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Antal sidor: 37 

 

Dagens skola befinner sig i ständig förändring och ställs kontinuerligt inför nya krav. För att 

möta dessa utmaningar är därför skolutveckling en nödvändighet. Syftet med studien är att 

undersöka och beskriva hur arbetet med kollegiala observationer uppfattas av lärare och avser 

att belysa både det som uppfattas positivt och de svårigheter som finns med kollegiala 

observationer som en metod för att utveckla undervisningen. Studiens frågeställning är: Vilka 

faktorer påverkar enligt lärare arbetet med kollegiala observationer? Som teoretisk utgångspunkt har ett 

sociokulturellt perspektiv använts. Studien är kvalitativ och åtta semistrukturerade intervjuer 

genomfördes och där innehållsanalys med induktiv ansats använts som metod för analys. 

Empirin kategoriserades i sju teman med faktorer som enligt lärarna påverkar de kollegiala 

observationerna; Relation, Erfarenhet, Dokumentation, Distans, Syftet med observationen och Organisation. 

Resultatet visar att lärarna upplever kollegiala observationer som ett värdefullt sätt att utveckla 

sin undervisning men att det finns vissa faktorer som upplevs som hinder. Det uppfattas som 

svårt då otillräckliga relationer skapar otrygghet, erfarenhet saknas, lärarna har olika inställning 

till uppgiften och känslan av tidsbrist infinner sig. Framgångsfaktorer i resultatet tyder på att 

lärarna skapat goda relationer, erhållit erfarenhet och fått stöd i form av hjälpstrukturer som 

observationsprotokoll som utvecklat observationerna. 

 



 

 

 

  

ABSTRACT 
 
The school of today is constantly changing and is continuously being faced with new 
requirements. In order to meet these challenges, school development is therefore a necessity. 
The purpose of the study is to investigate and describe how collegial observations is perceived 
by teachers and intends to highlight what is perceived positively and the difficulties with 
collegial observations as a method for developing teaching.  The question of the study is: What 
factors influence the work of collegial observations according to teachers? A socio-cultural perspective has 
been used as a theoretical framework.  This is a qualitative study and eight semi-structured 
interviews are conducted and as a method of analysis a qualitative content analysis with an 
inductive approach was used. The empirical data was categorized into seven themes with 
factors that, according to the teachers, influenced collegial observations: Relationship, Experience, 
Documentation, Distance, Purpose of the Observation and Organization. The result indicates that the 
teachers experience collegial observations as a valuable way of developing their teaching, but 
that there are certain factors that are perceived as obstacles. These difficulties include that of 
insecurity caused by insufficient relationships, lack of experience, teachers having varying 
approaches to the task and the sense of time shortage is present. Successful factors in the 
outcome indicate that the teachers created new relationships, gained experience and received 
support in the form of auxiliary structures such as an observation protocol that developed the 
observations. 

 

Sökord: kollegiala observationer, collegial observations, kollegialt lärande, skolutveckling, school 

development, sociokulturellt perspektiv, socio-cultural perspective 
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1. Inledning 
Dagens skola befinner sig i ständig förändring och ställs kontinuerligt inför nya krav. Skolutveckling 

är därför en nödvändighet för att möta de utmaningar skolan står inför och det räcker inte att göra 

som man alltid har gjort. Genom åren har skolutveckling följt olika trender och sedan en tid tillbaka 

har fokus legat på det kollegiala lärandet. Skolverket (2015a) betonar vikten av att lärare lär 

tillsammans och arbetar på ett forskningsbaserat sätt. Genom de olika lyften, med start i 

Matematiklyftet 2013, har de också på ett tydligt sätt visat att det är den vägen skolan ska gå när 

det gäller skolutveckling. Dock har dessa olika lyft tenderat att bli punktinsatser som endast några 

få av skolans lärare får ta del av. Det har också resulterat i att den nya kunskapen stannar hos de 

som deltagit och kunskapsspridningen på den enskilda skolenheten har varit låg.  

Timperley (2013) betonar att skolan måste gå mot ett professionellt lärande där det krävs att läraren 

är engagerad i sitt eget lärande istället för att delta i en rad olika utvecklingsprojekt. Även Hirsh 

(2017) beskriver hur viktigt det är att varje lärare vill lära sig mer om sin egen undervisningspraktik 

och skriver: 

Det som lärare dock har gemensamt, oavsett vilka kontextuella omständigheter de 

arbetar i, är att de behöver kunna förhålla sig till sin egen undervisnings- och 

klassrumspraktik, vara nyfikna på den och hur den fungerar för de elever som just nu 

befinner sig där (s. 64).  

