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Sedan 2010 har det kollegiala lärandet lyfts fram för att möta upp kraven på en skola som 

ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I denna process är det viktigt att 

varje skola hittar sitt sätt att arbeta för en gemensam utveckling av verksamheten. Syftet 

med den här studien är att undersöka lärares erfarenheter av ett kollegialt lärande och dess 

frågeställningar är: Vilka förutsättningar krävs för kollegialt lärande i lärgrupper? och 

Vilka framgångsfaktorer beskrivs med kollegialt lärande i lärgrupper? Studiens teoretiska 

referensram är baserat på ett sociokulturellt perspektiv. I lärgrupperna har lärare 

tillsammans diskuterat och reflekterat över teori och undervisning. Empirin samlades in 

genom nio kvalitativa intervjuer. Resultatet tyder på att förutsättningar som krävs för en 

fungerande lärgrupp är; behovet av ett tillåtande klimat, behovet av en god handledning 

samt behovet av ett gemensamt ansvarstagande. Framgångsfaktorer är; att lärgruppen bidrar 

till ett gemensamt lärande, stärker självförtroende och relationer, bidrar till nya perspektiv 

samt en förändrad undervisning. Av resultatet framgår att mycket tyder på att skolan där 

studien är genomförd har hittat en tänkbar väg till utveckling men det finns fallgropar som 

bör tas i beaktande; en ökad medvetenhet om handledningens betydelse samt att klimatet i 

lärgruppen är tillåtande.  
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Abstract 

Since 2010, the National Agency for Education has had an intention to improve teaching 

and learning in schools by introducing collaborative structures. In order to develop a 

learning school organisation, with the aim that all students are able to reach their educational 

goals, shared responsibility and common learning is advocated. The study focuses on a 

school´s implementation of teaching learning communities (TLC) based on teachers´ 

engagement in systematic collaborative work. The theoretical framework is based on social- 

culture perspectives. The aim of the study is to explore important conditions as well as 

success factors which can be related to a TLC work. The analyses are based on nine 

interviews and findings indicate that challenging factors are; the importance of leadership, 

a democratic collaborative structure and the teachers´ attitudes towards professional 

learning. The success factors indicate that a collaborative teaching learning is possible by 

challenging each other’s ideas and practices, a development of professional language, 

increased self-esteem and the improvement of teacher´s relations and new perspectives 

according to teaching and pupil´s learning. The study indicates that a demanding factor for 

a well-performing teaching learning community is based on a well-organized leadership. 

Leaders ought to be aware of how democratic processes might threaten collaborative work 

and how a successful leadership is formed.  
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1    Inledning 

Sedan 2010 (SFS 2010:800) ska ”utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet” och enligt Skolverket (2012) är en sådan utbildning kärnan i en framgångsrik 

skolutveckling. Skolutveckling ska handla om att lärare skapar de bästa förutsättningar för 

elever att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen (Skolverket, 

2016) och i denna process är det viktigt att varje skola hittar sitt sätt att arbeta. 

Utgångspunkten för studien är en skolas genomförande av ett förändrings- och 

utvecklingsarbete som kompetensutvecklingspraktik som ”håller i och håller ut”. Jag som 

har genomfört studien är en av deltagarna i gruppen som har initierat strukturen för de 

kollegiala lärgruppsforumen.  

 

Att möta upp en skola som är i ständig förändring, där nya krav och utmaningar står på 

agendan förutsätter utveckling. Hösten 2015 fick utvecklingsgruppen, tillika förstelärarna, 

i uppdrag att organisera ett förändringsarbete som på sikt skulle leda till bättre 

måluppfyllelse. En viktig utgångspunkt för skolan blev att initiera ett förändrings- och 

utvecklingsarbete som var långsiktigt, vi ville inte att det skulle bli ytterligare ett projekt 

som startade, slutade och glömdes bort. Ett viktigt kriterium blev därför att 

förändringsarbetet involverade undervisningen och våra elever, på detta sätt fanns 

förhoppningar om ett bättre engagemang. Om vi tillsammans kunde skapa en nyfikenhet 

för vad som händer i undervisningen och en större förståelse för hur undervisningen 

påverkar våra elever, fanns det goda möjligheter till en verklig förändring.   

I januari 2016 påbörjades den förändrade strukturen för kompetensutveckling. Vi skapade 

kollegiala lärforum där lärare deltog och lärde av varandra. Förändrings- och 

utvecklingsarbetet tog sin utgångspunkt i Wiliam och Leahys (2015) Handbok i Formativ 

bedömning.  Formativ bedömning ska enligt Black och Wiliam (1998) vila på två ben; dels 

ska elevers lärande utvecklas, dels lärares lärande. Syftet med de kollegiala lärgrupperna 

var att skapa ett forum där det gemensamma lärandet fick stå i fokus med utgångspunkten 

från bla Timperley (2013) som förespråkar att lärare behöver bli engagerade i sin egen 

utveckling om det ska förändra undervisningen.  

 

När en skola ska gå från individuella kompetensutvecklingsinsatser till ett kollegialt 

lärande kan det uppstå friktioner och vi ställde oss frågan om det är möjligt att skapa ett 
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gemensamt forum som utvecklar skolan. Forskare (Kroksmark, 2014: Timperley, 2013: 

Åberg, 2009) menar dock att skolutveckling behöver ta sin början i praktiken. Det finns 

viss forskning, framförallt inom specialpedagogiken, som tyder på att handledning av 

grupper kan utveckla ett kollegialt lärande (Bladini, 2004: El Gaidi, 2007: Sahlin 2005: 

Sundquist 2012) men i en tid då allt fler skolor satsar på en kompetensutveckling som lyfter 

fram det gemensamma lärandet, blir det viktigt att fortsätta utforska dess påverkan. Jag 

avser därmed att undersöka detta i min magisteruppsats. 
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2   Bakgrund 

I studiens bakgrund kommer läsaren först få en beskrivning av skolutvecklingsprojektet 

som ligger till grund för studien. Vidare kommer skolutvecklingsbegreppet att 

introduceras. Det kollegiala lärandets betydelse och hur det kommer i uttryck i 

professionsutveckling och undervisningen beskrivs därefter. Tidigare forskning redogörs 

fortlöpande i bakgrunden.   

 

2.1    Beskrivning av skolutvecklingsprojektet 

2.1.1    Vägen till förändringsarbetet 

Förändrings- och utvecklingsarbetet tog sin början hösten 2015 när utvecklingsgruppen 

fick i uppdrag av skolans rektor att strukturera upp ett förändrings- och utvecklingsarbete. 

Under många år hade skolutvecklingen på skolan bestått av tillfälliga föreläsningar eller 

spridda kurser där ett par lärare hade deltagit med problemet som följd att kunskapen oftast 

stannade hos dem som hade deltagit. Detta gjorde att det skapades ett individuellt lärande, 

som inte räckte till en gemensam vilja att utveckla skolan. Målsättningen med förändrings- 

och utvecklingsarbetet var att skapa ett långsiktigt, kollegialt- och undervisningsnära 

arbete, där hela kollegiet skulle vara engagerat. Skolan ville skapa en förändring i 

undervisningen för att utveckla elevers lärande. Grootenboer et al. (2015) framhåller vikten 

av ett långsiktigt utvecklingsarbete, där lärares egna frågor tillsammans med det 

gemensamma lärandet får bli utgångspunkten. 

 

För att starta upp ett förändrings- och utvecklingsarbete behövs hjälp och stöd och en viktig 

del i arbetet blev det forskarstöd som skolan fick från en högskola.  Det skolnära 

forskningsstödet gav utvecklingsgruppen värdefull input i form av hur ett 

förändringsarbete som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 

2010:800) kunde skapas. Håkanson och Sundberg (2016) poängterar att ett forskningsnära 

skolsamarbete är värdefullt för en skolas långsiktiga utvecklings- och förändringsarbete. 

Tillsammans med högskolan planerades förändringsarbetet upp och förstelärarna fick en 

tydlig roll i skolutvecklingsarbetet. Förstelärarnas roll blev att planera upp helheten av 

förändringsarbetet, att genomföra större elevintervjuer och att ansvara för 

dokumentationen. En annan viktig uppgift blev att handleda TLC grupperna (teaching 
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learning communities) efter en given struktur. På skolan benämndes TLC- grupperna för 

lärgrupper. Lärgrupperna blev navet i utvecklingsarbetet. Där deltog lärare i en grupp för 

att diskutera teori och undervisning, för att planera upp gemensamma lektioner men 

framförallt att diskutera, analysera och reflektera över undervisningens resultat. Scherp 

(2013) menar att speciella grupper har en viktig funktion i en organisation som vill skapa 

en förändring. Håkansson och Sundberg (2016) framhåller även de att när lärare lär av 

varandra kan skillnader minska i undervisningskvalitén och fler elever kan 

förhoppningsvis få bättre undervisning.  

 

Vårterminen 2017 påbörjades förändrings- och utvecklingsarbetet ”Sänk trösklar och 

öppna dörrar” som till en början följde grundstrukturen i Wiliam och Leahys Handbok i 

formativ bedömning (2015). Projektets namn visar ambitionen att lärare förväntades arbeta 

tillsammans både i lärgrupper och i klassrummen. Ett viktigt inslag i förändrings- och 

utvecklingsarbetet var att skolan ville ta till vara på elevernas åsikter och uppfattningar om 

undervisningen. I skollagens första kapitel står det att all utbildning ska ha barnens bästa 

som utgångspunkt och att barn ska ha rätt till att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem 

och deras åsikter ska anammas efter ålder och mognad (SFS 2010:800). Vidare står det 

också att barn ska ha inflytande över undervisningen och att de ska få ta aktiv del av 

utformningen av undervisningen. Att lyssna på vad eleverna ansåg blev ett återkommande 

moment i förändringsarbetet och det var ett sätt att möta upp skollagens krav på delaktighet 

och elevinflytande. Innan projektets start fick förstelärarna genomgå en utbildning i 

handledning med Karin Åberg (universitetslektor). Utbildningen skedde under hösten 

2015 och syftet var att skapa en större förståelse för handledningens styrka och komplexitet 

och den följde Lauvås et al. (1997) modell; kollegahandledning i skolan. 

2.1.2   Skolan som organisation 

Skolan där förändrings- och utvecklingsarbetet genomfördes har hög måluppfyllelse men 

trots det ansåg skolans ledning att det fanns potential till förbättringar. På skolan fanns en 

struktur för arbetslag och ämneslag och de träffades regelbundet under en timme/veckan. 

Ämneslagens huvudsakliga uppgift har varit att diskutera ämnesdidaktiska frågor men 

diskussionerna har tenderat att bli praktiska i sin karaktär. Detta tillsammans med 

införandet av förändrings- och utvecklingsarbetet gjorde att ett nytt mötesforum med 

heterogena grupper skapades där de allmändidaktiska frågorna skulle få diskuteras.  
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2.1.3   Genomförande 

Innan lärgruppsarbetet startades upp första gången skrevs ett kontrakt där gruppen 

gemensamt kom överens om de yttre och inre ramarna för arbetet. Alla deltagare i varje 

grupp visste således om vilka förväntningar och förutsättningar som fanns. 

Lärgruppsarbetet följde en speciell struktur med givna rundor, där alla deltagare skulle få 

lika mycket taltid till sitt förfogande. Handledarens uppgift blev att se till att strukturen 

upprätthölls samt att utmana deltagarna till reflektion; att ställa frågor som utmanade 

tänkandet men även att verka för ett gott socialt klimat.  

 

Modellen som utarbetades tillsammans med forskare blev KFU modellen – Kollegial 

formativ undervisningsanalys- och den är; situerad, kollektiv, cyklisk, systematisk och 

dokumenterad. Det som skiljer den från en vanlig TLC-modell (Wiliam & Leahy, 2015) 

är att elevernas röster finns med men också syntesen (dokumentationen). Arbetet enligt 

modellen beskrivs nedan och varje cykel innehöll tre eller fyra träffar beroende på cykelns 

Källa: Hirsh, 2017 

 

innehåll. Träffarna låg med ca fyra veckors mellanrum, således tog varje cykel ca fyra 

månader. Bilden visar fyra lärgruppstillfällen men de gånger som cykeln bestod av tre 

träffar sammanfördes träff tre och fyra.  

 

Vid första tillfället i varje cykel träffades lärgruppen för att diskutera teori utifrån formativ 

bedömning och Wiliam och Leahy (2015) fem nyckelstrategier. Inför träffen hade varje 

lärare enskilt studerat delar ur handboken eller annan litteratur som var framtagen och som 

passade till strategin. Teorin diskuterades genom rundor där varje deltagare fick en avsatt 

tid till att ta upp och diskutera aspekter av det lästa. En stor del av den avsatta tiden gick 

till problematisering utifrån teorin. Gemensamt ringades problemområdet in och en 
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lektionsaktivitet planerades upp utifrån den aktuella strategin och de problem som hade 

framkommit. Den planerade lektionsaktiviteten skulle senare genomföras i 

undervisningen.  

Vid nästa lärgrupptillfälle diskuterades lektionsaktiviteten. Tankar och åsikter dryftades 

för att komma närmre vad som behövdes förändras till nästa gång lektionen skulle 

genomföras. Vad hade gått bra? Vad behövde utvecklas? Utifrån diskussioner och teori 

bestämdes en ny planering och observationspar utsågs. Till observationerna användes ett 

särskilt dokument och inför varje observation var det av största vikt att de som skulle 

observera varandra bestämde vad som skulle observeras och när det skulle ske. Samtidigt 

bestämdes även hur eleverna skulle tillfrågas och elevernas röster blev hörda på olika sätt.  

 

Vid den tredje lärträffen gjordes en bearbetning och analys av det insamlade materialet, 

dels elevernas synpunkter om undervisningen, dels vad observationerna av undervisningen 

hade gett. Diskussionerna hade som avsikt att tydliggöra vad som hade fungerat och varför 

det hade fungerat men lika viktigt var det att synliggöra det som inte hade fungerat.  

 

Mellan lärträffarna har förstelärarna regelbundet träffats i utvecklingsgruppen för att 

analysera och göra synteser över lärgruppernas arbete. Vid dessa träffar fördes också 

metadiskussioner över arbetsprocessen samt lärgruppsträffarna. I metadiskussionen 

diskuterades utfallet av diskussionerna. Under ett förändrings- och utvecklingsarbete finns 

det perioder av både medgång och motgång och i dessa situationer har utvecklingsgruppen 

blivit ett forum där kraft och styrka har kunnat inhämtas.  Projektet med forskarna 

avslutades juni 2017 men det fortlöpande, långsiktiga förändringsarbetet med lärgrupper 

kvarstår och förhoppningen är att dessa lärgrupper ska utveckla såväl lärare som 

verksamheten. 

