. 

 

Petra, den fjärde specialpedagogen arbetar inte formellt kollegialt. Hon menar att det är 

specialpedagogens uppgift att föra elevens talan och peta på läraren samtidigt som det är viktigt 

att diskutera mellan alla yrkeskategorierna i verksamheten. Petra menar att det är viktigt att 

arbetslaget har en gemensam pedagogisk grundsyn innan processen börjar eftersom det ska leda 

till elevens måluppfyllelse. 

 

Bästa sättet är att jobba i team kring eleven. Det blir då enklare att hitta elevens lärandeprocess 

tillsammans med andra lärare, eftersom eleven kan fungera bra hos en kollega i ett ämne men 

fungerar inte hos mig, då är det viktigt att samtala om eleven och inte bara få direktiv ovanifrån 

exempelvis hur man ska göra med en anpassning hos en elev. Viktigt är att diskutera pedagogisk 

grundsyn tillsammans med teamet. Pedagogiska diskussioner tillsammans i team är ett bra sätt 

att börja med i arbetet med enskilda elever. I slutändan blir allt arbete det som ska leda till att 

eleverna når mål uppfyllelser. Ju mera man diskuterar kring elever desto bättre blir det för dem. 

Elever med dyslexi eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar behöver komplettera mera 

eller göra muntliga prov. För en ensam lärare med 32 elever blir det svårt att ge möjlighet till 

de elever som har rätt att genomföra muntliga prov. Diskussioner om hur extraanpassningar kan 

göras tillsammans med andra lärare behövs eftersom det blir bättre för eleverna. Teori och 

praktik är två skilda saker. Skollagen säger att läraren ska anpassa skolgången till varje elev 

och det är varje elevs rättighet, men hur går det till i verkligheten? Specialpedagogen blir navet 

i utvecklingen av elevens lärande, eftersom eleven ska stå i centrum och specialpedagogen har 

kunskapen om elevens lärosätt menar Petra. Det är svårt att ha ett komplett kollegialt lärande 

eller samarbete om specialpedagogen inte är med, eftersom det är lätt att fokusera på de duktiga 

eleverna. I lärarutbildningen ingår inte kunskapsinnehåll för elever i behov av stöd eller särskild 

stöd. De lektionsförslag som lärarstudenter utformar är bara för de elever som inte behöver 
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extra stöd. När en lärare sedan efter sin utbildning börjar arbeta i skolan kommer verkligheten 

i kapp och visar att det finns elever som inte gillar vara i skolan påpekar Petra. Då blir 

specialpedagogens uppdrag viktig eftersom skolan är för alla elever. 

 
5.2.4 Sammanfattning och analys  
 
Den del av resultatet som presenterats ovan har fokus mot hur pedagogerna ser på elevers 

lärande i relation till pedagogers kollegiala lärande. Anser pedagogerna att det finns 

framgångsfaktorer som landar på eleverna som en följd av pedagogers arbete med kollegialt 

lärande?  

Att pedagogerna har fokus på eleven blir uppenbart i de data som insamlats. Alla har ett tydligt 

elevfokus oavsett hur de i övrigt väljer att arbeta. Timperley (2013) upprepar också 

kontinuerligt i den forskning hon publicerat kring kollegialt lärande att eleven alltid ska stå i 

centrum.  

 

Att eleven är viktig och att det är elevens lärande som utgör det gemensamma mål som 

pedagogerna uttalar i den här studien innebär däremot inte att det tydligt framgår vad 

informanterna egentligen ser som centralt för elevens lärande relaterat till kollegialt lärande. 

I analysen av resultatets del ett så ser pedagogerna samarbete som viktigt.  

Flera forskare Vygotsky (1978), Timperley (2013), Hattie (2009), Aspelin (2013) mfl lyfter 

också fram vikten av samarbete som viktigt. Här är samarbete mellan lärarna viktigt men 

framförallt relationen lärare- elev. Forskarna använder beträffande elevernas lärande begreppet 

relation och relationellt lärande som nödvändig utgångspunkt för att eleverna ska kunna 

utveckla sitt lärande och nå måluppfyllelse. Aspelin (2013) menar t ex att varje elev är beroende 

av konkreta mellanmänskliga möten och att skolans pedagogiska uppgift därför är att arbeta 

relationsinriktat dvs skapa processer som underlättar elevens lärande. Han menar också att 

lärande sker i mötet mellan olika aktörer. Specialpedagogen Paulina lyfter i linje med Aspelin 

fram vikten av att flera för eleven viktiga aktörer, föräldrar, lärare, speciallärare och 

specialpedagoger etc kan bidra till att lärandesituationen kan förbättra. Här skapas en trygghet 

som är viktig för lärandet. Timperley (2013) ser detta som särskilt viktigt när det gäller elever 

i behov av särskilt stöd vilket också läraren Lisa betonar. Pedagogerna i den här studien uttalar 

sig på ett sätt så att det framgår att även om de arbetar lite olika och i vissa fall har olika 

uppfattningar så har de det gemensamt att de har ett relationellt synsätt på lärande.  
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Förutom att utveckling av relation ska vara en förutsättning för lärande pekar flera forskare på 

vikten av återkoppling, feed-back för skolframgång. (Hattie 2009 och Timperley 2007). 

Återkoppling kan genomföras på många olika sätt. Minst effektivt är enligt Hattie (2009) 

värderande omdömen som bestraffningar eller beröm vilket kanske kan sägas ligga närmare det 

summativa arbetssätt som Lisa är kritisk till. Återkoppling ska enligt Hattie innehålla vad som 

utgör nästa steg i lärandet. Flertalet av pedagogerna i den här studien lyfter fram formativ 

bedömning som alltså innefattar kontinuerlig återkoppling något som de ser som viktigt och 

framgångsrikt.  Formativ bedömning handlar konkret om att lärare måste skapa aktiviteter och 

uppgifter där det är möjligt för både eleven och läraren att avgöra var eleven befinner sig i sitt 

lärande. (Hattie 2009). William (2013) definierar formativ bedömning som ”den process som 

lärare och elever under lärandet använder sig av för att känna igen och reagera på elevlärande 

för att förbättra lärandet” (s 53).  