En framgångsrik skolutveckling handlar därför bland annat om att utveckla enskilda lärares eget 

lärande med fokus på undervisning. 

Denna studie har sin grund i det skolutvecklingsarbete som bedrivs på den 7-9 skola där jag arbetar. 

Fokus i detta utvecklingsarbete har varit att utveckla det kollegiala lärandet på skolan och som en 

del i det har lärarna genomfört kollegiala observationer. I samband med de kollegiala 

lärgruppsträffarna har dessa observationer planerats och utifrån det innehåll man diskuterat på 

träffarna har lärarna besökt varandras lektioner och efteråt fört gemensamma diskussioner om hur 

resultatet av det planerade innehållet föll ut. För de flesta var detta ett nytt sätt att utveckla 

undervisningen på men det visade sig snabbt bli ett omtyckt inslag i utvecklingsarbetet. Samtidigt 

uttryckte lärarna att de saknade kunskap och erfarenhet av observationer. Då deltagandet i 

utvecklingsarbetet har varit obligatoriskt finns det alltid de som är kritiska och trots detta var det 

extra intressant att de kollegiala observationerna upplevdes som givande även om det var en uppgift 

som blivit pålagd uppifrån. Det väcktes därför en nyfikenhet hos mig att ta reda på vad det var 

lärarna upplevde som positivt och vilka svårigheter som fanns med de kollegiala observationerna 

samt hur detta arbete skulle kunna bli en hjälp till att utveckla lärarnas undervisning på skolan. Med 

en större kunskap om hur lärare lär av och med varandra genom kollegiala observationer kan detta 

bidra till en förbättrad skolutvecklingspraktik. 
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2. Bakgrund 
Kapitlet inleds med en beskrivning av bakgrunden till studien och följs sedan av en genomgång av 

begreppen skolutveckling, kollegialt lärande, undervisning och kollegiala observationer. Kapitlet 

avslutas med en redogörelse för studiens teoretiska utgångspunkter. Tidigare forskning redogörs 

för löpande under respektive rubrik.  

 

2.1 Vägen till studien 
Hösten 2015 startade planeringen av ett nytt utvecklingsarbete på den 7-9 skola där jag arbetar som 

förstelärare och bakgrunden till denna studie har sin grund i detta arbete. Arbetet har haft som 

fokus att utveckla det kollegiala lärandet på skolan med innehållet formativ bedömning. Som grund 

till detta arbete valdes boken Handbok i formativ bedömning av Wiliam och Leahy (2015) som blev den 

gemensamma litteratur som samtliga lärare på skolan läste. 

Då arbetet startade bildades TLC-grupper med lärare från olika ämnen och arbetslag i syfte att 

skapa nya konstellationer med fokus på arbetet med det kollegiala lärandet. Begreppet TLC, 

Teacher Learning Communities, bygger på det sätt att arbeta som Wiliam och Leahy (2015) 

beskriver i sin bok med en gruppstorlek på ca 10 lärare per grupp som träffas ungefär en gång i 

månaden. Träffarna följde en strukturerad disposition och handleddes av förstelärarna på skolan 

som också planerade hur arbetet skulle läggas upp. Centralt för arbetet var att utifrån den 

gemensamma litteraturen och diskussionen i TLC-gruppen välja något nytt som skulle prövas i den 

egna undervisningen. Dessutom infördes arbetet med kollegiala observationer där lärarna besökte 

varandras lektioner för att kunna ge feedback på det nya moment som prövades.  

Innehållet i träffarna hade en tydlig och systematisk gång: 

Träff 1: Diskussion av litteraturen 

 Planering av lektionsaktivitet – testa något nytt utifrån litteraturen 

Träff 2: Återkoppling på lektionsaktiviteten 

 Justering/ny planering av lektionsaktivitet 

 Planering av kollegial observation 

Träff 3 Sammanfattning och reflektion kring momentet. 

Mellan träff 2 och 3 genomfördes kollegiala observationer med utgångspunkt i det som diskuterats 

under träffen. Parvis observerade lärarna varandras lektioner där den undervisande läraren valt ut 

vad som skulle observeras. Observationen följdes sedan upp med en gemensam reflektion i paret 

samt under nästa träff. 