2.2   Skolutvecklingsbegreppet 

På skolan där förändrings- och utvecklingsarbetet har ägt rum har all pedagogisk personal 

varit delaktig men skolutveckling kan enligt Scherp (2009) yttra sig på skilda sätt. Scherp 

anser att det kan vara alltifrån att lärare ingår i individuell fortbildning till att hela lärarlag 

deltar i en gemensam utbildning. Gemensamt för dessa är dock en vilja till att förbättra, 

förändra och utveckla en skolas verksamhet.  
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Sedan 2010 står det också i Skollagen att skolans verksamhet ska ”vila på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet” (SFS 2010:800). En sådan utbildning är enligt Skolverket 

(2012) grunden i en framgångsrik skolutveckling och den bör involvera hela 

verksamheten. Vad begreppet innebär preciseras inte i Skollagen men Skolverket (a.a.) 

tolkar och förtydligar begreppen och menar att grunden i en skolutveckling är när skolor 

systematiskt undersöker den egna verksamheten och till sin hjälp använder relevant 

forskning och beprövad erfarenhet. Beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund ska enligt 

Skolverket komplettera varandra. Ett sätt att arbeta enligt ett vetenskapligt förhållningssätt 

och beprövad erfarenhet är att använda sig av ett forskningsbaserat undervisningssätt, där 

”man diskuterar, kritiskt granskar, använder och utvärderar relevant forskning på 

utbildningsområdet och annan systematiskt framtagen kunskap” (Skolverket 2015:1 s.1). 

För att ge skolor en möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och en 

beprövad erfarenhet förespråkar Skolforskningsinstitutet (SFS 2014:1578) en utveckling 

av skolnära forskning och i denna   forskningsprocess blir det viktigt att utgå ifrån 

undervisningen. Vidare behöver även hänsyn tas till både lärares tidigare erfarenheter och 

elevernas uppfattningar och behov (Skolforskningsinstitutet, 2018). 

 

I skollagen (SFS 2010:800) framkommer också att varje skolenhet ska bedriva ett 

systematiskt kvalitetsarbete som leder till en ökad måluppfyllelse i förhållande till de 

nationella målen. I detta arbete ska skolan/lärarna identifiera utvecklingsområden som ska 

mynna ut i att varje elev utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella 

målen (Skolverket, 2015:1).   

 

Att arbeta för skolutveckling innebär att varje skola behöver hitta sitt sätt att arbeta där ett 

systematiskt, kontinuerligt och kollegialt arbetssätt genomsyrar verksamheten. En viktig 

aspekt för att förändrings- och utvecklingsarbete ska genomsyra verksamheten är att alla 

lärare deltar i det gemensamma kollegiala lärandet (Hirsh, 2017: Kroksmark, 2014: 

Timperley, 2013). Framgångsrik skolutveckling är enligt Scherp (2003) integrerat i 

vardagsarbetet, i en miljö där lärare lär och deras lärande påverkar i sin tur elevers lärande. 

Kroksmark (2014) menar vidare att alla lärare behöver utveckla en forskande kompetens. 

När lärare genomför egna studier i undervisningen får de syn på nödvändig kunskap om 

hur eleverna lär sig och då kan de anpassa undervisningen därefter (a.a.). På skolan där 

studien är genomförd har en skolutveckling i likhet med detta genomförts. 
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2.3   Gemensam organisation för kollegialt lärande  

Studien har som tidigare nämnts gjorts i en verksamhet där kompetensutveckling har skett 

genom kollegiala lärgrupper och i Skolverkets riktlinjer (2016) finns termen kollegialt 

lärande. Enligt Skolverket är kollegialt lärande en sammanfattande beteckning för olika 

former av kompetensutveckling där flera lärare tillägnar sig kunskaper och färdigheter 

genom att tillsammans kritiskt granska sitt eget och andras arbete. Åberg (2014) anser att 

ett kollegialt lärande bedrivs när lärare lär tillsammans med och av varandra i en 

strukturerad process. Målet med ett kollegialt lärande menar författaren är att dels stärka 

lärarnas profession, dels gynna elevernas lärande och utveckling. Skolutveckling och 

kollegialt lärande ska involvera eleverna och deras undervisning skriver Åberg.  

 

Under 90-talet blev det vanligt att organisera lärare i gemensamma arbetslag (Ohlsson, 

2004) och tanken med arbetslagsorganisationen var att skapa bättre möjligheter för en 

gemensam utveckling för både lärare och elever. I arbetslagen skulle det bli lättare att 

samla sig runt eleven och tillsammans skapa ett lärande som utvecklade det pedagogiska 

arbetet. Ohlsson jämför arbetslagsorganisationen med den internationella termen 

Communities of practise där lärare organiserade sig i grupper för att lära av varandra. 

Enligt Ohlsson, har det dock visat sig, trots goda intentioner, att arbetet i arbetslagen inte 

nämnvärt har lett till det erfarenhetsutbyte eller professionsutveckling som var tänkt. 

Problemet, anser forskare, är att diskussionerna oftast stannat vid praktiska arrangemang 

(Langelotz, 2014: Lauvås et. al, 1997: Olin, 2012: Scherp, 2003). Scherp (2002) menar att 

mycket tyder på att särskilda forum behöver skapas där pedagogiska diskussioner kan ske. 

Ett forum som Scherp (2009) förespråkar är PBL- problembaserat lärande – där lärande 

samtal som Scherp benämner dem kan utvecklas. Forskaren anser att lärare behöver bli 

bättre på att analysera verksamheten för att förstå vilka problem som kan hindra elevers 

lärande. Lärdomarna ska sedan leda till nya insikter och handlingar i både verksamheten 

och i undervisningen.  

 

Andra forskare lyfter också fram vikten av speciella lärforum för det kollegiala lärandet 

(Black & William, 2009: Hargreaves & Fullan, 2012; Stolls et al., 2006). Internationellt 

används termer som Professional Learning Communities- PLC eller Teachers Learning 

Communities- TLC. Det gemensamma i dessa lärgrupper är att lärare träffas regelbundet 

för att tillsammans planera och diskutera med målet att lära och utveckla undervisningen 
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(jfr. Scherp, 2009). Hargreaves and Fullan (2012) hävdar att lärare som arbetar tillsammans 

har bättre förutsättningar att lyckas än de som jobbar enskilt:” The only solution that will 

work on any scale are those that mobilize the teaching force as a whole- including strategies 

where teachers push and support each other” (s. 22). Att lärare medvetet organiserar sig, 

hjälper och stöttar varandra är en viktig förutsättning för skolutveckling (a.a.).  

 

Flera forskare har ställt sig kritiska till i vilken utsträckning ett kollegialt lärande verkligen 

ger den efterfrågade professionella utvecklingen samt den förändrade undervisning som 

efterfrågas (Langelotz, 2014; Timperley 2013). I Wennergrens och Blossings studie (2015) 

om professionella lärandegemenskaper framkommer det att lärare i mycket liten 

omfattning involverar eleverna i det kollegiala lärandet. Forskarna anser att om det ska ske 

en utveckling av lärande och undervisning behöver interaktionen mellan elever och lärare 

stärkas. Även Stoll et al. (2006) studie visar att det inte finns någon given koppling mellan 

ett kollegialt lärande och en förändring av undervisningen. Författarna menar att ett 

kollegialt lärande först kan ske när syftet med undervisningen är tydligt inriktat mot ett 

lärande och miljön är stödjande för såväl lärare som elever. Black et al. (2003) hävdar även 

det att om ett kollegialt lärande ska få effekt på undervisningen måste arbetssättet bli 

införlivat i den redan inarbetade undervisningen. Lärarna måste även visa vilja till 

reflektion och förändring menar författarna.  

2.4   Kollegialt lärande som en möjlig väg till lärande 

Målet med ett organiserat kollegialt lärande är att utveckla såväl ett enskilt lärande som ett 

gemensamt lärande som ger avtryck i verksamheten (Rönnerman, 2012). Det finns viss 

forskning som tyder på att kollegialt lärande genom handledningsgrupper utvecklar lärares 

lärande (Bladini, 2004; El Gaidi, 2007) men det är svårt att säkerställa vad som är 

professionsutveckling, olika forskare benämner begreppet olika och det förändras över tid 

(El Gaidi, 2007); Langelotz, 2014; Nordänger, 2010).   

 

Näslund (2004) menar att ska en lärande organisation utvecklas, där ett professionellt 

lärande kan ske, behöver både teoretisk och praktisk kunskap samverka. Vidare menar 

Lauvås och Handal (2015) att ett lärande kan både vara enskilt och gemensamt och en 

viktig faktor i att skapa ett gemensamt professionellt lärande är att dessa samverkar. I 

denna process blir också det gemensamma yrkesspråket viktigt. Den tysta kunskapen - 

förtrogenhetskunskapen- behöver synliggöras (a.a.). Wennergren (2012) menar att när det 
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saknas ord och begrepp för att beskriva praktiken kan det försvåra såväl det enskilda som 

gemensamma lärandet.  

 

Lauvås och Handal (2015) menar vidare att en viktig länk i utvecklingen av ett gemensamt 

lärande är det gemensamma reflekterandet. Mycket tyder på att en utveckling av 

yrkesmässig kunskap och handling kräver reflektion över praktiken (Lauvås et al., 2016: 

Åberg, 2014). Granberg och Ohlsson (2016) hävdar att ett lärande först kan ske när 

slutsatser dras av erfarenheter som är gjorda. När deltagarna kan referera till sina egna 

handlanden likväl som till andras blir det möjligt att utveckla en större förståelse för yrkets 

komplexitet (a.a.). Reflektion blir ett verktyg till inlärning och utveckling (Åberg, 2014).  

I reflektion blir också dialog viktig och en bra dialog kännetecknas av att alla deltagare får 

komma till tals, och får lika stort talutrymme (Åberg, 2014). En annan viktig aspekt för 

välfungerande dialoger menar Granberg och Ohlsson (2016), är att klimatet i gruppen är 

tillåtande och förtroendeingivande. Deltagarna ska visa ett genuint intresse för varandras 

utsagor och förhållningssättet bör vara professionellt. 

 

En annan viktig aspekt för ett gemensamt lärande är handledarens förhållningssätt till 

gruppen (Lauvås et al., 2016: Hirsh, 2017: Nylund et al, 2016: Åberg, 2014). Det är 

handledarens uppgift att tydliggöra innehållet och ramarna samt att verka för en 

demokratisk atmosfär där alla kommer till tals (a.a.). Handledarens roll är inte att komma 

till forumet som en expert och ha svar på alla frågor utan det gäller att ställa de rätta 

utmanande frågorna som kan skapa självreflektion hos deltagarna (Nylund et al., 2010).  

 

I Bladini, Dahlqvist och Åbergs (2014) studie har forskarna fått syn på hur lärande och 

utveckling kan skapas i och genom gruppsamtal och vilket lärande och utveckling som har 

skett till följd av samtal. I studien användes Lauvås et al. (1997) handledningsmodell. Av 

resultaten framkommer; att lärarna i och genom samtalen har utvecklat en större 

medvetenhet om hur deras eget förhållningssätt påverkade praktiken. Genom att de berörda 

lärarna fick ta med sig en aktuell fråga från praktiken till en lärgrupp, utvecklades en större 

medvetenhet om praktiken. De blev mer medvetna om vad som hände där och vilken 

betydelse deras eget förhållningsätt hade både mot elever och andra kollegor. I 

gruppsamtalen ställdes också frågor och dessa frågor utmanade tänkandet. Det var enligt 

studiens resultat framförallt de mer utmanande frågorna som väckte nya tankar och 

perspektiv.  Av studien framkom också att det krävdes mod att delta i en grupphandledning, 
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många känslor involverades och många gånger blev innehållet personligt. Studien visar att 

deltagarna blev mer personliga och vågade öppna sig för varandra. Resultatet visar vidare 

att lärarna har utvecklat ett annat sätt att tänka.  Samtalen har gett dem nya perspektiv och 

en distans som hjälper dem att anta utmaningar i praktiken på ett nytt sätt. Lärarna har 

också fått ett annat förhållningssätt gentemot eleverna, och det märktes i form av nya grepp 

i undervisningen. Undervisningen anpassades mer efter elevernas önskemål och fler 

metoder användes. Resultatet visar även att lärarnas självförtroende stärktes och 

relationerna till kollegorna utvecklades. Studien visar att handledning kan bidra till 

professionsutveckling och ett ökat yrkeskunnande. När lärare får möjlighet att tillsammans 

reflektera över vardagsverksamheten kan de utveckla nya tankar och andra perspektiv som 

leder dem vidare.   

Langelotz (2014) har i sin avhandling följt en skolas arbete med kollegial 

grupphandledning. Skolans rektor hade initierat handledningen för att möta skolans nya 

förutsättningar där elevunderlaget hade förändrats och resultaten sjunkit. I 

grupphandledningen användes Lauvås et al. (1997) handledningsmodell och studien 

speglar olika aspekter av lärarskicklighet. Av studien framkom att lärarna utvecklade en 

bättre samarbetsförmåga. Lärarna började agera tillsammans och fatta gemensamma beslut 

som bidrog till bättre förutsättningar för elevernas lärande.  Genom att alla deltagare kom 

till tals och blev lyssnade på utvecklades också lärarnas förmåga att höra andra och ta del 

av andras åsikter och erfarenheter och detta bidrog till att relationerna förändrades. En 

växande tillit och ödmjukhet både gentemot kollegor och elever gynnade relationerna 

positivt. Lärarnas förhållningssätt förändrades och elevernas inflytande på undervisningen 

ökade.  Av avhandlingen framgår det också att kollegialt lärande kan ha en disciplinerande 

funktion. I samtalen framkom korrigeringar av kollegors beteenden. Författaren menar 

dock, precis som Bladini et al. (2014), att när lärare reflekterar tillsammans över vardagliga 

händelser utvecklar de en samarbetsförmåga som ger dem verktyg att stötta elevernas 

möjligheter att lära.  

2.5   Formativ bedömning som en möjlig väg till gemensamt lärande och 

förändrad undervisning 

2.5.1   Styrdokumentens syn på undervisning 

För att en skolas verksamhet ska genomsyras av ett kollegialt lärande anser forskare att 

undervisningen och elever behöver involveras. Lärare ska lära av varandra tillsammans 
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med elever (Hirsh, 2017; Timerley, 2013) och det ske i eller genom undervisningen. 

Undervisning är ett vitt begrepp och kan innefatta allt ifrån att en person förklarar något 

för en annan till ett mer strukturerat handlande med specifika mål som ska leda till lärande 

(Kroksmark, 2013). I den processen finns läraren som ska rikta handlandet i 

undervisningen mot ett lärande (Hirsh, 2017). Undervisningen som bedrivs i skolan ska 

vara allsidig, systematisk och saklig (Skolverket, 2011b). I Skolverkets allmänna råd om 

planering och genomförande av undervisning (Skolverket, 2011a) framgår det vilka delar 

som ska ingå i undervisningsprocessen. I planeringen ska lärare arbeta såväl enskilt som 

tillsammans med både andra lärare och elever. Det är viktigt att planeringen utgår ifrån 

elevernas förkunskaper och att undervisningen gynnar elevers lärande. Det framgår tydligt 

i råden (a.a.) att elever ska få inflytande på arbetssättet, arbetsformer och innehållet och att 

deras inflytande ska öka med ålder och mognad. I denna process blir det viktigt att läraren 

ständigt är medveten om att undervisningen leder fram till de mål som tagits fram i 

planeringen. En fördel är om lärare arbetar tillsammans för att skapa en så bra undervisning 

som möjligt Det står att läsa att ”… erfarenheter visar att det finns stora pedagogiska 

förtjänster med att lärare tillsammans analyserar uppläggning och genomförande av 

undervisningen. Enligt läroplanen ska även eleverna vara delaktiga i utvärderingen av 

undervisningen.” (Skolverket, 2011a. s. 31). Styrdokumenten (a.a.) ger tydliga riktlinjer 

om den egna verksamhetens ständiga behov av utvärdering och utveckling och att det med 

fördel görs tillsammans med både kollegor och elever. I lärgruppen blir detta möjligt 

eftersom lärarna planerar tillsammans och strukturerar upp lektionsaktiviteter utifrån 

tänkta lärandemål.  