 

Lena, den lärare som aktivt arbetar med kollegialt lärande är tydlig i att koppla samman 

kollegialt lärande och formativ bedömning. I den processen är målen utgångspunkt och 

kontinuerlig återkoppling ges till eleverna. Här finns också inbyggt att insatserna diskuteras 

fram gemensamt av samtliga medverkande pedagoger. Det blir då tydligheten som blir central 

både i planering, genomförande och återkoppling. Flertalet av pedagogerna poängterar just 

vikten av tydlighet i det pedagogiska arbetet vilket också flera forskare lyfter fram som 

nödvändigt. Exempelvis lyfter både Hattie (2009) och Kerr (2011) vikten av klargörandet av 

mål och synliggörandet av vad som ska genomföras och vad som krävs. 

 

Övriga pedagoger i den här studien som talar om formativ bedömning som en självklarhet i 

arbetet med eleverna uttrycker inte någon tydlig tanke kring kollegialt lärande som en metod 

som kan användas för att förbättra elevernas måluppfyllelse. Alltså frågan är om kollegorna i 

den här studien anser att de lär sig av varandra och huruvida de menar att det arbetet i 

förlängningen har någon positiv inverkan på elevens måluppfyllelse? Det är ju enbart lärarnas 

egna uttalanden som utgör underlag och dessa svar är inte tydliga. Även om detta är svårt att 

utläsa av samtliga lärares svar så finns en hel del gemensamma utgångspunkter för pedagogerna 

i deras arbete med eleverna. De har eleven i centrum, de har en relationell utgångspunkt, de 

värderar kollegialt samarbete även om det sinsemellan kan uppfattas och genomföras på lite 

olika sätt. Det kan handla om att de har svagt definierade kollektiva begrepp. Som någon 

pedagog sa ”de svänger sig med begrepp men de vet inte vad de står för”. 
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5.3 Pedagogernas uttalanden om möjligheter och hinder vid arbete med kollegialt lärande 

  
5.3.1 De två lärarnas uttalanden om möjligheter och hinder i kollegialt lärande 
 
När det kollegiala lärandet blir implementerat i verksamheten tror Lena, den lärare som aktivt 

arbetar med kollegialt lärande att elevens måluppfyllelse och resultat förbättras samtidigt 

som hon själv får en känsla av att lyckas. Men det är en stor skola och alla jobbar inte med 

kollegialt lärande vilket kan ses som en brist. Men de är inte där än, detta är bara början, men 

vi vill samarbeta, vara öppna och ha en gemenskap, säger hon. ”Bättre med fyra lärarhjärnor än 

en lärarhjärna, det blir ju bättre för eleverna”. Det som Lena ser som det största hindret är tiden 

som går åt med all planering men förhoppningen är att samarbetet som tar mycket tid ger en 

mera öppen gemenskap. När det fungerar ger det mycket tillbaka. ”Känslan av hur peppad och 

glad man blir är ovärderlig men det tar också tid att prata och planera, men vi har fått extra tid, 

utvecklingstid en gång i månaden, men man försöker att träffats lite nu och då. Alltid är det 

tiden som upplevs som det störst hindret. Tålamod är också viktigt att ha eftersom vi bara 

planerar en lektion i taget.” 

  

Lisa som inte aktivt arbetar med kollegialt lärande lyfter på frågan om möjligheter och hinder 

med kollegialt lärande fram att det är ett hinder att skolor brottas med problem utifrån de dåliga 

PISA resultaten. Varför går det så dåligt för eleverna i skolan? Eleverna lär sig teoretiska 

utantillinlärningar. ”Det är som att läsa en kokbok som man sen rapar upp”. Hindret blir att 

eleverna inte kan tillämpa sig kunskapen på andra problemområden. Därför är det viktigt att vi 

lärare måste tänka hur vi lär ut! Eleverna ska lära sig att utveckla och använda tänket på nya 

områden, det är redskapen som måste arbetas mera med i skolorna som är jätteviktigt. Det är 

framförallt mera tid till reflektion med andra lärare som behövs. Mer tid för att tänka igenom 

vad man gör och veta vart vi är på väg, har vi lyssnat på eleverna? Man måste hitta bra 

diskussioner om bedömningar och vid slutet av våra diskussioner brukar vi diskutera vad som 

varit bra. 

 
5.3.2 De två speciallärarnas uttalanden om möjligheter och hinder i kollegialt lärande 
 

Sara, den speciallärare som arbetar med formellt kollegialt lärande menar att möjligheterna 

bland annat är att alla pedagoger genom diskussioner blir medvetna om vad och hur de själva 

och andra i arbetslaget gör för det gemensamma uppdraget att lotsa eleverna mot 

måluppfyllelse. Som pedagog har tryggheten kring yrkesrollen utvecklats menar hon. Genom 
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nya verktyg som underlag för diskussioner har tänket stärkts och medvetenheten gett större 

trygghet och kontroll för pedagogrollen. Det är en lång väg och vi har fått tid är givet oss från 

ledningen/organisationen. Här finns alltså möjligheter. Hindret är tiden, tiden för arbetet med 

kollegialt lärande som är förlagd till eftermiddagar då många är trötta. Dessutom är det oftast 

mycket material som ska läsas in på förhand. Under kommande hösttermin blir utvecklingstiden 

förlagd till morgontid med 45 minuter extra tid efter arbetsmötet. 