Rektor beslutade att samtliga lärare på skolan skulle delta i skolutvecklingsarbetet. Detta för att 

skapa en likvärdighet för eleverna och deras undervisning samt att få skolans lärare att utvecklas 

tillsammans. Langelotz (2014) beskriver svårigheten med kollektiv skolutveckling då de som deltar 

inte ges möjlighet att delta frivilligt men det kan ändå vara nödvändig för att nå önskat resultat.  

Inför starten av utvecklingsarbetet informerades lärarna om att tid till detta arbete skulle rymmas 

inom ramen för den vanliga konferenstiden samt läsårets studiedagar. Det var av vikt att de möten 

som redan fanns på skolan inte helt ersattes av lärgruppsträffar och därför infördes en ny 
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mötesorganisation där tiden för konferenser delades upp mellan arbetslagskonferenser, 

ämneskonferenser och lärgruppsträffar. Under studiedagarna var lärarna lediga för att ha tid för 

inläsning av litteratur eller träffades i lärgrupperna. 

Efter tre terminer utvärderade lärarna arbetet och nästa fas i skolans utvecklingsarbete inleddes. 

Det framkom en tydlig önskan om att få arbeta i ämneslagen istället för de ämnesblandade 

grupperna. Upplägget från TLC-träffarna och de kollegiala observationerna togs med i det nya 

arbetet men då TLC-begreppet var starkt knutet till Dylan Wiliam valdes nu benämningen 

lärgrupper istället. Tanken var att tillsammans i ämnesgruppen arbeta med det som deltagarna ansåg 

behövde utvecklas i undervisningen.  

För att utveckla arbetet med de kollegiala observationerna på skolan togs under den fjärde terminen 

en ny stödstruktur fram. Denna stödstruktur utgjordes av ett observationsprotokoll (se bil. 1) som 

samtliga pedagoger på skolan sedan använde sig av. Tillsammans med övriga förstelärare i 

utvecklingsgruppen diskuterades hur detta skulle utformas. Vid utvärdering av tidigare arbete med 

kollegiala observationer på skolan hade det framkommit att observationerna inte i tillräckligt hög 

grad resulterade i reflektioner kring utvecklande av undervisning utan stannade vid ett samtal om 

vad som varit bra. De flesta observationer kunde beskrivas som ett besök på varandras lektioner 

utan att det leder till en djupare reflektion av undervisningen och den största behållningen har 

troligtvis den besökande läraren haft. Lärarna på skolan uttryckte att det är inspirerande att se hur 

andra undervisar. Den som ska bli observerad har i förväg valt ut vad den vill att observatören ska 

fokusera på men många faller i fällan som Björndal (2002) kallar för fokus på det positiva, vilket 

innebär att observatören bara noterar det som är bra och missar det som behöver utvecklas. Vikten 

av att förbereda observationen genom att tydligt beskriva vad som skall observeras hade också 

kommit upp.  

Med detta som utgångspunkt tillsammans med att lärarna var relativt oerfarna av kollegiala 

observationer togs det nya observationsprotokollet fram (se bil. 1). Protokollet bygger på principen 

för en trippellogg (Wennergren, 2016) där läraren som blir observerad beskriver vad den vill att 

observatören skall fokusera på under lektionen. Protokollet är sedan uppdelat i tre kolumner där 

observatören beskriver undervisningen under rubriken ”Vad ser jag?” och skriver kritiska 

reflektioner under rubriken ”Jag tänker/min reflektion”. Den tredje kolumnen är tänkt för 

gemensam reflektion efter undervisningstillfället.  

Wennergren (2012) beskriver hur komplext uppdraget som observatör är då det innebär att 

beskriva vad som sker, ge positiv feedback och utmaningar om det som kan förbättras samt kunna 

föra en reflekterande diskussion om slutsatser och lärdomar. Med hjälp av strukturen i det 

framtagna protokollet ville vi belysa de olika delarna i en observation och även underlätta för den 

dokumentation som skulle ligga till grund för den gemensamma reflektionen. Inför 

observationerna har protokollet gåtts igenom i lärgrupperna och handledarna har förklarat syftet 

med det. I grupperna har det diskuterats vad som skall prövas i undervisningen inför nästa träff 