 

Att verksamheten följs upp är också en del av det systematiska kvalitetsarbetet och i 

Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete (2015) kan läsas att ett sätt att 

styra och leda kvalitetsarbete mot att säkerställa att de nationella målen uppfylls är att 

använda sig av formativa bedömningar. När återkoppling sker mellan elev och lärare 

framkommer värdefull information som dels påverkar undervisningen, dels gör eleverna 

mer delaktiga i undervisningen. Genom skolans förändrings- och utvecklingsarbete 

synliggörs det systematiska kvalitetsarbetet. Varje cykel utgår ifrån ett formativt iterativt 

arbetssätt, där lärare och elev samspelar på ett eller annat sätt (se 2.1). 
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2.5.2   Formativ bedömning som ett led till förändrad undervisning  

Vad som är formativ bedömning kan tolkas olika (Hirsh, 2017) men enligt Black och 

Wiliam (1998) definieras formativ bedömning som ” … all those activities undertaken by 

teachers -- and by their students in assessing themselves -- that provide information to be 

used as feedback to modify teaching and learning activities” (s.7). Black och Wiliam 

(1998) menar att det som sker i undervisningen är av stor betydelse för elevers lärande. 

Formativ bedömning handlar om att lärare och elever jobbar tillsammans i en aktiv process 

där undervisningen förändras efter elevernas behov. Vad som händer i klassrummet får 

betydelse för elevernas lärande menar författarna.  Formativ bedömning handlar således 

om att både forma och utveckla lärandet hos eleven men lika mycket om att använda 

bedömningsinformationen till att förändra undervisningen eller undervisningsmiljön där 

lärandet sker (Hirsh, 2017). Det handlar om en delad process som formar både läraren och 

elevers fortsatta lärande och i denna process blir det viktigt att synliggöra elevernas lärande 

så att nästa steg kan tas (Lundahl, 2011). 

 

En annan forskningsstudie som har varit betydelsefull för formativ bedömning är John 

Hatties (2012) ”Synligt lärande” och författaren menar även han att lärande sker i ett 

samspel mellan eleven och läraren i undervisningen. Enligt Hattie är läraren den viktigaste 

faktorn i utbildningsprocessen. Det är läraren som starkast kan påverka elevernas lärande 

och det är i samarbete med elever och andra kollegor som läraren skapar det bästa lärande 

hos eleverna. Hattie skriver " … min roll som lärare är att utvärdera vilken effekt jag har 

på mina elever… det är att förstå denna påverkan och det är att agera utifrån denna kunskap 

och insikt” (s. 39).  Det är vad och hur läraren gör i klassrummet som ska ligga till grund 

för de gemensamma reflektionerna och genom dessa kan lärarskicklighet utvecklas menar 

författaren. Även Wiliam (2013) lyfter fram lärarens betydelse för elevernas utveckling 

och menar att ska en utveckling ske av professionen bör lärare lära tillsammans och 

undervisningen blir involverad. Liknande tankar framkommer hos Timperley (2013) som 

också lyfter lärares gemensamma lärande för att utveckla undervisningen. Timperley 

menar att det är av vikt att lärare blir engagerade i sitt eget lärande och att de involverar 

eleverna och undervisningen i denna process. Målet med lärares lärande är att 

undervisningen och metoderna förändras och att dessa förändringar syns i undervisningen 

och i elevernas resultat. 
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Wiliam (2013) menar att all undervisning ska utgå ifrån tre nyckelprocesser där läraren, 

eleven och dennes kamrater är involverade. Dessa är: att ta reda på var eleven befinner sig 

i sitt lärande, ta reda på vart de är på väg och att ta reda på hur man ska komma dit. Utifrån 

dessa nyckelprocesser formas fem ”nyckelstrategier” som arbetet med formativ 

bedömning handlar om. Till dessa nyckelstrategier finns olika tekniker och metoder som 

kan användas för att genomföra strategierna i undervisningen (Hirsh, 2017). Enligt Hirsh, 

har formativ bedömning i stor utsträckning blivit synonymt med de fem nyckelstrategierna 

och de metoder och tekniker som är kopplade till varje strategi. Om dessa metoder och 

tekniker används för att ”ta reda på så mycket som möjligt så ofta som möjligt om så många 

som möjligt i klassrummet” (s. 51) kan dessa metoder vara ett framgångsrikt verktyg men 

det finns risker menar författaren att metoderna ses som ett quick-fix och att de appliceras 

i redan befintlig undervisning utan någon nämnvärd eftertanke. Då blir det bara ytterligare 

en metod eller teknik som används utan att egentligen förändra undervisningen.  

 

Hirsh (2017) menar vidare att formativ bedömning i hög grad har fokus inriktat på 

formandet av eleven och författaren anser att intresset även bör inriktas mer mot formandet 

av undervisningen och hur den kan förändras så att den bäst anpassas efter elevernas behov. 

Ett sätt att synliggöra undervisningen är genom kollegiala diskussioner och insamlandet 

av elevdata där lärare tillsammans reflekterar över och synliggör elevers lärande och det 

som händer i undervisningen. Tillika Timperley (2013) hävdar att allt skolutvecklande 

arbete bör ta sin utgångspunkt i elevernas lärande och att deras röster ska bli hörda. Hirsh 

(2017) anser vidare att genom att fokusera mer på undervisningens kvalité kan fler elever 

lyckas i skolan. Hirsh använder begreppet OTL-opportunity to learn- elevers likvärdiga 

möjlighet till att lära- och menar att det inte räcker med att följa styrdokumentens 

föreskrifter och att bedöma kunskaperna likvärdigt om inte eleverna har fått likvärdiga 

möjligheter till att lära. I denna process blir det viktigt att utgå ifrån elevernas 

förkunskaper, att läraren undervisar på ett sådant sätt att eleverna förstår och att elevernas 

affektiva filter är så lågt som möjligt. Ska undervisningen leda till ett lärande tyder mycket 

på att lärandet i skolan bör ses som en interaktion mellan lärare och elev (Kroksmark, 

2013). 
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3   Teoretisk referensram 

I följande avsnitt beskrivs den sociokulturella teorin som studien tar sin utgångspunkt i. 

Vidare kommer olika begrepp inom teorin att beskrivas.  

 

Individer befinner sig i kontinuerlig utveckling, vi påverkas och lär av varandra i ett 

ständigt samspel med vår omgivning. Till vår hjälp använder vi språket och det är genom 

språket som vi kan kommunicera med varandra (Kroksmark, 2011).  I lärgruppen blir det 

möjligt att utveckla ny förståelse och ny kunskap genom att lärare lär av och tillsammans 

med varandra i ett samspel.  

 

Vygotskij (Strandberg, 2009) menade att människan lär tillsammans med andra och att 

man inte kan skilja på människans yttre värld, den kultur som individen vistas i, och 

individens inre tankevärld. Individen och kulturen är sammanflätade. Kulturen/miljön 

påverkar och förändrar individer och så förändrar även individen kulturen/miljön 

(Strandberg, 2009). Människan ingår och agerar i olika verksamheter eller praktiker som 

Vygotskij benämnde dem och till sin hjälp har hon olika artefakter; verktyg (Säljö, 2014).  

Artefakterna hjälper individen till att bättre förstå verkligheten. Människan använder två 

slags artefakter; materiella och språkliga. De materiella verktygen kan vara fysiska föremål 

som människan har skapat medan de språkliga redskapen används för att tänka eller 

kommunicera. Genom eller med hjälp av dessa verktyg/artefakter kan människan förflytta 

sig, tänka och förstå världen bättre (Bråten, 2007).   

 

I ett sociokulturellt perspektiv är lärande och kunnande situerat vilket innebär att kunskap 

och lärande inte kan beskrivas i allmänhet utan olika sammanhang ger sitt kunnande.  Idag 

ingår individer i många olika sammanhang, verksamheter/praktiker, och varje verksamhet 

har sina redskap som individen behöver lära sig att behärska. (Säljö, 2014). Strandberg 

(2009) förklarar det genom att när den lärande individen befinner sig i olika verksamheter 

tillägnar sig individen olika redskap som gör att ett kunnande kan ske.  

 

Den viktigaste artefakten är språket som medierar våra inre tankar och upplevelser. Genom 

språket kan människan kommunicera och ett lärande kan ske. Lärandet är kopplat till olika 

aktiviteter och sociala sammanhang (Säljö, 2014) och i studiens fall lärgrupper. Lärarnas 

förståelse av lärgruppen framkommer ur språket de använder när de tänker och talar. Alla 
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lärare har sin förståelse av praktiken, var och en har formats av tidigare möten, samtal och 

diskussioner. För Vygotsij (Bråten, 2007) var språk tänkandets sociala redskap och språket 

och tänkande var för honom oskiljaktiga. Tänkandet utvecklas i två steg; först i/genom en 

social samverkan med människor för att sen tas in /tillägnas av individen.  

 

Enligt Vygotsij befinner sig människan i ständig utveckling (Säljö, 2014) och genom att 

människan interagerar med andra har vi möjlighet till att ta till oss ny kunskap. Vygotskij 

använder benämningen interagera och menar att genom att individer samspelar och 

samarbetar med en som redan kan sker ett lärande (Kroksmark, 2011). När individen 

befinner sig mellan den aktuella kunskapsnivån och den nivån som hon kan nå med hjälp 

av social interaktion befinner hen sig i den närmaste utvecklingszonen (Strandberg, 2009). 

Enligt Vygotskij är den närmaste utvecklingszonen (zone of proximal development, 

ZOPED eller ZPD) den zon där individen med hjälp av undervisning eller stöd kan 

utvecklas från sitt aktuella läge. Det individen klarar med hjälp en dag kan den klara på 

egen hand senare.  

 

Enligt Strandberg (2009) är kreativitet ett viktigt steg i denna utvecklingsprocess. Han 

menar att när individer är aktiva och kreativa och samspelar med omgivningen blir det 

möjligt för individen att röra sig mellan olika utvecklingszoner. Utveckling och lärande är 

i ständig rörelse och bra interaktion är lärandets grund menar Strandberg. Lärgruppen kan 

ge rika tillfällen till samarbete och diskussion som kan bidra till att individer utvecklar 

kunskap och erfarenheter av och tillsammans med andra. Till sin hjälp kan individer 

behöva en mer skicklig/erfaren person som stöttar och vägleder framåt och detta kallas 

enligt Säljö (2014) för kommunikativa stöttor (s.123).  I lärgruppen kan denna person 

variera, det kan vara handledaren som ställer utmanande frågor, eller en mer erfaren 

kollega som ifrågasätter och delger andra av en kunskap. Säljö beskriver processen när 

individer lär sig eller tar till sig ny kunskap tillsammans med andra med begreppet 

appropriering. Språket blir som en länk mellan den yttre kommunikationen och individens 

inre tankearbete. Den ”nya kunskapen” förändra individens förståelse.  

 

I lärgrupperna appropierar lärarna ny förståelse/kunskap genom att integrera med varandra. 

I dessa möten använder individen sig av medierande artefakter. I lärgruppen blir språket 

en medierande artefakt. Lärgruppen blir också en artefakt i sig för i den finns samlad 

erfarenhet, information och kunskap. Kroksmark (2011) skriver att lärande och utveckling 
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kan ske genom ett deltagande i sociala praktiker och i den kan den mer erfarna vägleda 

nybörjaren till att successivt utveckla en större kompetens. En kunskap som så småningom 

approprieras och behärskas av individen.  
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4    Syfte: 

 

Syftet med studien är att undersöka lärares erfarenheter av att ha arbetat med kollegiala 

lärgrupper. 

 4.1   Frågeställning: 

• Vilka förutsättningar krävs för kollegialt lärande i lärgrupper? 

• Vilka framgångsfaktorer beskrivs med kollegialt lärande i lärgrupper? 
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5   Metod  

I metoddelen beskrivs den metod som använts i studien. Här redogörs för den kvalitativa 

intervjustudien som har legat till grund för intervjuernas genomförande och hur 

urvalsprocessen har gått till. Vidare beskrivs bearbetningen och analysen av det insamlade 

materialet. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur de forskningsetiska principerna 

behandlats i studien.  

5.1   Kvalitativ intervjustudie  

Studiens syfte är att undersöka lärares erfarenheter av att ha arbetat med kollegiala 

lärgrupper och för att få syn på lärarnas erfarenheter och få en bättre förståelse av lärarnas 

erfarenhetsvärld har en kvalitativ intervjustudie genomförts. Björndal (2015) menar att 

genom intervjun kan en persons uppfattningar tydligare framkomma: ”Samtalet är kanske 

det bästa sättet för att ta del av en annans persons tankar och upplevelser - att ta den andres 

perspektiv” (s. 90). I den kvalitativa forskningsintervjun skapas kunskap genom interaktion 

mellan intervjuarens frågor och respondentens svar och för att kvalitén ska vara tillförlitlig 

på den kunskap som framkommer är det av största vikt att intervjuaren är skicklig i sitt 

intervjuande (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvale och Brinkmann menar att intervjun med 

fördel kan ses som ett hantverk.  

 

Som grund för den kvalitativa intervjuundersökningen har Kvale och Brinkmanns (2014) 

sju stadier från ursprungsidé till slutrapport använts; den börjar med en tematisering, där 

studiens syfte fastställs för att sen gå vidare till planering, intervju, utskrift, analys, 

verifiering och till slutrapportering där resultatet redovisas.  I datainsamlingen har den 

semistrukturerade intervjun använts där intervjuguiden har bestått av fyra övergripande 

frågor (bilaga 2). Dessa frågor har utgjort grunden vid intervjuförfarandet men i vilken 

ordning frågorna ställdes var beroende på hur intervjun utvecklades. Bjorndal, (2015) och 

tillika Kvale och Brinkmann (2014) menar att i en semistrukturerad intervju är det viktigt 

att pendla mellan frågorna; vad, hur och varför och att hitta en balans mellan viljan att hålla 

sig öppen för respondentens svar, till att fokusera på de frågor som är viktiga för studien.  

 

Den inledande frågan ”Du har varit med i ett förändrings- och utvecklingsarbete där du har 

ingått i en kollegial lärgrupp, vilka är dina erfarenheter av detta arbete?” (se bilaga 2) 
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följdes upp med sonderande frågor. Kvale och Brinkmann, (2014) menar att de sonderande 

frågorna används ofta för att hjälpa intervjupersonen att utveckla sina svar. Genom en 

nyfikenhet och öppenhet från intervjuarens sida kan intervjuaren få svar på frågor som 

intervjupersonen inte vet efterfrågas. Ibland behövs även specificerande frågor användas 

för att fördjupa och tydliggöra svaren.  