Genom utbildningen av det kollegiala lärandet med föreläsningar och kurser om formativ 

bedömning som blir implementerad i elevernas undervisningsprocess blir vi vägledda hur vi 

ska gå till väga och det blir spännande för oss eftersom vi verkligen vill komma dit och det är 

positivt. En tydlig möjlighet. 

  

Sally, den andra specialläraren som inte ingår i det kollegiala lärandet upplever kollegialt 

samarbete som ett hinder. Hon arbetar inte heller formativt. Anledningen, hindret är att det är 

komplicerat och tidskrävande eftersom det behövs mycket kunskap att arbeta formativt, men 

hon var med förra året tillsammans med 30 andra ämneslärare. Tanken att jobba med elevernas 

förutsättningar finns och då blir det naturligt att jobba med eleverna formativt för att ”man 

måste ha något att stå på för att jobba formativt”. Tydliga svårigheter och hinder är att det ofta 

i arbetslaget förekommer att många slänger sig med termer utan att de har jobbat med det och 

utan att veta vad det innebär. Det är svårt att förstå något som blir som ett hinder nämligen att 

omfattningen av särskilt stöd för eleverna är mycket olika från program till program. Det finns 

elever som är i behov av extra stöd eller har studiesvårigheter beroende av ett mående som gör 

det svårt att studera. En svårighet är att det är svårt att avgöra vilken nytta arbetet gör eftersom 

vi jobbar förebyggande med eleverna och gör åtgärdsprogram. Vi måste ju arbeta med varje 

enskild elev vilket är mycket tidskrävande och kanske för andra diffust. Samtidigt får vi se 

möjligheterna och framgångarna i de signaler vi får som exempelvis en elevs uttalande som, 

jag skulle aldrig klarat skolan om det inte funnits lärostöd. 

  

5.3.3 De fyra specialpedagogernas uttalanden om möjligheter och hinder i kollegialt lärande 
  

Penny den första specialpedagogen som inte arbetar i kollegialt lärande och är verksam på olika 

gymnasieprogram ser positiva möjligheter i det kollegiala lärandet eftersom det öppnar för flera 

perspektiv och nya tänkesätt. I arbetslaget är några lärare ”team-medlemmar” 

genom samarbete medan andra är ensamspelare och gillar att göra sitt arbete på sitt sätt. Det 

kan vara ett hinder att inte alla i det avseendet drar åt samma håll eftersom det kan vara svårt 
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för ”ensamspelare” att ta till sig andra arbetssätt. ”Ensamspelarna” intresserar sig bara för sitt 

ämne och verkar tänka att detta är mitt ämne och jag vet hur jag ska undervisa. Det kan upplevas 

som ett hinder på vägen till pedagogens egen utveckling, men det handlar också mycket om att 

skapande av relation mellan pedagoger försvåras. Det är också ett hinder att det kan finnas olika 

syn på vad som är elevens bästa. Några lärare menar att en elev som inte lär sig något, är för att 

eleven inte vill lära sig, så där kan olika synsätt ligga som fokus i de diskussioner som 

genomförs i samverkan. Om en lärare har ett problem med en elev är det 

viktigt att hitta vad hen är frustrerad över och inte gå in i pedagogens affekt eller värdera 

pedagogens problem men försöka handleda med frågor som vad har du för ide kring problemet, 

hur har du jobbat, vad funkar osv. så dialogen blir öppen. Tillsammans i det ”goda samtalet” 

kan man hitta lösningar men att komma med tips till pedagogen menar Penny är 

kontraproduktivt. Det finns ju inte några entydiga svar men att tillsammans föra en diskussion 

kan vara framgångsrikt exempelvis kring vad som fungerar och vad som inte fungerar, hur kan 

man tänka framöver, vad skulle du behöva? Här blir brist på tid ett hinder. Ambitionen är ju 

bättre resultat, mera närvaro och flera som klarar kurser och når målen. Genom formativ 

bedömning, är det viktigt med tydlighet och att förklara ”vägen” för eleven.  

 

Pamela som är en av de specialpedagoger som aktivt arbetar formellt kollegialt lyfter 

möjligheterna med det arbetssättet och pekar på att det skapas ett öppet förtroende mellan elev 

och specialpedagog så att specialpedagogen kan säga ”jag ser det här, vad ser ni” och hur gör 

vi? Vissa elevers svårigheter kan upptäckas så sent som i trean. Då kan eleven haft dyslexi 

under hela skoltiden. Det är alltså ett problem och ett hinder i arbetet att vissa elever kämpar på 

utan att det tidigt blir uppenbart var problemet ligger. ”Vi måste hitta rätt verktyg så eleven kan 

hålla samma takt som resten av klassen”. Ett annat hinder som kan vara svårt att identifiera är 

att det finns elever som inte är trygga i vuxenvärden. Vad är det värt med kunskap och stimulans 

när det viktigaste är att möta eleven för att göra hon eller han trygg i skolan.  