och utifrån den diskussionen har den som skall bli observerad formulerat vad observatören skall 

fokusera på under lektionen. Lärarna delades upp i par som sedan besökte varandras lektioner. När 

de samlades igen i lärgrupperna fördes en diskussion kring hur observationerna hade gått i samband 

med utvärderingen av det som hade prövats i undervisningen.  
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2.2 Skolutveckling 
Resultaten i svensk skola behöver förbättras, det är alla överens om men vad som menas med 

förbättrade skolresultat är däremot inte lika tydligt (Håkansson & Sundberg, 2016). Samtidigt som 

det är otydligt för lärarna vad bättre resultat innebär omfattas skolan av en kultur som styrs av 

mätning och krav på att prestera bättre. Diskussionerna kring skolutveckling handlar i allt större 

utsträckning om resultat och måluppfyllelse som ett led i en skola med ökad kunskapsmätning. 

Detta är naturligt då skolsystemet sedan läroplansreformerna 1994 har gått från en regelstyrning 

som huvudprincip till dagens mål- och resultatstyrning (Håkansson, 2017). Enligt Scherp (2003) 

finns det problem med att ha en mål- och resultatstyrd skola då det utgår från ett rationalistiskt och 

instrumentellt synsätt som är svårt att omsätta i skolans verksamhet. Det riskerar att dela upp 

uppdraget i så små mål och delmål att de övergripande målen och den meningsskapande helheten 

tappas bort. I den nuvarande läroplanen, Lgr11 (Skolverket, 2017) framgår det att ”Skolans 

verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen.” (s. 11) vilket innebär 

prövning, uppföljning och utvärdering av verksamheten.  

I linje med att skolutveckling ska resultera i högre måluppfyllelse har lärares professionella 

utveckling hamnat i centrum för skolutveckling (Håkansson & Sundberg, 2016). Även Scherp 

(2003) menar att lärares lärande är grunden för dagens skolutveckling. Ett förståelseinriktat lärande 

leder till en djupare förståelse för vad som ligger bakom en lyckad undervisning men också en 

förståelse för de situationer som inte resulterar i en önskad undervisningssituation. ”Förståelsen av 

uppdraget påverkar lärandet genom att den utgör den meningsskapande helhet utifrån vilken 

erfarenheterna omformas till lärdomar.” (s. 43). För att kunna förverkliga uppdraget är det önskvärt 

att lärarna har så lik syn som möjligt på uppdraget. Det blir då lättare att arbeta tillsammans mot 

ett gemensamt mål och utveckla ett gemensamt lärande. Är det stora skillnader i samsynen försvåras 

arbetet och det blir skolledarens roll att göra uppdraget tydligt så att en gemensam förståelse av 

uppdraget kan skapas (a.a.).  

Wiliam (2013) skriver att lärares utveckling av undervisningen förbättras under de fem första 

verksamma åren för att därefter utvecklas marginellt, baserat på en australiensk studie gjord av 

Leigh (2010). Många länder har lagstiftat hur mycket tid som ska gå till lärares fortbildning men 

ställer inga krav på vad den ska resultera i. ”Lärare behöver professionell utveckling eftersom deras 

arbete är så svårt, så komplext att det inte räcker med en livstid för att förbättra den.” (s. 45). Wiliam 

menar att det inte räcker med erfarenhet eller kortare kurser utan lärare behöver utveckla sin 

profession.  

Den form av fortbildning som tidigare har skett genom punktinsatser och individuell fortbildning 

har visat sig ha liten eller ingen effekt på elevernas lärande menar Kornhall (2014). För att elevernas 

lärande ska öka krävs en förändring av det som sker i klassrummet, undervisningen måste bli bättre. 

Författaren sammanfattar sex kännetecken på fortbildning som kan resultera i förbättrade 

elevresultat: 

1. Den har elevers måluppfyllelse i centrum. 

2. Den varar länge (år). 

3. Den är inbyggd i organisationen. 

4. Man känner delaktighet. 
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5. Man har tillgång till extern expertis. 

6. Den sker i verksamheten och innehåller kollegialt lärande, gärna med inslag av 

klassrumsobservationer. (s. 46) 

 

Den första punkten beskrivs av Kornhall (2014) som den viktigaste punkten. Tidigare har 

fortbildning oftare handlat om att testa en metod än att undersöka hur vi kan åtgärda en brist i 

elevernas lärarande. Målet för ett lyckat kvalitetsarbete måste vara att åtgärda bristen. Det är också 

av stor vikt att alla lärare deltar i detta förbättringsarbete om det ska komma alla elever till del. 