5.2   Urval  

Skolan där studien genomförs består av cirka 800 elever, fördelade på årskurs 7 till 9. På 

skolan undervisar ca 80 pedagoger inom särskolan eller grundskolans verksamheter. 

Skolan ligger centralt belägen och har en homogen elevsammansättning. 15 % har en 

utländsk bakgrund och 70 % av elevernas föräldrar har en eftergymnasial utbildning (Hirsh 

& Segolsson, 2017).  

 

Urvalskriterierna för att delta i studiens intervjuer är dels att pedagogerna ska ha medverkat 

i förändrings- och utvecklingsarbetet sedan dess start; vårterminen 2016, dels ha ingått i 

en lärgrupp där jag inte varit verksam som handledare. I inledningsskedet tillfrågades 

slumpmässigt ett tjugotal personer muntligt om deltagande i studien och vid intresse 

uppmanades de att kontakta mig men eftersom ingen respons kom tillfrågades de via mail 

(se bilaga 1). I mailet informerades om undersökningens syfte och de etiska kraven och 

deltagarna ombads att kontakta mig om intresse fanns. Elva deltagare visade sitt intresse.   

5.3   Genomförande och datainsamling 

De elva respondenterna kontaktades och en tid för intervjuerna bokades. Respondenterna 

fick möjlighet att ge förslag på tid men eftersom alla respondenter jobbar på skolan och är 

väl förtrogna med miljön gav jag förslag på plats. Jag ville hitta en lugn och inbjudande 

miljö där intervjun kunde genomföras. I enlighet med Björndal (2015) strävade jag efter 

att skapa ett så lugnt och inkännande klimat som möjligt, för utfallet av intervjun kan vara 

beroende av vilket förtroende som har skapats mellan forskaren och respondenten. Jag ville 

undvika en prägel av förhör, därför blev mitt genuina intresse och aktiva lyssnande viktigt 

för intervjuerna.  

 

De elva intervjuerna var mellan 30 – 45 minuter långa. Innan intervjuerna påbörjades 

genomfördes två pilotintervjuer för att stämma av intervjuguiden, således blev det nio 

intervjuer som ingår i datamaterialet. Fördelen med pilotintervjuerna var att frågor och 
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följdfrågor kunde prövas och jag som intervjuare blev medveten om min roll i att ställa 

frågor. I en intervju finnas alltid risken att den intervjuade påverkas av intervjuaren, och 

då blir informationen som framkommer färgad (Björndal, 2015). Pilotintervjuerna gav mig 

även värdefulla insikter i hur vanskligt det är med ledande frågor och hur mina reaktioner 

på utsagor kan inverka på utfallet. Kvale och Brinkmann (2014) menar dock att ledande 

frågor ställs för lite i intervjuer för genom dem kan tillförlitligheten i respondentens svar 

prövas och intervjuarens tolkningar verifieras. Då ökar intervjuns tillförlitlighet.  

 

Innan intervjuerna påbörjades informerades respondenterna om de etiska riktlinjerna och 

att intervjun skulle komma att spelas in. Alla deltagare gav sitt samtycke till intervjun och 

inspelningen. Inspelningarna skedde med hjälp mobiltelefon och en diktafonapp. Under 

intervjuerna togs anteckningar för att dels kunna ställa genomtänkta uppföljningsfrågor, 

dels som en hjälp vid sammanfattningen i slutet av intervjun. Under intervjuerna användes 

också medvetna pauser för att skapa eftertanke. Efter intervju sparades materialet i Icloud 

för att öppnas upp på datorn för transkription.   

 

Att transkribera datamaterial innebär alltid risker och för att minimera dem bestämdes 

innan transkriptionens påbörjan hur den verbala kommunikationen skulle återges. Punkter 

användes för att markera tystnad. Kvale och Brinkmann (2014) menar att 

transkriptionsarbetet kan liknas vid ett översättningsarbete från ett språk till ett annat. Att 

transkribera innebär att överföra ett teckensystem till ett annat (Björndal, 2015) och i 

studien handlar det om att överföra verbala och icke verbala utsagor till text som gör att 

kommunikationen framträder på ett tydligare sätt. Trots risker för misstolkningar förenklas 

analysarbetet av transkriptionen och den gav mig såväl en analysenhet att analysera, som 

en möjlighet till reflektion över min insats. Datamaterialet färgkodades också inför 

kommande analys. 

5.4   Bearbetning genom kvalitativ innehållsanalys 

I studien har en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats används. I analysen har 

den insamlade datan brutits ner och allmänna och generella slutsatser har dragits. Målet 

med den kvalitativa innehållsanalysen har varit att besvara studiens frågeställningar; alltså 

få en ökad förståelse för och kunskap om det objekt som undersökts (Hseih & Shannon, 

2005). Vid en kvalitativ innehållsanalys anser Graneheim och Lundman (2004)  att målet 

ska vara att identifiera och beskriva skillnader och likheter i en text. Dessa skillnader och 
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likheter uttrycks sedan i kategorier och teman. Centrala begrepp i en innehållsanalys är 

analysenhet, meningsenhet, kodning, kategorisering och teman (a.a.). Analysen påbörjades 

med transkribering av datamaterialet.  

 

Analysenheten lästes igenom ett antal gånger innan nedbrytningen till meningsenheter 

påbörjades. Det som avgjorde vad som var en meningsenhet var att innehållet var likartat. 

Dessa meningsenheter kunde vara alltifrån ett par ord till hela meningar. En meningsenhet 

är en meningsbärande del av texten och under analysprocessen kondenseras och 

abstraheras meningsenheterna till koder (Graneheim & Lundman, 2004). I min analys blev 

det viktigt att det centrala innehållet bevarades och att inget väsentligt försvann. Koderna 

som framkom beskrev innehållet i meningsenheten på ett kärnfullt sätt. Efter kodningen 

tog kategoriseringen vid och då sammanfördes koder som hade ett gemensamt innehåll. 

Slutligen tolkades kategorierna och teman uppstod.  

 

Exempel på analysschema: 

Meningsenhet  Kod Kategori Tema 

”Olikheterna berikar och ingen kände sig hotad känsla av  Respekt/ Nödvändigheten av ett 

vi ska våga blomma ut i en grupp.”  tillit Trygghet tillåtande klimat 

 

”ingen uttryckte något missnöjd och det var 

 aldrig någon som satt och beklagade sig.  

Aldrig att man rackade ner på varandra eller så. Känsla av  Respekt/ 

 Ja, det var jätteskönt.”  tillit Trygghet 

 

”Medan någon annan är superseriös människa och 

vill jobba med den, då jobbar de jättebra ihop  

och då behöver de inte bli irriterade på mig känsla av  Respekt 

som skrattar. Ibland så kände jag det.”  utanförskap Trygghet  

 

Arbetet med kategorisering är kärnan i en kvalitativ forskningsanalys menar Graneheim 

och Lundman (2012) och kategorierna som skapas ska vara utformade så att alla 

meningsenheter som svarar på forskningsfrågan ryms inom någon kategori. Samma 

meningsenhet ska heller inte kunna ingå i två olika kategorier. Kategorier kan bildas på 

olika nivåer och underkategorier kan skapas (a.a.). Eftersom både koder och kategorier 

beskriver vad som faktiskt sägs brukar man beskriva det som att de befinner sig på den 
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manifesta nivån och enligt Hirsh (2017) kan analysen stanna på denna nivå, men om 

analysen ska utvecklas ytterligare kan teman skapas. Dessa teman är mer av tolkningar och 

ligger då på den latenta nivån, då man söker den underliggande meningen (a.a). I studien 

har teman skapats, eftersom tolkningar av vad som kan ligga bakom det som har uttryckts 

i ord har gjorts.  

5.6   Etiska överväganden i studien 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) kom att genomsyra hela studien. Detta 

innebar att det i arbetet tagits hänsyn till de fyra grundläggande huvudkrav som föreskrivs; 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa fyra krav har varit min utgångspunkt i inhämtningen av 

datamaterialet samt i hanteringen av densamma. 

 

Berörda personer som har ingått i studien har blivit informerade om studiens syfte, hur 

studien är upplagd och vad ett deltagande kunde innebära -informationskravet. Samtidigt 

har de fått information om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan -samtyckekravet. Alla deltagare i studien har varit myndiga och har 

medgivit samtycke. Med utgångspunkt från Konfidentialitetskravet klargjordes att 

deltagarna inte skulle gå att känna igen i studien. Deltagarna har således anonymiserats 

och skrivits fram som lärare 1 osv. All data har dessutom genom hela studien behandlas 

med varsamhet. Det innebär att respondenternas namn aldrig har skrivits tillsammans med 

det insamlade materialet. Det går således inte spåra datamaterialet till enskilda individer. 

Det sista av kraven är nyttjandekravet och respondenterna har informerats om att det 

insamlade materialet endast kommer användas i forskningssyfte (a.a.).  

5.7   Trovärdighet 

I en studie är forskarens inställning och ärlighet av stor betydelse både för intervjupersonen 

och kunskapen som framkommer och det är viktigt att den är av hög kvalitet för att studien 

ska bli trovärdig (Kvale & Brinkmann, 2014). Ofta beskrivs kvalité i termer av validitet 

och reliabilitet (Fejes & Thornberg, 2015) men inom den kvalitativa forskningen används 

oftast begrepp som giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet (Graneheim & 

Lundman, 2012).   

Eftersom studiens syfte är att undersöka lärares erfarenheter av att ha arbetat med kollegial 

lärgrupper blir förståelsen för det som undersöks viktig (Thurén, 2007). I min studie har 
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jag som intervjuare med mig en förförståelse för det som undersöks, dels genom 

litteraturstudier, dels för jag är en del av verksamheten som undersöks. I 

tolkningsprocessen har jag växlat mellan helheten, mitt empiriska material och delarna och 

genom min medvetenhet om förförståelsens betydelse har det bidragit till en större 

medvetenhet av det som undersöks. Granheim och Lundman (2012) menar att en 

förförståelse för det som ska undersökas kan öppna upp för en djupare förståelse.  

Under arbetets gång har jag ständigt varit medveten om min förförståelses betydelse i 

processen och för att stärka studiens tillförlitlighet och trovärdighet har en noggrannhet 

och ett kritiskt tänkande funnits med som en röd tråd genom hela arbetet. I intervjuandet 

har neutralitet eftersträvats och vid vidare analys av materialet har även min delaktighet i 

förändrings- och utvecklingsarbetet varit i beaktande. Innan intervjuandet tog sin början, 

informerades respondenterna om att alla åsikter var viktiga, såväl positiva som negativa 

och vikt lades vid att informera om att allt material som framkom behandlades 

konfidentiellt. Larsson (2005) menar att en ökad trovärdighet för studien kan skapas genom 

att öppet redovisa såväl tidigare erfarenheter som teorier. Att det dessutom finns en 

förtrogenhet med den vardag som undersöks kan också skapa en trovärdighet för studien.  

Frejes och Thornberg (2015) menar att trovärdighet också kan referera till om studien har 

undersökt det den ämnar undersöka; om studiens frågeställningar är besvarade. Min studie 

och dess resultat bidrar möjligtvis till en ökad förståelse för förutsättningar som krävs samt 

framgångsfaktorer med ett kollegialt lärande i lärgrupper.  
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6    Resultat 

Resultatet redovisas under två rubriker Vilka förutsättningar krävs för kollegialt lärande i 

lärgrupper? (6.1) samt Vilka framgångsfaktorer beskrivs med kollegialt lärande i 

lärgrupper? (6.2) Under dessa rubriker redovisas sedan resultatet i form av tematiseringar 

som är kopplade till varje forskningsfråga. Citat används fortlöpande för att exemplifiera 

tema och är återgivna i exakt form. I citaten symboliserar tre punkter tankepauser och där 

ord/meningar har utelämnats används parentes med tre punkter.  

6.1   Förutsättningar som krävs för kollegialt lärande  

Vad som är förutsättningar som krävs för kollegialt lärande i lärgrupper har jag delat in i 

tre teman och dessa är; nödvändigheten av ett tillåtande klimat, nödvändigheten av ett 

gemensamt ansvarstagande och nödvändigheten av god handledning.  

6.1.1   Nödvändigheten av ett tillåtande klimat 

Framträdande i resultatet är behovet av ett tillåtande klimat. Samtliga lärare uttrycker på 

något vis att det är viktigt att de känner trygghet i gruppen och att lärare visar varandra 

respekt. Klimatet i lärgrupperna behöver vara öppet och tillåtande för att diskussionerna 

ska bli givande. Lärare 4 menar att när det råder en tillit och respekt i gruppen så vågar 

deltagarna dela med sig till varandra av sina erfarenheter, goda som mindre goda. Detta 

bygger på att samspelet mellan gruppmedlemmarna fungerar och att det finns en 

ödmjukhet mellan deltagarna. Det framkommer också av lärare 8 när hen uttrycker;   

   

(…) har signalerat att dynamiken inte har fungerat. Men inte i min grupp. Det är döviktigt att 

att gruppen fungerar, ska vi vara där för att visa upp något? Vad är då syftet eller så…  

 

Avsaknaden av trygghet och respekt framkommer när en lärare (L6) menar att när 

samspelet inte fungerar mellan deltagarna i gruppen blir hen väldigt spänd och vågar inte 

delta i diskussionerna. En annan lärare (L5) uttrycker till och med ett utanförskap när 

samtalsklimatet inte fungerar:  

 

… medan någon annan är superseriös människa och vill jobba med den, då jobbar de jättebra 

ihop och då behöver de inte bli irriterade på mig som skrattar. Ibland så kände jag det. 
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Samtalsklimatet behöver vara tillåtande för givande diskussioner. I analysen framkommer 

också problem som uppkommer när gruppsammansättningen förändras, gruppens trygghet 

påverkas. Lärare 3 uttrycker det med följande utsaga;  

 

… byter man ut en så blir det en ny grupp ... jag tänkte inte på det för jag är ganska så öppen, 

men jag kan tänka mig att det påverkade en del. Det kan bli en annorlunda stämning när en 

kommer in och det kändes väl ibland. 

 

Resultatet tyder på att det är viktigt att klimatet är inbjudande och att alla lärare känner 

trygghet och tillit till varandra.  

6.1.2   Nödvändigheten av ett gemensamt ansvarstagande  

Studien visar att det är viktigt att det finns ett gemensamt engagemang för arbetet i 

lärgruppen. Ska lärgruppsarbetet bli givande bör alla deltagare i lärgruppen läst litteraturen 

och gjort uppgifterna. I de grupper där avsaknaden för det gemensamma engagemanget 

fanns framkommer det en frustration över att alla inte engagerar sig och att det påverkar 

de efterkommande diskussionerna i lärgruppen. Lärare 7 uttrycker sin frustration över 

svårigheten med att alla medlemmar i gruppen inte bidrar till det gemensamma lärandet; 

 

Alla gör dock inte uppgifterna och det är olika ambitionsnivå på det och det är så klart svårt, har 

bara hälften av medlemmarna i gruppen gjort uppgifterna så blir det ju inte den dynamiken i 

samtalen efteråt.  

 

En annan lärare (L3) menar att om det finns en destruktiv hållning i gruppen, bör fokus 

riktas mot det i första hand och inte dagordningen, eftersom det påverkar diskussionerna. 