När eleven blir trygg i miljön händer det saker på vägen och genom rätt stöd går det framåt. Då 

blev utmaningen att arbetslaget måste utarbeta en strategi för att hjälpa eleven att växa för att 

rustas för ”det framtida livet”. Genom det kollegiala samarbetet kan alla hjälpas åt på ett bättre 

sätt. Möjligheten ligger alltså i samarbete. Examensbestämmande mål utgår inte från att eleven 

får rätt kunskap för att kunna fixa sitt liv. Målen och vägen måste utvärderas varje år i 

förhållande till de arbetsplaner som finns fortsätter Pamela. En förtjänst i arbetet, alltså en 

möjlighet är att det genom teamträffarna utvecklas tankar i verksamheten som ger pedagogerna 

mod att kliva utanför de generella ramarna när det behövs. 
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Paulina som är den andra specialpedagogen som arbetar med kollegialt samarbete (informellt) 

utrycker att det nästan är nödvändigt att arbeta kollegialt kring eleverna. Det är en värdefull 

möjlighet eftersom det nästan inte finns andra sätt att lösa samarbetet kring alla elevers olika 

kompensatoriska behov menar hon. Många elever är i behov av all hjälp de kan få, många 

gånger får vi gå ett steg tillbaka för att eleven ska få kunna klara sig själv något som i sin tur ger 

eleven styrka och motivation i arbetet att arbeta själv. När Paulina arbetade i grundskolan 

kändes det som hon inte räckte till medan hon ser större möjligheter att arbeta framgångsrikt i 

gymnasiet. Här får man backa och låta eleven växa i sin självständighet i lärandet för 

att lösa sina saker och ting själva menar hon. De får lov att misslyckas utan att vi alltid ska peka 

på vägen, då utvecklar eleverna ett större ansvar för sitt lärande. Paulina ser alltså de hinder 

som fanns i grundskolan som möjligheter i gymnasiet. 

  

Petra, den tredje specialpedagogen som inte arbetar kollegialt utrycker att tiden upplevs som 

det största hindret eftersom de arbetar sena eftermiddagar och det känns svårt att vara kreativ 

efter en lång arbetsdag. Svårt att komma på nya lösningar, man kan inte beställa kunskap och 

utveckling utifrån en satt tid. Däremot kan de sitta i lugn och ro. De kan tillsammans samtala 

vilket kan ge nya perspektiv och möjligheter vilket i sig utvecklar pedagogyrket. Som Petra 

uttryckt tidigare menar hon att specialpedagoger borde vara i en egen utvecklingsgrupp. Petra 

har varit kritisk eftersom hon är nyexaminerad specialpedagog, och inte ens ett år har gått sedan 

de lärde sig att driva ett förändringsarbete vilket ingår i specialpedagogens uppdrag. 

Samordnande rektor stödjer inte tydligt dessa ambitioner vilket upplevs som ett hinder och leder 

till att hon blir kritisk mot rektorn. Vidare lyfter Petra, vilket hon gjort tidigare, att om någon 

skulle driva pedagogiska frågor lär det ju vara specialpedagoggruppen. Men på de tider som 

ligger för utvecklingsarbete ligger det om-prövningstider för eleverna och då ska 

specialpedagogen rådda med det eftersom det är ”våra” elever.  

Detta är ett stort hinder menar hon. Det är klart att eleverna måste få göra sina omprov, 

men upprepar att det är bortkastad kompetens, som borde användes bättre eftersom de har hög 

lön som speciallärare och specialpedagoger. Att de har högre lön är naturligt eftersom de har 

genomgått en påbyggnadsutbildning och som är en högre utbildning jämfört med många lärares 

grundutbildning. Specialpedagogerna är de som närmast arbetar med elever som behöver extra 

anpassningar. Vidare tycker Petra att de hellre skulle få utveckla nationella prov (NP) istället 

för att tids planera och anpassa elevers provtider för elever som behöver muntliga prov. Det 
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har lyfts fram till samordnade rektor, utan gehör.  Det är ett stort hinder i arbetet och under all 

kritik, men man kan inte bråka för mycket när man är helt ny antyder Petra.  

  

5.3.4 Sammanfattning och analys 
 

Den del av resultatet som presenteras ovan har fokus på de åtta pedagogernas uttalanden om 

möjligheter och hinder vid arbetet med kollegialt lärande.  

Alla har besvarat frågan om vilka möjligheter och hinder som kan förknippas med kollegialt 

lärande. Trots att hälften av pedagogerna inte arbetar formellt kollegialt så finns svar att utläsa 

även om det kollegiala lärandet i flera avseenden kommer i bakgrunden.  

 

Den mest tydliga gemensamma nämnaren för de åtta pedagogerna är bristen på tid. Trots att de, 

vilket flera pedagoger både i det här delresultatet och i tidigare resultatavsnitt beskrivit, har 

avsatt tid för utvecklingsarbete så finns ändå problem kopplade till tid. Svaren är dock inte 

entydiga även om de inte heller behöver vara motsägelsefulla. Brist på tid trots att de får avsatt 

tid är återkommande. Dessutom pekar ett par av pedagogerna på att eftermiddagstid inte är 

optimalt eftersom de då är trötta och inte orkar gå in i utvecklingsarbetet med full kraft. Någon 

pekar också på att det är andra arbetsuppgifter som landar på arbetsbordet som exempelvis att 

organisera skrivtider för elever som behöver anpassade prov och därmed stjäl värdefull 

utvecklingstid till sådant som andra kunde göra. Här blir det slöseri med dyrbar arbetskraft och 

irritation mot ledningen som följd. När det gäller användningen av friutrymme, alltså tid som 

pedagogen själv råder över skulle nog Berg & Scherp (2003) ha pekat på vikten av den enskilde 

lärarens och kollektivet i det här fallet specialpedagogerna, lyfter fram sin professionella 

kompetens och synliggör sina ambitioner i systemet för att nå måluppfyllelse. Här försöker 

Petra men når inte ända fram vilket hon själv ”skyller” på att hon är ny och inte vill bråka.  

 
Det verkar som att gruppen specialpedagoger åtminstone i de frågor som aktualiseras här, 

hinder och möjligheter, inte har en gemensam syn på de frågor som berörs beträffande 

tidsanvändning eller vilka arbetsuppgifter de ska ha ansvar för, eller åtminstone att dessa frågor 

inte är problematiserade. 