Av lärare 2 framkommer en annan vinkling där utsagan visar på den positiva sidan av 

strukturens styrande funktion som borde göra att alla läser eller tvingas till att läsa;  

 

För vi behöver den här maktstrukturen, om vi ska kalla det för det, allt kommer och ligger på att 

detta ska göras. Eftersom vi var tvungna att göra det så läste jag och jag utvecklades som lärare.  

 

Kravet att lärarna tvingades, som många uttrycker det, till att läsa eller delta i de olika 

uppgifterna som lärgruppen bestämde, upplevdes i sju av nio intervjuer som något positivt 

eller nödvändigt för att det ska leda till utveckling. Det är en lärare som inte har använt 
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ordet tvingad eller krav i intervjun. En av lärarna uttrycker kravet att disciplinera kollegor 

på följande sätt; 

 

  … så tror jag att det rinner ut i sanden så därför tror jag det är viktigt att man är faktiskt i 

rimlig utsträckning att man är tvingade till att sitta på lärgruppen och jobba med utveckling för 

då tror jag att alla tar sig tid till det.” och ”Det ställdes vissa krav i gruppen som ... kraven var 

väl att du skulle kunna prestera något när du kom till mötet. Du hade dina fem minuter och då 

skulle du säga något. (L5)  

 

En av lärarna (L1) uttrycker en mer negativ ton på kravet och ger beskrivningen av en 

upplevelse av att hen är tvingad till det. Framträdande i intervjuerna är dock att det är 

viktigt att alla lärare visar ett engagemang för de gemensamma uppgifterna och att alla ska 

ha läst den gemensamma litteraturen. När lärare inte har utfört uppgifterna påverkar det 

den efterföljande diskussionen.  

6.1.3   Nödvändigheten av god handledning 

Framträdande i alla intervjuer är handledningens roll och samtliga respondenter har 

uttryckt behovet av en handledare som har förmåga att strukturera upp mötena efter en 

tydlig dagordning. Handledaren är viktig för att lärgruppen ska bli bra (L5 och L4).  

Vidare framkommer det att handledaren ska utmana deltagarna i diskussionerna och lärare 

9 uttrycker det; 

 

  … vi hade en stor behållning av det uttryckte vi gemensamt när vi var färdiga. Handledaren 

(…) utmanade oss.  

 

Det framkommer också av resultatet att handledaren ska vara disciplinerad och 

ansvarstagande i sitt sätt att leda gruppen. Det framkommer av lärares 7 utsaga;   

 

Det behöver vara någon som är mer insatt och som är mer disciplinerad och som håller koll på 

oss andra. Som styr upp och ser till att uppgifterna görs.  

 

Resultatet visar även på att handledarskapet inte alltid är välfungerande och att en ödmjukhet 

upplevs saknas. 
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Ledarna är viktiga och de behöver vara ödmjuka, man kan inte mötas av några pekpinnar ... och 

någon som tror att de är något… men de ska hålla i det, de ska hålla i dokumentationen, de ska 

hålla i det! (L8)  

 

Jo, det är klart har (…) en slapp och loj attityd så klart att det smittar av sig. Det är ju självklart, 

det är ju underförstått (…) de som leder gruppen. (L3) 

 

… man måste ge och ta, sen måste en del förstelärare hoppa ner från sina höga hästar. I de bästa 

världar så hjälper vi varandra hela tiden. (L1) 

 

Överlag ansåg respondenterna att handledarens agerande är viktigt för gruppens 

utveckling. Det är handledaren som ska vara inläst, kunna leda rättvisa samtal och skapa 

ett gott klimat; 

 

Handledaren är jätteviktig, handledaren ska vara förberedd och att hen kommer att leda samtalet i 

en bra riktning, kunna hålla i ordning på saker och så. Om det inte fungerar så skapas en irritation 

som gör att man inte vill .... vara taggad att fortsätta med arbetet. Om det inte är rättvisa .... om 

man inte fördelar ordet rättvist så kommer det också att skapas en irritation. Och så stämningen 

tänker jag att handledaren är väldigt viktig, det är handledaren som ska hålla en bra stämning. 

Hålla upp andan, vara positiva och .... ja handledaren är viktig. Handledningen måste vara 

konstruktiv. (L2) 

 

Hur lärgruppen handleds verkar vara en av de viktigare aspekterna för att lärgruppen ska bli 

välfungerande. I fyra av intervjuerna framkommer också en önskan om mer fria diskussioner 

i lärgrupperna. En del lärare anser att den styrda strukturen av lärgruppen hämmar 

diskussionerna. Lärare 3 menar att dagordningens punkter prioriterades framför 

diskussionerna; 

 

(…) vi måste hinna med alla punkter idag, för nästa gång är det här vi måste göra. Diskussionerna 

fick ibland inte ... när det väl började bli intressant då man fick lite djup i diskussionerna då var 

tiden slut och då var vi tvungna att fylla i det här pappret eller så.  

 

Monologerna tog många gånger övertag över dialogerna (L7) och frustrationen över detta 

framkommer i analysen. Upplevelsen av handledarens oförmåga att handleda framkommer 

också;  
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 .... när man väl lyfter diskussionen så får vi inte diskutera.... så börjar man diskutera och så blir vi 

avbrutna ... lite samma nu med. Vi tillåts inte komma på djupet. Jag har bara ett tillfälle där jag 

kände att verkligen vilken bra träff vi hade idag, verkligen verkligen, verkligen nu diskuterar vi 

verkligen saker som berör oss på (…) och så.  Nå men då ... man plockade in problem som vi har 

just då som vi brottades med i vardagen och just då hittade vi en diskussion som vi fick hålla fast 

i och .... och då den gången ... var faktiskt inte samtalsledaren där ... . (L1)  

 

Mycket tyder på att handledarens agerande är viktigt för lärgruppen. Det behöver finnas 

en tydlig struktur på mötet, alla ska komma till tals och det ska vara rättvist. Detta visar 

sig genom att handledaren är disciplinerad, påläst och ansvarstagande. Samtidigt förväntas 

också handledaren vara ödmjuk och utmanande i diskussionerna. Lärarnas upplevelse av 

för lite tid till diskussioner framträder också tydligt i resultatet. 

6.2   Framgångsfaktorer för ett kollegialt lärande   

I detta avsnitt behandlas forskningsfrågan; Vilka framgångsfaktorer beskrivs med 

kollegialt lärande i lärgrupper? Fem teman framträder i analysen; gemensamt lärande, 

stärkt självförtroende, förbättrade relationer, nya perspektiv och förändrad undervisning. 

6.2.1   Gemensamt lärande 

Alla lärare i studien nämner att en viktig faktor för skolan och den gemensamma 

utvecklingen är de kollegiala lärgrupperna. Det framträder i resultatet att det är viktigt att 

skolan har ett gemensamt mål och en gemensam syn på fortbildning där alla lärare deltar 

och engagerar sig (L4). Lärare 6 nämner; 

 

  Jätteviktigt, jätteviktigt. Vi måste ha en gemensam, inte enskilda grejer utan ett gemensamt 

mål. Vi måste veta vart vi ska, det är som ett företag känner jag. Jag tycker det är för slappt i 

skolor att man går åt var sitt håll och liksom vad är målet? Vart är vi på väg? Vad står vi för?  

 

Det framkommer även att ett speciellt forum är viktigt för dessa diskussioner (L1, L3, L5). 

I dessa forum utvecklas också ett gemensamt yrkesspråk. Det framträder i resultatet att 

genom det gemensamma arbetet blir begrepp och uttryck tydliggjorda och uttalade. Det 

som tidigare har varit ett ”omedvetet tyst språk” för lärare framkommer och blir 

begreppsliggjort. Genom lärgruppsarbetet kan lärare sätta ord på vad de gör i klassrummet.  

Lärare 5 uttrycker det enligt följande;  
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(…) gör mycket vettiga saker men har inte kunnat sätta ord på det innan. Jag tänker framförallt 

på den formativa aspekten på undervisningen. Det är en form av undervisning men också en 

form av bedömning när jag går runt och hjälper dem hela tiden, nu kan jag sätta ord på det.  

 

Begreppen framkommer när lärare hjälper elever i undervisningen. Interaktionen, som 

hjälper till att sätta ord på vad som händer i och genom undervisningen, framkommer också 

när lärare 7 uttrycker;  

 

 Det var bra när jag pratade med eleverna, jag har intervjuat en del och jag har använt vissa 

enkäter ... och genom dem har eleverna satt ord på min undervisning. Det är väl också något jag 

inte har gjort tidigare. Nu kan jag sätta ord på det jag gör på ett helt annat sätt.  

 

En annan lärare framhåller vikten av en likvärdig undervisning som en del i det 

gemensamma lärandet och trycker på långsiktighetens betydelse för ett gemensamt 

förändringsarbete;  

 

Vi behöver hålla i så att vi inte faller tillbaka till gamla hjulspår. Det blir inte en likvärdig 

undervisning om vi inte är med på samma tåg. (…) Är man inte tvingad till att reflektera att bli 

ansvarig för vad som händer i undervisningen, vi måste försöka hitta en samsyn. (L9)   

 

Andra lärare uttrycker fördelarna med ett gemensamt lärande till skillnad mot tidigare 

enskilda fortbildningssatsningar genom följande utsagor;  

 

  Annars blir det bara små duschar som det inte blir något av. Tidigare har vi haft många 

studiedagar där det bara har duttats till lite här (…) det har duschats lite här och där och det har 

varit härligt i stunden men det ger inget i praktiken. (L2) 

 

det är något nytt och vi lär oss av varandra, saker som inte är nytt för en annan kollega men det 

blir nytt för mig. Sitter jag och läser för mig själv så blir det inte så … implementeras det inte i 

samma grad som när vi är flera personer. (L7) 

 

Resultatet pekar mot att ett gemensamt lärande i lärgrupperna är en viktig del av skolans 

utveckling. Skolan behöver en gemensam fortbildning där alla lärare engagerar sig och 

deltar. Det framkommer också att det gemensamma lärandet är viktigt för utvecklingen av 

ett professionellt språk och en likvärdig undervisning.   
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6.2.3   Stärkt självförtroende 

Flera av lärarna i studien nämner att arbetet i lärgrupperna har gett dem en bekräftelse på 

att arbetet de gör i undervisningen är lämpligt och det har i sin tur gett dem en större tro på 

sig själva och hur de undervisar. Deras självförtroende har stärkts. Lärare 2 uttrycker det 

genom att;  

 

Jag gör mer utvärderingar nu och det är väl för att jag har kommit på att det inte är så farligt att 

fråga eleverna. Man frågar ju dem om sin egen profession och det kan ju vara lite så där. 

 

Bekräftelsen gör även att lärarna vågar och vill fortsätta att utvecklas;  

 

… är att man är på rätt spår, inte så många nyheter men skön känsla att jag tänker rätt, det här 

tänker jag, det här säger forskningen, det här har jag i mitt huvud, ja då är jag på rätt väg, då kan 

jag fortsätta att fördjupa mig. (L4) 

 

Resultatet pekar mot att ett stärkt självförtroende gynnar utvecklingen såväl på det 

personliga planet, som i undervisningen. Lärare tror mer på sig själva och hur de 

undervisar. 

6.2.4   Förbättrade relationer 

Flera av lärarna i studien nämner att lärgruppsarbetet har bidragit till att de har lärt känna 

fler kollegor på skolan och att det har skapat fler möjliga kontakter. Det har i sin tur 

påverkat samarbetet positivt (L8). Resultatet pekar också mot att det har sammanfört 

skolan som enhet.  

 

Fördelen på vår stora skola är ju faktiskt att jag har kommit i kontakt med andra personer och 

det kittar ihop skolans lärare. (L2) 

 

Förståelsen för andra kollegor har också ökat genom att lärare har arbetat tillsammans på 

olika sätt. Genom lärgruppsarbetet verkar en medvetenhet skapats om vilken skillnad det 

är att undervisa i olika ämnen. (L5) 

6.2.5   Nya perspektiv 

Alla lärarna i studien framhåller vikten av den gemensamma diskussionens betydelse för 

att skapa nya infallsvinklar som bidrar till en vidgad förståelse av praktiken. Genom att 
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diskutera i speciella forum framträder nya aspekter av teorin som ger avtryck i både 

undervisning och på lärarens enskilda lärande. En lärare (L4) uttrycker att diskussionerna 

kring den gemensamma inlästa teorin - lyssnandet och frågandet- leder till nya perspektiv;  

 

Alltid bra att få läsa och grotta ner sig, att få läsa något och ... prova, diskutera, prova igen, det 

hade jag inte gjort på egen hand om jag var ärlig. Att få förfina, att få tänka till och ändra i 

undervisningen … och vi fick prata, vi lyssnade och vi hann fråga varandra. utveckla det här, 

förklara, hur tänkte du nu, varför gick inte det som du tänkte, vad kunde du gjort istället. Jag har 

gjort så här, har du provat det här? Ämmmm väldigt öppet, och väldigt bra och vi lyfte oss över 

själva ämnet. 

 

Vidare lyfter även lärare 2 fram lyssnandets roll för att diskussionen ska leda framåt och 

uttalar;  

 

Själva diskussionen är viktig, för då har vi lyssnat in varandra och då behöver man diskutera 

öppet om tankar och erfarenheter. Man kan ventilera olika saker (…), då finns det helt plötsligt 

en möjlighet att diskutera, att stöta och blöta, fördelar och nackdelar med olika sorters formativ 

bedömning. 

 

Av en annan lärare (L6) framkommer att numer handlar diskussionen om något annat än 

de nationella proven, vilket tidigare verkar ha upptagit den gemensamma mötestiden.  En 

lärare poängterar också olikheternas betydelse för perspektivvidgningen. Genom att bidra 

med olika erfarenheter i gruppen vidgas samtalen och ett lärande kan börja gro; 

 

   Vi hade bland annat någon som var resurspedagog som kom in med synpunkter från ett perspektiv 

och då fick vi in ett nytt perspektiv. Många perspektiv så, jag tyckte det var bra. Och det gällde då 

både allmänt om ämnen men också diskuterade vi didaktik och allmän metodik (...) medan 

diskussionerna som det blev i ämnesgruppen inte ger detta. (L3) 

 

De gemensamma diskussionerna har också skapat en nyfikenhet och en vilja till fortsatt 

utveckling och som en lärare uttrycker: ”men mitt intresse för min egen utveckling, och 

hur jag jobbar med mitt uppdrag är ju nyuppväckt igen” (L9) visar på att en positiv kraft 

kan skapas som leder utvecklingen framåt och då framförallt i det egna lärandet.  

 

Samtliga lärare i studien uttrycker att de har fått en ökad medvetenhet om sin egen roll som 

lärare och vilken betydelse det får för utformningen av undervisningen. En lärare (L7) 
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framhåller fördelen med de gemensamma diskussionerna som för hens medvetenhet och 

lärande framåt;  

 

… men sen med resultatet så har jag tagit med det till lärgruppen och så har vi diskuterat det 

där och sen har jag funderat och gjort om. Åååå … det ger ju.....en del att bara få resultatet själv 

men det ger ju också … men det är ju bra att kunna diskutera med kollegor för det hjälper i 

processen.  

 

En annan lärare (L4) uttrycker att lärgruppsarbetet har bidragit till en eftertänksamhet som 

har lett till ett större lugn som gör att hen kan läsa av eleverna bättre. En annan lärare 

uttrycker att hen har lämnat den traditionella undervisningsformen 

(katederundervisningen) och att det har påverkat hens egen syn på sin roll som lärare (L6). 

 

Lärare 8 beskriver sin ökade medvetenhet om sin egen roll enligt följande;  

 

… bara en sån liten grej att vi nu har enhetliga startblock och det har gjort att jag aldrig går in på 

en lektion utan att ha tänkt till vad vi ska göra men också vad är målet. Jag har aktualiserat det 

tänket på ett annat sätt och det … Ja … det är bra tycker jag. Jag tvingar ... eller det är lätt att 

tappa det men nu ska det stå där på tavlan och jag vet nu mer vad vi ska göra. Det har hjälpt mig 

att konkretisera kunskapsmålen, vad är det jag faktiskt gör just nu och vilka förmågor tränar vi 

nu … det blir så mycket tydligare för alla ...  

 

Genom att lärgruppen har kommit fram till konkreta metoder som startblock 

(tydliggörande av lektionsmål, genomförande, läxa, start- och sluttid) har lärare fått en 

ökad kännedom om vikten av att vara tydlig, både mot sig själv men också inför 

eleverna. Framträdande i intervjuerna var också observationens betydelse för en ökad 

medvetenhet om sitt eget sätt att undervisa och flera lärare uttryckte att genom att se 

andra agera så blir de medvetna om sitt eget sätt att undervisa. Lärare 1 uttrycker vikten 

av att genom att prata om sin egen undervisning kan hen reflektera över den  

 

Man fick dock se och prata om det som hände. ... det har varit bra ... det är alltid bra att få se 

någon annans undervisning för då börjar jag fundera på min egen. Men också att få prata om 

min egen ...  

 

Resultatet pekar mot att observationerna är ett viktigt inslag i lärgruppsarbetet och för att 

det ska bli möjligt behövs gemensam tid till de efterföljande diskussionerna. Lika viktigt, 
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visar resultatet, är att de som observerar varandra känner förtroende för varandra (L5, L6). 

Framträdande i resultatet är att de gemensamma diskussionerna har betydelse för att skapa 

nya infallsvinklar som bidrar till en vidgad förståelse av praktiken och genom att lärare 

lyssnar och frågar vidgas lärandet. 

6.2.6   En förändrad undervisning 

Att undervisningen har förändrats uttrycker samtliga lärare i studien. Upplevelsen av hur 

den har förändrats skiljer sig åt. I samtalen med lärarna kan urskönjas alltifrån en mer 

praktisk förändring så som nya metoder och en ökad tydlighet till ett mer ändrat 

förhållningssätt gentemot eleverna. Det förändrade förhållningssättet framkommer av 

lärarnas upplevelse av ett ökat elevinflytande och ett ökat elevansvar men också av att 

lärare beskriver en upplevelse av en ökad tilltro till elevernas förmåga att lära, en större 

lyhördhet och ett bättre samspel med eleverna.  

 

6.2.6.1   Utvecklat olika metoder 

Många av lärarna uttrycker att de har tagit till sig och börjat använda olika metoder som 

har påverkat undervisningen. De olika teknikerna och tipsen har lärarna delgett varandra 

under lärgruppen och många av respondenterna upplever detta som givande inslag. Lärare 

2 menar att nu måste alla elever svara i klassrummet eftersom hen använder glasspinnar i 

undervisningen. Genom lärare 5s beskrivning framkommer den allmänna uppfattningen av 

att nya metoder är bra för att utveckla undervisningen.  

 

för att utveckla undervisningen när man väl konkret sitter ner och pratar metoder så, att vi kan 

tipsa varandra för annars diskuterar vi bara elevfall. När vi testar olika metoder i undervisningen  

 

Tips och idéer för att utveckla undervisningen är ett tydligt framträdande drag i 

analysen.  

 

6.2.6.2   Ökad tydlighet 

Av intervjuerna framkommer det också att lärare har blivit mer tydliga när det framförallt 

gäller målformuleringar och det ger eleverna en ökad medvetenhet om målet med 

undervisningen. Vad som ska tränas, varför och hur det kan ske. Lärare 8 beskriver det 

enligt följande;  
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jag har blivit tydligare, jag har som pedagog blivit mer öppen, min tanke inne i huvudet. Det här 

är mitt mål med lektionen, det här är syftet, det här vill jag få ut av lektionen. På något sätt har 

det blivit tydligare.  

 

Resultatet visar att lärgruppsarbetet verkar ha ökat tydligheten för eleverna när det 

framförallt gäller vad undervisningen ska leda till. 

 

6.2.6.3   Ett förändrat förhållningssätt gentemot eleverna 

Av samtliga lärare i studien framkommer en upplevelse av förändrat förhållningsätt 

gentemot eleverna. Det förändrade förhållningsättet framkommer genom en upplevelse av 

ett bättre samspel med eleverna, en större lyhördhet gentemot eleverna och en ökad tilltro 

till elevernas förmåga. Lärarna uppger också att deras upplevelse är att eleverna har fått ett 

ökat inflytande och ett ökat ansvar.  

 

Av respondenternas svar framkommer det att mer än hälften av lärarna beskriver att 

samspelet med eleverna har blivit bättre. Genom att använda olika metoder och mer samtal 

har samarbetet utvecklats. Lärare 3 uttrycker det som att interaktionen har utvecklats positivt 

och att de är mer som ett team nu.  Vidare beskriver lärare 9 att eleverna är väldigt nöjda med 

att det finns en öppen dialog mellan läraren och eleverna och att de kan komma överens ”och 

att det är inte jag och dom, utan det är vi.” 

 

Många lärare uttrycker också att de har blivit mer öppna för elevernas förslag och genom 

att fråga eleverna får de veta hur eleverna vill ha det. Lärare 7 beskriver samspelet och 

lyhördheten; 

 

  Att man får reda på hur eleverna har upplevt det i momentet som jag har testat. Jag tycker ändå 

att jag märker att eleverna är mer nöjda med vissa saker framförallt med det här med elevsvar 

och exempel på texter som hjälper dem i processen. Bedömningen ... om någon har detta svar så 

hur bedöms det och de får hjälpa till med det och så. Jag märker ju att de tycker det är bra och 

att det ger mycket. Så att det är väl mer de signalerna som jag går på. 

 

Andra lärare menar att de har börjat fråga eleverna mycket mer för att få veta hur de vill 

ha det och hur läraren kan göra det bättre för eleverna. Dialogen har fått en framträdande 

plats. (L6, L9) 
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Vidare framträder det i analysen en ökad tilltro till elevernas förmåga. Lärare uttrycker en 

förvåning över hur mycket eleverna kan och hur medvetna de är om sitt eget lärande.   

 

Jo de kan. Jag blev väldigt paff. Att de kan så mycket, att de reflekterar. Å, jag det har jag inte 

tänkt på. Att dom kan ha så starka åsikter å så och ha så bra synpunkter på sitt lärande. De äger 

också sitt lärande, en del av det. Nu är det inte så att jag kan komma med ett färdigt koncepten. Å, 

jag vet bäst utan de har kunskaper, de kan. De kan leda utvecklingen framåt, vet vad deras lärande 

är framåt. (lärare 6) 

 

Det framkommer att lärarna upplever att eleverna har kunskaper som de tidigare inte trott 

att de hade. Många lärare uttrycker också en upplevelse av att elevernas inflytande har 

ökat. En lärare uttrycker det genom att beskriva hur samtalen med eleverna har hjälpt hen 

att gå vidare med undervisningen. Lärare 3 uttrycker inflytandet genom en genomgång 

med eleverna; 

 

Har vi haft en utvärdering eller gjort någon specifik uppgift så brukar jag ge dem återkoppling 

... så här tyckte in, så här gjorde vi. Är det en exitticket som dom har gjort så brukar jag tala 

om hur det såg ut, vad de tyckte och varför vi nu ändrar. Många av er har sagt att vi jobbar 

mycket sällan med grupparbete, jag vet det och jag ska försöka göra ett arbete med det.   

 

En annan lärare menar att det är viktigt att eleverna förstår att lärare lyssnar på dem och 

att de kan påverka. 

 

jag får se vad de tycker, att jag får input av den. Sen är det också ett sätt att visa eleverna att jag 

bryr mig om vad de tycker. Att hallå… det är viktigt att få veta vad de tycker, de är viktiga, jag 

lyssnar på er. Nu ska ni skriva om vad ni tycker om det här (lärare 8)  

 

En del lärare uppger också att deras upplevelse är att eleverna har fått ett ökat ansvar och 

det kommer i utryck genom eleverna får jobba mer med det de själva vill och ta hand om 

det själva på ett annat sätt än tidigare (L9). Lärare 7 uttrycker ”De tar ett större ansvar, och 

är mer medvetna. De kan tycka till mer och de förstår mer”. Vidare framgår det av lärare 

8 

 

Eleverna får också en större inblick i sitt lärande, det blir en större medvetenhet hos dem. De får 

ta eget ansvar och få möjlighet till det … de kan också använda kunskapsmatriserna mer och försök 

se sitt eget lärande där och vara mer aktiva där och se vad de kan och inte kan. 
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Resultatet pekar mot att lärare dels använder fler metoder i undervisningen, dels har 

tydligheten mot eleverna ökat. Lärarna uppger också en upplevelse av ett förändrat 

förhållningssätt gentemot eleverna och det kommer i uttryck genom ett bättre samspel, en 

större lyhördhet, en ökad tilltro till elevers förmåga och ett ökat elevinflytande och ett 

större elevansvar. 

6.3   Resultatsammanfattning 

Av resultatet framgår det att förutsättningar som krävs för att en lärgrupper ska fungera; är 

att det råder ett tillåtande klimat i lärgruppen. Alla lärarna uttrycker på något vis att en 

fungerande gruppdynamik, där lärarna känner förtroende för varandra och visar varandra 

respekt, är betydelsefullt om arbetet i lärgruppen ska bli givande. En annan viktig aspekt 

för fungerande lärgrupper visar sig vara nödvändigheten av ett gemensamt ansvarstagande 

för lärgruppsarbetet. Det skapar en frustration om inte alla deltagare har läst den 

överenskomna litteraturen eller genomfört de gemensamma uppgifterna. I resultatet 

framträder också den disciplinerande strukturen genom att 7 av 9 lärare uppger i sina 

utsagor att de tvingades eller upplevde ett krav att läsa eller göra uppgifterna. I dessa sju 

utsagor är det dock ett positivt och nödvändigt krav för att det ska bli en gemensam och 

givande diskussion. Alla lärare hade något att säga om handledningen av grupperna och 

det framkommer i resultatet att handledningen ska vara välstrukturerad och att det är 

handledarens uppgift att leda gruppen framåt. Handledaren ska visa ödmjukhet och vara 

inkännande för gruppens önskemål men samtidigt utmana i diskussioner. Det framkommer 

också som en viktig aspekt att det ska råda rättvisa i gruppen.  En önskan om mer fria 

diskussioner i lärgrupperna framkommer också. Det upplevdes hämmande att inte få 

diskutera mer fritt. 

 

Studien visar också att ett gemensamt lärande på skolan skapas genom att alla lärare deltar 

i lärgrupperna och att alla engagerar sig i arbetet. Det gemensamma målet är viktigt för att 

kompetensutvecklingen ska ena skolan. Resultatet visar också att den gemensamma 

satsningen bör vara långsiktig och att de tidigare enskilda fortbildningssatsningarna inte 

verkar ge det gemensamma lärandet i samma utsträckning som lärgruppsarbetet ger. 

Lärares gemensamma yrkesspråket har också stärkts genom att de nu upplever att de kan 

sätta ord på vad de gör i undervisningen. Vidare framträder ur analysen att lärares 

självförtroende har stärkts. Lärare har dels fått en bekräftelse på att undervisningen är 
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lämpligt, dels fått en stärkt tro på sin egen förmåga. De vågar mer och vill fortsätta att 

utvecklas. Lärgruppsarbetet har stärkt relationer och lärare uppger att de har lärt känna fler 

kollegor och att de nya kontakterna har påverkat samarbetet positivt. Det har också lett till 

en större förståelse för andra kollegors arbetsuppgifter.  

 

Alla lärarna i studien framhåller vikten av den gemensamma diskussionens betydelse för 

att skapa nya infallsvinklar som bidrar till en vidgad förståelse av praktiken -nya 

perspektiv-. Genom att diskutera i speciella forum framträder nya aspekter av teorin som 

ger avtryck i både undervisning och på lärande. Att lyssna och fråga blir viktiga delar för 

perspektivvidgningen. Samtliga lärare i studien uttrycker att de har fått en ökad 

medvetenhet om sin egen roll som lärare och vilken betydelse det får för utformningen av 

undervisningen. Framträdande i intervjuerna var också observationens betydelse för en 

ökad medvetenhet om sitt eget sätt att undervisa och flera lärare uttryckte att genom att se 

andra agera så blir de medvetna om sitt eget sätt att undervisa. En viktig förutsättning var 

dock att det dels fanns gemensam tid till de efterföljande diskussionerna, dels att de som 

observerade varandra kände förtroende för varandra.  

 

Att undervisningen har förändrats uttrycker samtliga lärare i studien. Upplevelsen av hur 

den har förändrats skiljer sig åt. I analysen framkommer alltifrån en mer praktisk 

förändring så som nya metoder och en ökad tydlighet till ett mer ändrat förhållningssätt 

gentemot eleverna. Det förändrade förhållningssättet framkommer av lärarnas upplevelse 

av ett bättre samspel med eleverna och en upplevelse av bättre lyhördhet för elevernas 

åsikter. Lärarna upplever också ett ökat elevinflytande, ett ökat elevansvar men också en 

större tilltro till elevernas förmåga att lära.  
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7    Diskussion 

Diskussionen består av två delar. Metoddiskussionen belyser den valda metodens för- och 

nackdelar och resultatdiskussionen behandlar studiens resultat i förhållande till teoretisk 

utgångspunkt samt tidigare forskning. Därefter följer en diskussion kring vidare forskning. 

Studien avslutas med författarens slutord. 

7.1   Metoddiskussion 

I denna del diskuteras urvalet i studien, den kvalitativa intervjun samt analysen av 

datamaterialet.  

7.1.1   Urvalet 

Urvalskriteriet för studien var att pedagogerna skulle ha medverkat i förändrings- och 

utvecklingsarbetet sedan dess start vt-16 samt att de inte skulle ingått i den lärgrupp jag 

handlett. De nio som deltog i studien är alla kollegor till mig och vi har en god relation. 

Med tanke på detta bör man ta i beaktande att de som ställde upp i intervjun känner mig 

och har kunskap om att jag är en av dem som har initierat förändringsarbetet. Detta kan ha 

haft en inverkan på deras utsagor men eftersom resultatet har gett värdefull information 

om såväl positiva framgångsfaktorer som förutsättningar som krävs för ett kollegialt 

lärgruppsarbete anser jag att resultatet kan ses som trovärdigt.  