 

Att samtliga pedagoger svarat på frågan om möjligheter och hinder kopplat till kollegialt 

lärande trots att inte alla aktivt ingår i konstellationer som arbetar med den arbetsformen ger 

också svar som kan tolkas på lite olika sätt. En tendens är att de som arbetar aktivt med kollegialt 
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lärande svarar mer ingående och både Lena, Sara, Pamela och Paulina ser arbetssättet som 

viktigt för såväl lärarens som elevernas utveckling. Paulina uttrycker till och med att det är 

”nödvändigt” att arbeta kollegialt. Att eleverna når bättre resultat skymtar i deras svar och 

dessutom att pedagogerna blir mer stimulerade och trygga i sin roll skymtar också. Timperley 

(2013) hänvisar i linje med pedagogernas uttalanden till forskning av Black & William (1998) 

”Det är inte särskilt förvånande att formativa bedömningsprocesser har visat sig förbättra 

elevers motivation, engagemang och lärande när de själv får hjälp med att avgöra var de 

befinner sig i förhållande till ett mål och vad de behöver göra härnäst för att nå det” (s.62) 

dessutom ökar också lärarens motivation och engagemang när de behöver avgöra vart de 

befinner sig i förhållandet till målet. (63). 

 

De övriga pedagogerna Lisa, Sally, Penny och Petra som alltså inte arbetar kollegialt hamnar i 

sin tur ofta i att lyfta fram svårigheter och hinder som har med andra faktorer inom skolan att 

göra. Exempelvis pekar Lisa på hinder förknippade med PISA och Petra pekar på problem av 

mer organisatorisk karaktär. Sally pekar på svårigheten i att alla svänger sig med termer som 

de egentligen inte behärskar något som Timperley (2013) genast skulle bemöta med att det är 

just en viktig ingrediens i det kollektiva lärandet, att utveckla ett gemensamt professionellt 

yrkesspråk genom att problematisera och hitta gemensamma betydelser för bärande begrepp. 

Enligt Timperley (2013) utvecklar pedagogerna samma ”språk” eller verktyg genom att 

reflektera utifrån cykler i det kollegiala lärandet. (se teoretiska utgångspunkter). 

Paulina arbetar kollegialt men inte genom det strikt strukturerade kollegiala lärandet. Penny 

som inte arbetar kollegialt bryter lite mot övriga som inte arbetar kollegialt, genom att uttrycka 

att hon faktiskt ser möjligheter i kollegialt lärande. Hon pekar framförallt på vikten av att 

utveckla nya tänkesätt som en motvikt till det hon sett att vissa lärare ”vägrar” att samarbeta 

utan håller sig kvar som ensamarbetare.  

Det iakttagande hon gjort kring detta har kanske bidragit till att hon ser samarbete och därmed 

kanske i form av kollegialt lärande som en framgångsmöjlighet. Det kan alltså tyckas som att 

Penny har ideer och teorier som hon utvecklar själv utan att arbeta kollegialt. Kanske skulle 

detta kunna ses som en process som Timperley (2013) framhållit nämligen att lärare i sitt 

yrkesliv utvecklar egna personliga teorier som förblir personliga, och inte vetenskapliga 

eftersom teorierna då inte granskas genom ett kollegialt samarbete. 

 

Sammantaget har pedagogerna olika förutsättningar, de har delvis olika yrkesroller, de ingår i 

olika arbetskonstellationer där just kollegialt lärande i den här studien utgör utgångspunkt. Trots 
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att resultatet visar på mångfald och kanske lite spretighet som en följd av dessa skilda 

förutsättningar så ses samarbete som en möjlighet ja nödvändigt. Möjligheter ligger i det som 

gagnar eleverna. Däremot är det svårt att bedöma om det kollegiala lärandet utgör en 

framgångsfaktor även om de som arbetar med det ser det som en ibland till och med nödvändig 

möjlighet. 

 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

	
När jag nu har genomfört studien har jag erfarit en del förtjänster och brister med de olika val 

och steg som jag använde mig av i metoden. Jag berör dessa nedan.  

 

Valet av en kvalitativ ansats är helt i linje med arbetets syfte och forskningsfrågor. När det 

gäller urvalet av skola och informanter för insamling av data blev det en naturlig följd av den 

situation som var då, relaterat till mitt forskningsintresse. Jag hade under min 

specialpedagogutbildning läst om kollegialt lärande och sett en naturlig koppling till 

specialpedagogik och det specialpedagogiska uppdraget vilket svarar mot kravet att arbetet ska 

ha en specialpedagogisk inriktning. När sedan informanter skulle väljas visade det sig att endast 

åtta informanter var villiga att delta. Att sedan enbart hälften av dessa aktivt arbetade med 

kollegialt lärande insåg jag då men alltför sent. Jag kunde inte avvisa de som inte arbetade 

kollegialt. Att avvisa de som visade intresse skulle inte främja ett gott undersökningsklimat och 

dessutom skulle antalet informanter bli alltför lågt. Jag har försökt att hantera detta genom att i 

resultatdelen synliggöra vilka informanter som arbetar formellt kollegialt och vilka som uppger 

att de inte arbetar så. Ett annat komplext fenomen är att de informanter som visade intresse för 

att delta var pedagoger men med olika uppdrag som lärare, speciallärare och som 

specialpedagoger. Alla informanter har ju, om än på lite olika sätt, ett specialpedagogiskt 

uppdrag men deras olika uppdrag har troligtvis spelat roll för om de arbetar kollegialt och även 

i förekommande fall, hur de arbetar med kollegialt lärande. Eftersom det inte i syfte och 

forskningsfrågor framgår att arbetet skulle visa på skillnader mellan de som arbetar kollegialt 

eller inte och inte heller visa på skillnader mellan olika kategorier av pedagoger så blev det 

svårt att hantera dessa olikheter när resultaten skulle organiseras och redovisas. Jag har dock 

arbetat för att hantera detta trots att det inte alltid varit självklart hur det skulle genomföras. 
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Urvalsförfarandet medförde också att det enbart är kvinnor som ingår i studien. Det har alltså 

inte varit en strävan men kommit att bli så. 