7.1.2   Den kvalitativa intervjun      

För att söka svar på mina forskningsfrågor använde jag en semistrukturerad kvalitativ 

intervju (Kvale & Brinkman, 2014). Genom att använda denna intervjuform ville jag få 

respondenterna till att uppleva intervjun som ett samtal. Den inledande frågan (se bilaga 

2) öppnade upp intervjun och respondenterna började berätta för mig. Eftersom min 

intervjuguide (se bilaga 2) var strukturerad med ett fåtal frågor med plats för 

uppföljningsfrågor fick jag möjlighet till att anpassa intervjuerna efter respondenternas 

utsagor. Genom ett aktivt lyssnande som hjälpte mig med mina följdfrågor anser jag att jag 

lyckades fånga respondenternas olika beskrivningar av lärgruppsarbetet. Innan arbetet med 

intervjuandet tog sin början genomfördes två pilotintervjuer för att säkerställa 

intervjuguiden. Till en början användes två öppna frågor där respondenten ombads att 

berätta om förändringsarbetet och vilka lärdomar det hade gett. Min intention var att få 

respondenterna att berätta mer om framgångar, utmaningar, undervisning och lärande utan 

att jag påverkade dem. Men samtidigt är jag medveten om svårigheten eftersom jag dels 
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har en arbetsrelation till dem, dels är en av handledarna (dock inte deras) som ska intervjua 

dem. Efter första pilotintervjun upptäckte jag att min rädsla för att påverka dem hämmade 

intervjun. I nästa pilotintervju var jag mer aktiv med att ställa öppna frågor.   

 

Andra möjliga datainsamlingsmetoder hade kunnat vara fokusgruppsintervjuer eller enkät 

men eftersom jag var intresserad av att kunna använda mig av öppna frågor och verkligen 

kunna följa upp svaren ansåg jag att enkät, i vilket fall, inte gav den möjligheten till 

fördjupade svar. Fördelarna med en enkät hade varit att jag hade kunnat nå fler 

respondenter och förhoppningsvis fått en högre svarsfrekvens. Dessutom hade det varit bra 

i det hänseendet att undersökningen kan anses som känslig eftersom jag som är engagerad 

i förändringsarbetet skulle genomföra studien. Bjorndal (2013) menar att när en 

undersökning rör ett känsligt tema kan enkät vara att föredra eftersom respondenternas 

anonymitet kan säkerställa mer uppriktiga svar. Dock ligger svårigheten i att formulera rätt 

frågor och efter diskussion med handledaren lämnades alternativet med enkät. En annan 

möjlighet, som jag nämnde, hade varit att genomföra fokusgruppsintervjuer. Fördelarna 

med dessa intervjuer hade varit att jag kunde ha nått fler respondenter och att samtalen 

kunde ha gett ett fylligare material att analysera. Hirsh (2017) diskuterar 

fokusguppsintervjuns fördelar och menar att denna intervjuform kan ge djupare svar 

eftersom respondenterna kan bygga vidare på varandras tankar. Jag var dock mån om att 

de enskilda uppfattningarna skulle framkomma så valet föll på enskilda intervjuer.   

 

I intervjuerna har jag eftersökt ett så naturligt och tryggt klimat som möjligt och eftersom 

alla intervjuer genomförts på samma plats och med likartat förfarande, anser jag, att det 

har bidragit till ett mer likvärdigt resultat. Dock kvarstår svårigheten med maktsymmetrin 

(Kvale & Brinkman, 2014) eftersom jag som intervjuare och tillika en av initiativtagarna 

till förändrings- och utvecklingsarbetet skulle intervjua mina kollegor. Det gör att 

respondenterna kan ha uppfattat en svårighet med min dubbla roll. Med hänsyn till detta 

var jag mycket tydlig vid intervjutillfället att jag efterfrågade både positiva och negativa 

aspekter av lärgruppsarbetet. Samtidigt som det är en styrka att vara en del av 

verksamheten innebär det å andra sidan ett ökat ansvar på mig som intervjuare eftersom 

jag är bekant med alla kollegor och handledare på skolan. Jag var därför mycket tydlig med 

att informationen som framkom enbart skulle användas i studien och att materialitet skulle 

behandlas med största konfidentialitet.  Dock kvarstår vetskapen om att jag har fått 
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information som kan anses som känslig och som jag behöver kunna hantera med varsamhet 

i framtiden. 

 7.1.3   Analys 

Under hela analysarbetet har jag varit, som diskuterats ovan, medveten om mitt eget 

förhållande till förändringsarbetet och jag har försökt att förhålla mig så objektiv som 

möjligt till materialet. Kvale och Brinkman (2014) poängterar vikten av att ständigt 

reflektera och vara medveten om sin egen roll i studien. I analysen har Graneheim och 

Lundmans (2004) steg följts och innan analysen påbörjades transkriberades allt material 

ordagrant och färgkodades. Arbetet med kategoriseringen tog lång tid och jag valde att gå 

in i och ur materialet många gånger. Analysfasen fick ta lång tid men trots det hade det 

varit en fördel om möjlighet funnits till att ha någon att diskutera analysen med. Då hade 

trovärdigheten stärkts ytterligare. Björndal (2015) poängterar att när en samverkan sker 

bidrar det till nya och fler möjliga tolkningar av ett material.  

7.2   Resultatdiskussion  

I resultatdiskussionen har jag valt att utgå ifrån mina forskningsfrågor och de teman som 

framträtt i analysen. Till en början beskrivs förutsättningar som krävs och i diskussionen 

kopplas de till olika teman – nödvändigheten av ett tillåtande klimat, nödvändigheten av 

ett gemensamt ansvarstagande och nödvändigheten av god handledning - till tidigare 

forskning och ett sociokulturellt perspektiv. Senare diskuteras också framgångsfaktorer 

och i diskussionen kopplas även dessa teman till tidigare forskning och ett sociokulturellt 

perspektiv.  

7.2.1   Nödvändigheten av ett tillåtande klimat, ett gemensamt ansvarstagande och 

en god handledning 

Studien visar att skolan står inför en utmaning att skapa ett tryggt och tillåtande klimat i 

lärgrupperna. Samtliga lärare i studien uttrycker på något vis att klimatet i lärgruppen 

behöver vara öppet och tillåtande om det ska bli en givande diskussion i gruppen. I en väl 

fungerande grupp finns en ödmjukhet och respekt inför varandra och det skapar ett forum 

där alla vill och vågar dela med sig av sina erfarenheter till varandra. Om ett kollegialt 

lärande ska bli möjligt, behöver klimatet vara tillåtande och tryggt menar Granberg och 

Ohlsson (2016). Resultatet visar att i de grupper där samspelet inte har fungerat 

framkommer känslor som otrygghet och till och med utanförskap. I studien blir det tydligt 

när en lärare upplever att hen blir korrigerad när hen skrattar. Dessa disciplinerande 
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handlingar som gör att vissa deltagare verkar känna sig obekväma i situationer behöver 

medvetandegöras så att handledaren tillsammans med gruppen kan verka för ett mer 

tillåtande klimat där alla känner sig delaktiga. För att kunna upptäcka dessa korrigerande 

handlingar behöver det ske ett aktivt lyssnande. I Langelotz avhandling (2014) kan vi också 

läsa om hur ett korrigerande av lärares beteenden framkommer i eller genom 

lärgruppsarbete. Denna disciplinerande funktion finns troligtvis överallt där människor 

samverkar men för att ett gemensamt lärande ska kunna utvecklas behöver vi bli bättre på 

att uppmärksamma detta och hjälpas åt att skapa ett tillåtande forum. Vidare verkar även 

gruppsammansättningen inverka på tryggheten och ett problem som uppkom efter ett års 

arbete med förändringsarbetet var personalrotation som medförde att nya 

gruppmedlemmar kom in i grupperna. Detta kan ha bidragit till en otrygghet i vissa 

grupper.  

 

Det blir således viktigt att gruppen är stabil, att lärarna lär känna varandra och att det byggs 

upp ett accepterande klimat där alla känner sig bekväma. En nödvändig utmaning för 

handledarna att prioritera, blir arbetet med att skapa ett gott arbetsklimat i lärgrupperna. 

Målet med lärgrupper är att skapa ett gemensamt lärande som genomsyrar både 

undervisningen och den enskilde lärarens förhållningssätt och för att detta ska bli möjligt 

behöver människor interagera med varandra. Fungerar inte denna interaktion sker ingen 

utveckling (Kroksmark, 2011) och då tar lärgruppsarbetet tid som kunde använts till något 

viktigare.  

 

I denna process blir handledningen av gruppen viktig och mycket tyder på att 

handledningen av gruppen påverkar utfallet av lärgruppen (Lauvås er al, 2016: Hirsh, 

2017: Nylund et al., 2010).  I studien blir det tydligt för alla lärare uttrycker på något sätt 

behovet av en handledare som har förmågan att tydliggöra innehållet och ramarna för 

gruppen. Handledaren förväntades vara inläst, rättvis och utmanande i sina frågor men lika 

viktigt var det att handledaren kunde skapa ett gott klimat. Resultatet pekar mot att i de 

grupper där handledaren lyckades med dessa åtaganden, framstod handledningen på ett 

positivt sätt, men det blir också tydligt av resultatet att alla deltagare inte hade en lika 

positiv inställning till handledningen. Det framgår från studien att det finns upplevelse av 

att handledare, tillika förstelärare, ”sitter på sina höga hästar” och är ”någon som tror att 

de är något”. Av studien framkommer att handledarrollen är omdiskuterad och 

mångfacetterad och ska lärgruppen bli välfungerande behöver handledaren lyssna in, följa 
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men samtidigt utmana deltagarna till självreflektion. Följande citat från Nylund et al. 

(2010) uttrycker den mångfacetterade rollen på ett tydligt sätt;  

 

Reflekterande handledning handlar om att bekräfta och att underordna sig vår yrkeskultur. Men 

om det ska hända något nytt i tanke och handling måste kulturen också utmanas. För att kunna 

förändra måste man se vad man gör – och varför. Det krävs mod att släppa det trygga invanda 

och pröva det nya och okända. Skrapar man på ytan upptäcker man att det finns flera öppna 

och dolda kulturer under den utåt sett gemensamma. (s. 79) 

 

I resultatet framträder också en önskan om mer fria diskussioner och vissa lärare uttrycker 

att den styrda strukturen hämmar de intressanta och mer djupgående diskussionerna. Lärare 

3 beskriver att det blir viktigare att hinna med punkter på ett papper än att diskutera 

ingående. Detta kan skapa ett problem, för samtidigt som en struktur efterfrågas och är en 

nödvändighet för en lärgrupps gemensamma lärande, behöver det ske diskussioner och ett 

gemensamt reflekterande för att skapa lärande samtal (jfr. Scherp 2009). Ur ett 

sociokulturellt perspektiv är det sociala samspelet utgångspunkten för lärandet och när 

varje lärare har med sig sin förståelse av praktiken in i lärgruppen, kan lärgruppen ge rika 

tillfällen till givande diskussioner som leder till nya perspektiv. Men tillåts inte gruppen 

att diskutera egna erfarenheter blir frågan om ett lärande kan ske? Ska lärare kunna 

appropriera ny kunskap som Säljö (2014) diskuterar behöver lärarna i lärgruppen, 

verksamheten/praktiken, tillåtas samtala med varandra. En lärare upplevde problemet med 

en styrande handledare så stort att hen uttryckte att det var bättre när handledaren inte var 

på plats. Här kan det eventuellt handla om ett protesterande mot skolans gemensamma 

beslut om fortbildning men också om en protest mot förstelärarsystemet. På skolan där 

studien är genomförd tillsattes tio förstelärare efter att reformen hade genomförts och 

eftersom det var eftertraktade tjänster uppstod det diskussioner om tillsättningarna och 

detta kan vara en orsak till protester mot handledare. Förstelärarna hade dessutom blivit 

utsedda av skolans rektor att bli handledare av lärgrupperna, således fick ingen annan 

möjlighet till att bli ledare av en lärgrupp.  Att förstelärarna blev handledare var troligtvis 

också ett sätt att ge förstelärarna någon form av legitimitet men också för att 

handledarskapet var förknippat med en del extra arbetsuppgifter. Lämpligt arbetsmaterial 

skulle tas fram, dokumentationer och fokusgruppsintervjuer skulle genomföras och det var 

lättare att ”lägga på” dessa uppgifter på förstelärarna, för en viss ersättning hade trots allt 

betalats ut.  
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En annan nödvändig förutsättning för att få givande diskussioner i lärgruppen, förutom ett 

tillåtande klimat och en god handledning, visar sig vara att alla deltagare har läst teorin 

eller genomfört uppgifterna som var förutbestämda. När deltagarna inte hade läst eller 

genomför åtaganden påverkade det den efterkommande diskussionen i lärgruppen. 

Samtalsdynamiken blev inte densamma och det upplevdes som ett hinder. Trots att alla 

deltagare hade kommit överens om och skrivit på ett kontrakt innan lärgruppsarbetet 

påbörjades var det deltagare som trotsade strukturen och inte genomförde de ålagda 

uppgifterna. Intressant är att av resultatet framkommer det att sju av deltagarna nämner de 

gemensamma åtagandena som tvång eller som ett krav. De var tvingade till att läsa 

litteraturen eller göra uppgifterna men samtidigt som de uttrycker kravet så framkommer 

en nödvändighet i tvånget ”för vi behöver den här maktstrukturen, om vi ska kalla den för 

det, allt kommer och ligger på att detta ska göras. Eftersom vi var tvungna till att göra det 

så läste jag och jag utvecklades som lärare” (L2).  En lärare uttryckte en upplevelse av 

tvång i negativ bemärkelse. Här kan det eventuellt handla om ett protesterande mot den 

disciplinerande lärgruppsstrukturen. I Langelotz avhandling (2014) framkommer också 

den disciplinerande maktstrukturen när lärarna i samtalen korrigerade varandras beteenden 

och även om dessa korrigeringar inte är uttalade i min studie framträder dels ett 

korrigerande beteende genom att klimatet inte alltid är optimalt, dels att det gemensamma 

arbetet upplevdes som ett krav. Emellertid beskrivs kraven att genomföra de gemensamma 

uppgifterna i en huvudsakligen positiv anda. Jag tolkar detta som ska ett gemensamt arbete 

utföras behöver det finnas tydliga riktlinjer för vad som ska göras och då kan det upplevas 

som ett tvång eller krav. I ett sociokulturellt perspektiv kan lärgruppsstrukturen i sig ses 

som ett verktyg, en artefakt, som strukturerar samtalen och formar ett lärande. Lärgruppen 

underlättar förhoppningsvis appropriering av ny kunskap.  

 

Skolans rektor har också bestämt att alla ska ingå i en verksamhetsinriktad handledning för 

att på sikt förbättra måluppfyllelsen och öka kvalitén i arbetet. När en rektor bestämmer 

sig för att genomföra ett förändringsarbete på en skola är det inte så ovanligt att några 

protesterar. Skolan har ca 80 lärare och att få alla till att anse att det är en god idé med en 

gemensam kompetensutveckling är inte troligt. Åberg (2009) diskuterar i sin avhandling 

att när en verksamhetsinriktad handledning används bestämmer rektorn riktlinjerna för 

kompetensutvecklingen och det innebär att all personal ska delta i den.  Rektorn har det 
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övergripande ansvaret för att skolan når de nationella målen och att alla elever får en 

likvärdig undervisning.  