 
Utformning av intervjufrågor och genomförande av intervjuer. När jag utformade 

intervjufrågorna var utgångspunkten syfte och forskningsfrågor och jag tyckte då att de var 

övergripande och att de därmed skulle kunna fånga det jag var ute efter. Det visade sig dock att 

jag inte hade utformat tillräckligt detaljerade frågor med följdfrågor vilket jag i efterhand ser 

hade varit stödjande. I samband med intervjuerna, som var intressanta och givande att 

genomföra kunde informanterna oavbrutet tala om sådant som kanske inte var huvudfokus för 

mig. Jag hade då svårt att styra in frågan på sådant som hade varit nödvändigt för mig att få 

information om. Det underlag jag fick var dock användbart men ibland hade lite mer stringenta 

och fokuserade svar varit av värde vilket jag borde ha kunnat fånga om jag styrt mer vid 

intervjuerna. Redan vid det första avlyssnandet av intervjuerna fick jag sovra bort sådant som 

knappast kunde tillföra studien något. Hela intervjuerna har därför inte heller transkriberats utan 

fokus har legat på att få resultat som skulle svara mot syfte och forskningsfrågor (Bryman 

2008). 

 

När det gäller resultat och analys så blev de brister som berörs ovan beträffande urval och 

utformning av intervjufrågor tydliga när resultatet skulle presenteras. De många kategorier som 

fanns i materialet, olika pedagogkategorier och det faktum att alla inte arbetade kollegialt 

krävde att organisationen av resultatredovisningen blev någorlunda överskådlig samtidigt som 

dessa många kategorier måste hanteras (bilaga 3). 

 

Eftersom datainsamlingsmetoden enbart omfattade att jag frågade informanterna så är det ju 

deras uttalanden som utgör resultat och underlag för resultat och analys. Om jag hade använt 

fler datainsamlingsmetoder exempelvis triangulering (Bryman 2008) genom att exempelvis 

genomföra observationer hade nog resultatet kunnat se annorlunda ut. Jag har inte heller tagit 

del av skolans dokument som kanske skulle ha varit klargörande för hur den avsedda 

organisationen ser ut, alltså hur skolan formellt organiserat det kollegiala lärandet som 

kompetensutveckling. Skolans storlek i kombination med en ambition att ge lärarna en stor 

frihet i sin kompetensutveckling kan utgöra en svår balansgång som inte är enkel att fånga 

varken för informanterna eller för mig. Jag har alltså enbart lyssnat på lärarna. Det är ju väl känt 

att en intervju sällan ger en ”sanning” eftersom det är uttalanden som den enskilde informanten 

väljer att uttala som kommer fram. Någon sanning i absolut mening är inte heller ambitionen i 
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en kvalitativ studie däremot är ju ambitionen som också framkommer i syftet att ”få en djupare 

förståelse för” ett sammanhang där människor handlar och uttalar sig. 

 

6.2 Innehållsdiskussion  		

 
Det syfte och de forskningsfrågor som arbetet har strävat mot att uppnå och besvara och som 

beskrivs i inledningen var följande: 

Syftet är att få djupare förståelse för vad pedagoger anser om kollegialt lärande i en 

gymnasieskola. Vidare är syftet att få insikt i hur pedagoger värderar kollegialt lärande, hur 

arbetet kan organiseras och huruvida det främjar elevers måluppfyllelse. 

Forskningsfrågorna var: Vilka processer beträffande organisation och genomförande kan 

urskiljas i kollegialt lärande bland pedagoger som arbetar i gymnasieskolan? Kan kollegialt 

lärande enligt studiens pedagoger stödja elevers motivation och måluppfyllelse? Hur ser i så 

fall det arbetet ut? Vilka möjligheter och hinder ser pedagogerna i kollegialt lärande? 

 

Jag menar att jag fått svar på mina forskningsfrågor men som jag beskriver i metoddiskussionen 

bidrar vissa brister i genomförandet till att det varit komplext att organisera resultatet och få 

fram trovärdiga svar som svarar mot syfte och forskningsfrågor.  

 

Den komplexitet som främst stör läsandet i förståelsen av resultatet i relation till syftet är att de 

pedagoger, lärare, speciallärare och specialpedagoger, som utgör studiens informanter, har 

olika uppdrag i skolans verksamhet samtidigt som de alla har ett specialpedagogiskt uppdrag. 

Att ha ett specialpedagogiskt uppdrag innebär att varje pedagog har ett ansvar att identifiera hur 

varje elev på bästa sätt kan nå skolans mål. (Skollagen kap.3 §3). Här krävs att pedagogen kan 

bedöma eller tillsammans med kollegor samråda kring vilka insatser som kan vara lämpliga för 

den enskilde eleven. Insatser kan exempelvis vara, passande metoder eller kompletterande 

insatser i form av expertis. Skillnader mellan lärares, speciallärares och specialpedagogers 

ansvar och arbetsuppgifter skiljer sig åt här men alla har ett övergripande specialpedagogiskt 

ansvar. Dessa skilda ansvarsroller innebär att de olika pedagogkategorierna organiseras av 

skolan och organiserar sitt eget arbete på skilda sätt. Bara detta är komplext. Dessutom har olika 

skolor möjligheten att använda specialkompetenser som specialpedagoger och speciallärare 

utifrån sina lokala behov och sina lokala resurser. Det medför att exempelvis en specialpedagog 

eller en speciallärare inte självklart arbetar utifrån det som föreskrivs som dennes uppdrag utan 

det varierar mellan kommuner, mellan skolor och även inom skolor.  
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Ytterligare en komplexitet som påverkat resultatet och som berörs i metoddiskussionen är det 

faktum att alla informanter inte arbetar kollegialt. Bara tre av dem uppgav att de arbetar formellt 

kollegialt medan alla de övriga på något sätt samarbetar med kollegor. Här hade jag alltså att ta 

ställning till om hur jag skulle hantera urvalet. Jag valde av såväl praktiska som etiska skäl, som 

framgår av metoddiskussionen, att ta med alla vilket bidrog till att det blev en utmaning att 

hantera organisering och presentation av resultaten. Det visade sig att alla informanter hade en 

uppfattning om kollegialt lärande som arbetsmetod. Det innebar att jag fick svar på delar av 

forskningsfrågorna. ”Hur ser pedagoger på kollegialt lärande” och ”vilka möjligheter och 

hinder ser pedagoger med kollegialt lärande”. Däremot är det inte tydligt att alla, varken de som 

säger sig arbeta formellt kollegialt eller de som inte gör det, har en gemensam uppfattning om 

vad det innebär att arbeta med kollegialt lärande. Här framkommer ju i de teoretiska 

utgångspunkterna där begreppet kollegialt lärande berörs att olika forskare har olika tonvikt på 

hur kollegialt lärande kan genomföras (Langelotz (2014), Timperley (2013). Huruvida de lärare 

som arbetar formellt kollegialt har en gemensam uppfattning eller en teoretisk medvetenhet 

som bas för sitt arbete är oklart utifrån den här studien.  

 

När det gäller organisationen av pedagogernas arbete verkar det som att skolan har använt sig 

av de idéer som Scherp & Scherp (2003) framhåller nämligen att kompetensutveckling ska växa 

fram ur pedagogernas praktik. Skolan har gett den möjligheten. Skolinspektionens kritik krävde 

insatser från skolans ledning som erbjöd två utvecklingsvägar. Arbete med kollegialt lärande 

med ekonomiskt stöd från Skolverket eller valfri form av utvecklingsinsatser med stöd från 

skolan i form av tid. Bland de här aktuella informanterna tillhörde alltså hälften den första 

gruppen (skolverksfinansierad) och hälften den andra gruppen (finansierad av den lokala 

skolan). Alla hade dock samma mål med sitt utvecklingsarbete nämligen att främja elevernas 

motivation och måluppfyllelse. Det uppstår frågor som skulle ha kunnat vara klargörande 

exempelvis hur har skolan introducerat utvecklingsarbetet? Finns skillnader i stödets 

omfattning till dessa grupper? Fanns ledning från skolan under arbetets gång och hur såg den 

ledningen och styrningen i så fall ut? Eftersom jag inte har undersökt detta blir resultaten i det 

avseendet lite flytande.  

 
Det ingick inte i syftet att undersöka effekter av kollegialt lärande. Enbart informanternas 

subjektiva svar har varit underlag för resultaten. När det gäller frågan om kopplingen mellan 

elevernas måluppfyllelse och kollegialt lärande blir det uppenbart hur samtliga pedagoger har 
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mycket tydligt elevfokus. Oavsett arbetsform, grad av samarbete eller uppfattning om värdet av 

kollegialt lärande så framgår det att elevernas mående och utveckling är det viktiga. Det är det 

som är kärnan i arbetet.  

 

Huruvida kollegialt lärande kan främja elevernas motivation och måluppfyllelse är dock ytterst 

diffust. Att samarbeta och bilda sig en gemensam uppfattning om elevens behov och gemensamt 

planera insatser ser pedagogerna som viktigt men huruvida detta kan kopplas till någon form 

av kompetensutveckling eller kollegialt lärande framkommer enbart genom uttalanden som att 

några ”tror det”.  Spännvidden är total i pedagogernas uppfattning om hur de ser på kollegialt 

lärande. Från en tydlig medvetenhet och tro på arbetssättet till att någon säger att ”den inte tror 

på det och att hon dessutom tror att nästan ingen är insatt i vad det egentligen innebär”. Här 

verkar det som att denna grundsyn på helhetsförståelse av eleven är en sedan tidigare grundad 

uppfattning. Organisationen har över tid bidragit till att samverkan förekommit mellan 

lärargrupper och mellan program och ämnen. Detta kompetensutvecklings- och 

utvecklingsarbete kring kollegialt lärande som berörs i det här arbetet har, verkar det som, för 

vissa lärare inneburit en ”kick” till systematisk organisation och medveten metodik i arbetet 

medan andra snarare verkar ”jobba på” rätt likt det man gjort tidigare men med ett välkommet 

tidstillskott. 

 

Har då det här arbetet gett en djupare förståelse för arbete med kollegialt lärande. Ja i viss 

utsträckning. Jag skulle kunna tänka mig att det krävs en mycket tydlig och stringent 

introduktion av ett utvecklingsarbete med förtrogenhet och teoretisk förankring i ”kollegialt 

lärande som metod” alltså en gemensam utgångspunkt och bas för lärarnas arbete, skulle vara 

en bra språngbräda. Det som Thimperly (2013); Keys (2005), Water-Adams (2006) framhåller, 

att lärare ofta inte tillämpar teorier i sin undervisning skulle då kunna brytas. Gemensamma 

texter från Timperleys (2013) teori skulle kunna vara utgångspunkt då dessa ger teoretisk bas 

och konkreta handlingsramar. Balansgången mellan styrning och frihet blir här nödvändig att 

hålla. Alltså balans mellan skolans ledning och styrning med Berg & Scherp’s (2003) 

resonemang om nödvändigheten av att pedagoger har frihet och utgår från och lägger upp 

arbetet utifrån sin egen verksamhet. Här kan tänkas att en viktig nyckel för en stor del av skolans 

arbete ligger. 	  