7.2.2   Vilka framgångsfaktorer beskriver lärare? 

Teman som behandlas och som kopplas till ett sociokulturellt perspektiv är; gemensamt 

lärande, stärkt självförtroende, förbättrade relationer, nya perspektiv och en förändrad 

undervisning. 

 

Att skolan ägnar sig åt ett gemensamt utvecklings- och förändringsarbetet beskriver lärarna 

som betydelsefullt och det framgår av resultatet att det är viktigt att skolan har ett 

gemensamt mål och en gemensam syn där alla lärare deltar. Det visar sig även viktigt att 

det gemensamma lärandet sker i speciella forum. Under lång tid har det på studiens skola 

funnits både arbetslag och ämneslag och sedan uppstarten av förändringsarbetet finns 

också kollegiala lärgrupper. I dessa grupper sker diskussionerna efter en förutbestämd 

struktur och ett gemensamt lärande är målet. Jämför vi med de tidigare grupperna tyder det 

på att lärgrupperna diskutera mer övergripande didaktiska frågor och inte praktiska frågor 

som det annars verkar har funnits en tendens till i ämnesgrupperna. I litteraturen 

framkommer också vikten av speciella forum där de speciella frågorna kan få ta plats 

(Langelotz, 2014: Olin, 2012: Scherp, 2003). Hargreaves och Fullan (2012) menar att 

lärare som medvetet organiserar sig, stöttar och hjälper varandra har bättre förutsättningar 

att lyckas än de som jobbar enskilt. Lärare i studien diskuterar också vikten av en likvärdig 

undervisning som en del i det gemensamma lärandet och menar att alla behöver ”… 

reflektera, att bli ansvariga för vad som händer i undervisningen så måste vi försöka hitta 

en samsyn” (L9). Förändringsarbetet handlar i förlängningen om att alla elever har rätt till 

en likvärdig undervisning och då blir det av största vikt att alla lärare är med och visar ett 

engagemang för vad som händer i undervisningen (Hirsh, 2017: Timperley, 2013). Hirsh 

(2017) diskuterar även begreppet OTL och menar att alla elever ska få samma möjligheter 

till att lära. Även Håkansson och Sundberg (2016) poängterar att när lärare lär av varandra 

kan skillnader i undervisningskvalitén minska och fler elever kan på så sätt få bättre 

undervisning.  Idag satsar skolan, där studien är genomförd, resurser på att säkerställa en 

likvärdig bedömning av de nationella proven men frågan är om det spelar någon roll, för 

har inte eleverna fått likvärdiga möjligheter till att lära i undervisningen blir det en 

differens i resultatet som en sambedömning inte kan rå på.  
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Genom arbetet i de kollegiala lärgrupperna upplever lärare att det har utvecklats ett 

gemensamt yrkesspråk. Lärare upplever att de har lättare nu att sätta ord på vad som sker 

i klassrummet. Eleverna har i klassrummet satt ord på det som händer och på så sätt har 

begrepp tydliggjorts. Wennergren (2012) anser att ofta saknas ett yrkesspråk för att 

beskriva praktiken och detta kan försvåra ett utvecklingsarbete menar författaren. Då är 

det av vikt att den tysta kunskapen blir begripliggjord och uttalad (Lauvås & Handal, 

2015). Ur ett sociokulturellt perspektiv blir samspelet, mellan individerna i lärgruppen och 

samspelet mellan lärare och elev, betydelsefullt för utvecklingen av ett gemensamt 

yrkesspråk. När lärare använder språket, en medierad artefakt, som är en länk mellan den 

yttre kommunikationen och det inre tankearbete, i interaktion med varandra kan en ny 

förståelse/kunskap växa fram (Säljö, 2014). I detta fall ett gemensamt yrkesspråk. Detta 

sker i en specifik verksamhet.  

 

Flera av lärarna i studien framhåller att lärgruppsarbetet har gett dem en bekräftelse på att 

det de gör i undervisningen är lämpligt och det har gett dem en större tillit till sig själva; 

självförtroendet har stärkts.  Att våga och tro på sig själv är viktigt i en utvecklingsprocess. 

Enligt Hattie (2012) är det läraren som starkast kan påverka eleverna och undervisningen 

och då är det av största vikt att läraren tror på sig själv och att hen är medveten om sin egen 

roll i undervisningen. I denna process blir samarbetet med kollegor också viktigt och 

resultatet visar på att relationerna mellan kollegor har stärkts och att de har utvecklat en 

större förståelse för varandras undervisning. Detta stämmer väl överens med Bladini, 

Dahlqvist och Åbergs forskningsstudie (2014) som visar att ett kollegialt lärande i en 

handledningsgrupp kan bidra till ett ökat självförtroende och förbättrade relationer.  

 

Mycket verkar tyda på att de gemensamma diskussionerna som har funnits i lärgrupperna 

har skapat nya perspektiv och nya infallsvinklar som bidragit till en vidgad förståelse av 

praktiken. Alla lärare i studien framhåller vikten av den gemensamma diskussionens 

betydelse för att utveckla sitt eget lärande. Det verkar även vara så att om diskussionerna 

ska bli betydelsefulla behöver lärare interagera med varandra och det gör de genom att 

lyssna och ställa frågor till varandra. Att lärare har olika kompetenser verkar också bidra 

till nya infallsvinklar. Genom att lärare lyssnar på varandras utsagor kan lärare reflektera 

och skapa distans till sitt eget agerande, och det leder till att deras förståelse ökar och 

tänkandet vidgas (Granberg & Ohlsson, 2016: Lauvås & Handal, 2015: Åberg, 2009). Av 

resultatet framkommer också att samtliga lärare uttrycker att de har fått en större 
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medvetenhet om sin egen roll som lärare och vilken betydelse det får i undervisningen. 

Mycket tyder på att när lärare diskuterar tillsammans i lärgruppen utvecklas en större 

medvetenhet och självkännedom som hjälper dem framåt i utvecklingen. Den stora 

fördelen med lärgrupper är just det gemensamma reflekterandet, när det finns ett klimat 

som tillåter diskussioner, en handledare eller kollegor som utmanar med frågor och 

kommentarer, kan möjligheter skapas till ett gemensamt lärande. Kollegorna eller 

handledaren kan ses som en kommunikativ stötta (Säljö, 2014) som hjälper till i 

kunskapsprocessen.  Behärskandet av ny kunskap sker genom mediering och i lärgruppen 

användes framförallt språket men också cykelmodellen som redskap. När en individ är på 

väg att lära sig/utveckla ny kunskap genom social interaktion, blir det viktigt att den 

tidigare förståelsen hakar in i den nya kunskapen. I lärgruppen yttrar det sig genom att 

lärare har med sig en förförståelse för det som diskuteras och genom interaktion utvecklas 

kunnandet. (Den närmaste utvecklingszonen, Säljö, 2014). I lektionsaktiviteterna utgår 

lärarna också från sin egen kunskapsnivå och genom att arbetet förfinades/utvecklades 

tillsammans med andra kollegor i lärguppen kan en utveckling ske. När lärarna diskuterar 

observationernas betydelse för en ökad medvetenhet uttrycker flera lärare att de blir mer 

medvetna om sitt eget sätt att undervisa när de ser andra agera. Det som visade sig vara 

viktigt var de efterföljande diskussionerna och att de som observerade varandra kände 

förtroende för varandra. Precis som resultatet visar är observationer ett bra sätt att utveckla 

sin egen medvetenhet om både sitt eget lärande men också sin undervisning men det kräver 

en kritisk vän som Wennergren, (Wennergren, 2012) pratar om. En kritisk vän är en 

kollega som både vågar utmana tillika bekräfta ett agerande för att nå ett lärande inom den 

närmaste utvecklingszonen (Strandberg, 2009). Det är lättare att tänka detta i teorin än det 

visar sig vara i praktiken. Resultatet visar att en del lärare inte är trygga i sina grupper och 

att då behöva observera en kollega, eller bli observerad av en kollega som man inte känner 

sig trygg med, skapar ingen utveckling. Jag tolkar detta som att det primära i en lärgrupp, 

till en början, är att jobba för ett tillåtande klimat.  

 

Det visar sig i resultatet att samtliga lärare uttrycker en upplevelse av en förändrad 

undervisning.  Det kommer i uttryck genom praktiska förändringar men också genom ett 

ändrat förhållningssätt gentemot eleverna. Många av lärarna uttryckte att lärgruppsarbetet 

har gett dem nya metoder och det framkommer att de nya teknikerna eller tipsen har hjälpt 

lärarna i undervisningen. Med tanke på att lärgruppsarbetet utgick ifrån Wiliam och Leahy 

”Handbok i formativ bedömning” är det inte konstigt att lärare pratar om de nya tipsen och 
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teknikerna som boken tar upp. Det är dock viktigt att det inte bara blir en teknik som prövas 

och att den bakomliggande kunskapen/teorin till varför man använder tekniken/metoden 

faller i glömska. Hirsh (2017) diskuterar baksidan av alla metoder som har kommit med 

formativ bedömning och menar att det finns en risk med att dessa metoder bara appliceras 

i undervisningen utan egentlig förankring i vare sig teorin eller i en egentlig förändring av 

undervisningen. Tillika Black et al. (2003) diskuterar att ska undervisningen utvecklas och 

ett lärande ske hos eleverna bör arbetssättet bli införlivat i den redan inarbetade 

undervisningen.  

 

Till skillnad från Wennergrens och Blossings studie (2015), som visar på att eleverna inte 

involverades i så stor grad i det kollegiala lärandet, tyder studiens resultat på att eleverna 

har blivit mer delaktiga i undervisningen. Mer än hälften av lärarna framhåller att de har 

fått ett bättre samarbete med eleverna. De diskuterar mer med eleverna och känslan av att 

de är ett team framkommer. I detta samarbete verkar även lärarna ha blivit mer öppna för 

elevernas förslag. Elevernas åsikter hörsammas på ett annat sätt, och upplevelsen av att 

deras inflytande har ökat framkommer. Forskning visar på att en bra integration mellan 

lärare och elev utvecklar lärandet (Hirsh, 2017: Kroksmark, 2013: Timperley, 2013). 

Skolan ska idag också eftersträva ett ökat elevinflytande och det står i Skollagen (SFS 

2010:800) att elevernas inflytande ska öka med stigande ålder. Om lärgruppsarbetet kan 

skapa ett ökat inflytande för eleverna till att påverka undervisningen, kan det kollegiala 

lärgruppsarbetet vara ett sätt att möta ett svagt elevinflytande i skolan. Vidare visar 

resultaten att lärarna upplever att elevernas förmåga till att ta eget ansvar i undervisningen 

har ökat. Eleverna kan påverka mer vad de ska arbeta med i undervisningen. Ett viktigt 

inslag i förändrings- och utvecklingsarbetet var just att ta till vara på elevernas åsikter och 

uppfattningar om undervisningen, och mycket tyder på att det kollegiala lärandet på skolan 

har varit positivt för eleverna. Precis som Skolverket förespråkar (2015:1) behöver varje 

skola hitta sitt sätt att bedriva skolutveckling. Det innebär att hitta sitt eget sätt där ett 

systematiskt, kontinuerligt och kollegialt lärande genomsyrar verksamheten. Mycket tyder 

på att skolan där studien är genomförd har hittat en tänkbar väg till utveckling. Dock finns 

det fallgropar som framförallt handledarna får se upp för; klimatet i lärgrupperna behöver 

vara tillåtande och ett ökat medvetande om handledningens betydelse är av vikt.  
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7.3   Vidare forskning 

Studien resultat pekar mot att om ett kollegialt lärande ska bli möjligt krävs vissa 

förutsättningar. Klimatet i lärgruppen behöver vara tillåtande, alla deltagare behöver 

genomföra de gemensamma åtaganden och handledningen av gruppen behöver fungera. 

Detta har väckt nya tankar och funderingar på hur vi bäst kan utforma lärgruppsarbetet så 

att det gynnar ett kollegialt lärande. Eftersom forskningen är knapphändig vore det 

intressant för kommande studier att undersöka både handledningens och maktstrukturers 

påverkan på kollegiala lärgrupper. Kan man genom en skicklig handledning minska 

negativa maktstrukturer?  

7.4   Slutord 

Med denna studie hoppas jag att jag har kunnat belysa såväl förutsättningar som krävs, 

som framgångsfaktorer med, en skolas kollegiala lärande. Att genomföra ett förändrings- 

och utvecklingsarbete på en skola kräver mod, såväl från rektorns sida som från 

förstelärarnas sida och med en ökad förståelse för hur lärare upplever det kollegiala lärande 

i lärgrupperna kan vi tillsammans utveckla arbetet. Jag vill rikta ett stort tack till alla lärare 

som har deltagit i studien och bidragit till mitt lärande.  
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Bilaga 1: 

Hej! 

För ett tag sedan tillfrågade du om intresse fanns av att delta i min studie där jag vill att du 

berättar om dina erfarenheter av skolans lärgruppsarbete. Eftersom jag inte har hört något ifrån 

dig, undrar jag nu om intresse finns? 

Precis som jag tidigare berättat kommer jag att spela in intervjun och den kommer ta ca 45 

minuter. Jag kommer sedan att transkribera materialet för att kunna analysera det. Du deltar helt 

frivilligt och du kan när som helst under intervjun avbryta den. Deltagandet kommer att 

behandlas konfidentiellt och ingen kommer kunna identifiera ditt deltagande i studien. Det är 

bara jag och min handledare som kommer ha tillgång till det insamlade materialet och efter att 

studien är avslutad kommer det att slängas.  

Nu hoppas jag att du kan tänka dig att ställa upp och delta i min undersökning, maila mig så snart 

som möjligt så att vi kan boka in en intervjutid. 

Tack på förhand! 

Ha en fortsatt bra dag! 

//Annika  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2:  

Inledning 

Beskrivning av syftet med intervjun, etiska förhållningssättet 

 

Intervjuguide 

Du har varit med i ett förändrings-och utvecklingsarbete där du har ingått i en kollegial 

lärgrupp.  

 

Vilka är dina erfarenheter av detta arbete? Kan du berätta? 

(Uppföljningsfrågor/om det behövs): 

- Vilka är fördelarna med ett kollegialt lärgruppsarbetet? 
 

- Vilka är ”hindren” i ett kollegialt lärgruppsarbete? 

 

Är/På vilket sätt är lärgruppen viktig? 

(Uppföljningsfrågor/om det behövs) 

 

Vilken betydelse har själva lärgruppen för utveckling? 

(Uppföljningsfrågor/om det behövs): 

- Hur visade det sig? Både enskilt och övergripande. Förklara 

 

Vi har också involverat eleverna under arbetet, vad är dina tankar runt det? 

(Uppföljningsfrågor/om det behövs): 

- Hur har det yttrat sig?  
- Avslutande ord: 

 

Ta upp någon/några av de viktigaste lärdomarna fr. intervjun- möjlighet till respons. 

Avsluta med; jag har inga fler frågor, har du något som du vill ta upp innan vi avslutar?  