	

48	
	

6.3 Slutsatser 

	
Det framgår tydligt att pedagogerna inte har någon samstämmig syn på eller ett gemensamt 

språk för kollegialt lärande. Även om de känner till vissa gemensamma begrepp så verkar dessa 

hos flertalet inte vara bearbetade. Vissa av informanterna uttryckte också att det inte fanns 

koncensus hos pedagogerna beträffande begrepp inom arbetet med kollegialt lärande. 

 

Eleverna är i centrum för pedagogernas arbete oavsett om de arbetar i form av kollegialt lärande 

eller inte. Det framgår tydligt att elevernas mående och måluppfyllelse är viktig för 

pedagogerna. Att det kollegiala lärandet ska gynna eleverna framstår som tydligt även om det 

inte är möjligt att uttala sig om huruvida det gör det eller inte. Vissa antydningar pekar också 

mot att en del pedagoger inte ser sig ”ha tid” att arbeta kollegialt eftersom man måste ta hand 

om eleverna. 

 

Samverkan mellan pedagoger främjar enligt pedagogerna, samstämmigt, elevernas möjligheter 

att nå måluppfyllelse. Att pedagogerna informerar sig, mellan varandra om var eleverna 

befinner sig och resonerar kring vad som kan främja elevens lärande är enligt pedagogerna en 

given framgångsfaktor. Däremot måste det inte organiseras utifrån teorier om kollegialt lärande. 

 

Brist på tid är det gemensamma hindret för pedagogerna. Även om samtliga pedagoger fått 

extra tid från Skolverket och från skolan så menar de att det inte finns tillräckligt med tid för 

att kunna arbeta bra för att eleverna ska nå måluppfyllelse. Den tilldelade extratiden kan inte 

alltid användas optimalt. 

 

Att var och en av pedagogerna organiseras inom flera olika konstellationer framstår som 

splittrande, energi- och tidskrävande. Även om det sinsemellan ser lite olika ut mellan de olika 

pedagogerna så arbetar är de organiserade inom ämnesarbetslag, programövergripande 

arbetslag, grupperingar där vissa elever hanteras och dessutom i detta utvecklingsprojekt där 

arbetet gick ut på att öka elevernas måluppfyllelse. 
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8. Bilagor  
	

Bilaga1 Informationsbrev  

                                                                   
 

Umeå Universitet                              2016-09-28 
Pedagogiska institutionen 
Trine Plesner 
 
Hej! 
 
Jag heter Trine Plesner och är specialpedagog student vid Umeå universitet.  
 
Det är nu dags för mig att skriva mitt examensarbete och göra insamling från informanter 
genom inspelade intervjuer. 
Syftet är att utveckla kunskaper om det kollegiala lärande processen. Genom att intervjua 
specialpedagoger och lärare beskrivs utvecklingsprocessen i lärandet genom informanternas 
personliga upplevelse som blir tolkat och skrivit genom examensarbetet.  
 
Intervjuerna beräknas ta 30-50 minuter.   
 
Intervjun följer forsknings etiska principer och svaren är anonyma med rätt att avbryta när som 
helst och inte besvara frågor. Det är också alltid möjligt att avbryta medverkan i studien. 
 
Deltagandet är helt frivilligt och datainsamlingen sker så att inga obehöriga får ta del av det 
insamlade materialet. 
 
Den inspelade datainsamlingen behandlas genom Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
med Codex-regler och riktlinjer för forskning, 2016. Det innebär att intervjuerna spelas in och 
material från intervjun avidentifieras och förvaras säkert, och det innebär kodnycklar, data 
sparas åtskilda från varandra. Forskningsdata arkiveras enligt Universitetets principer för 
lagring av forskningsdata. 
 
Resultaten skal bara användes för mitt examensarbete och har ingen andra 
användningsområden.  
 
Dina synpunkter är viktiga för undersökningen! 
 
Stor tack på förhand! 
 
Mail: (borttagen innan publikation)  
Tel: (borttagen innan publikation)  
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

	
	
Syftet är att bidra med kunskap om en kollegial lärande process som pedagoger anser sig göra 

i gymnasieskolan.  

 

Kontrollera att: 
Informanten har tagit del av informationsbrevet och Vetenskapsrådet etiska principer! 

Informera om datainsamlingshanteringen innan intervjun börjar! 

 

Intervjufrågor till pedagoger.   

 

1. Beskriv en kollegialt lärandes process.  

2. Hur identifierar man det kollegiala lärandet???  

 
• Sett utifrån ett pedagogiskt perspektiv? 

	
1. Vilka möjligheter har du upplevd på vägen i det kollegiala lärandet? 

2. Har du upplevd några hinder i det kollegiala lärandet? 

 
• Anser ni/du det skett någon förändring hos pedagogerna efter ni/du började med det 

kollegiala lärandet? 

	
1. Hur kan kollegialt lärande eventuellt påverka pedagoger?  

2. Kan man se ett övergripande resultat i skolan? 

 

• Kan du berätta en historia från minnet som fokuseras på det kollegiala 

samarbetet/lärandet, eller en episod du minns som kan vara viktig för min forskning? 
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Bilaga 3 Benämning av informanter 

 

Lärare Lena och Lisa  

Speciallärare Sara och Sally  

Specialpedagog Penny, Pamela, Paulina och Petra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	
	

Gymnasieskolan  

Yrkesprogram. 
• Sara 

• Penny 

• Pamela 

• Paulina 

Högskoleförberedande.  
• Lena 

• Lisa 

• Sally 

• Petra 

Formaliserat kollegialt 
lärande.  

• Lena 

• Sara 

• Pamela 

Informellt kollegialt lärande. 
• Lisa 

• Sally 

• Penny   

• Petra 

• Paulina 

 