Hirsh (2017) menar att vikten av varaktighet och att lärarnas problemformuleringar ligger till grund 

för arbetet är avgörande aspekter för en lyckad skolutveckling. Vidare hävdar Hirsh att ”Skolledare 

och lärare behöver hitta former för långsiktigt och hållbart skolutvecklingsarbete, där de blir 

kunskapsproducenter med utgångspunkt i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” (Hirsh, 2017, 

s. 61).  

Timperley (2013) beskriver att lärares lärande behöver utvecklas till ett professionellt lärande där 

läraren är engagerad i sitt eget lärande och eleven står i fokus. Syftet är att förbättra elevernas 

lärande och välbefinnande och det är då också av stor vikt att ta reda på om undervisningen 

fungerar och läraren behöver därmed systematiskt undersöka hur effektiva metoderna som 

används i klassrummet är för elevernas utveckling och mående. Skolverket (2015b) beskriver vikten 

av att lärare tillsammans får undersöka vad som fungerar och inte fungerar i undervisningen: 

Kvalitetsgranskningar visar på vikten av att personalen får möjlighet att diskutera och 

analysera hur lärmiljöer eller lärprocesser påverkar måluppfyllelsen. Det är därför viktigt 

att förskolechefen respektive rektorn ser till att personalen dels har kompetens för att 

följa upp undervisningsprocesserna, dels har tid och stöd för att gemensamt reflektera 

över och analysera vad som fungerade bra eller mindre bra i undervisningen. (s. 17) 

Rektor har som pedagogisk ledare ett ansvar för skolutvecklingen på skolan men Blossing (2011) 

anser att detta ansvar bör fördelas på flera personer. Ett sätt att göra detta är att skapa en 

organisation där rektorn har förändringsagenter till sin hjälp för att de förbättringar som planeras 

ska främja elevernas lärande. Även Håkansson och Sundberg (2016) menar att kravet på att skolan 

ska öka elevernas resultat har lett till att lärare har fått ta ett större ansvar för att leda andra lärare 

exempelvis genom att bygga upp professionella lärande gemenskaper där lärarna tillsammans kan 

utveckla sin profession. I Sverige exemplifierades detta med karriärtjänstreformen som medförde 

att förstelärare anställdes.  

 

2.3 Kollegialt lärande 
Skolverket (2015a) beskriver kollegialt lärande som ”… en sammanfattande term för olika former 

av systematisk utveckling av undervisningen där man genom ett strukturerat samarbete tillägnar sig 

kunskap och färdigheter.” (s. 2). Kollegialt lärande innebär ett problembaserat arbetssätt där man 

tillsammans granskar både den egna såväl som kollegornas verksamhet. Genom att utvärdera och 

analysera undervisningen tillsammans med andra nås ett bättre resultat hos eleverna. Här beskrivs 

också vikten av att ta del av kunskap både från varandra på skolan men också utifrån som t.ex. 

aktuell forskning (a.a.).  
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För att ett kollegialt professionellt lärande ska ske menar Hirsh (2017) att det både måste finnas en 

organisation som möjliggör ett kollegialt lärande men också att de som ska lära vill det. Därför bör 

utvecklingsarbetet grunda sig i den lokala verksamheten och drivas av lärarna. Dessutom behöver 

läraryrket ses som ett intellektuellt arbete som omfattar mer än bara tiden med eleverna. Håkansson 

och Sundberg (2016) betonar att det inte är utvecklingen av det kollegiala lärandet i sig som är målet 

utan ett sätt att utveckla elevernas lärande. För att detta ska ske behöver lärarna finnas i ett 

sammanhang där det går att experimentera och pröva nya metoder för om undervisningen inte 

förändras kan inte heller ett kollegialt lärande ske.  

Scherp (2011) beskriver lärande som något som sker då man tar in ny information som sedan leder 

till att man skapar ny förståelse av sin omvärld. Dessutom är detta något som sker tillsammans med 

andra ”Lärande sker i samspel med andra eller genom andra mer direkta erfarenheter, som leder 

till att man upptäcker andra sätt att tänka och förstå olika fenomen.” (s. 159). Detta lärande gäller 

såväl elevers lärande som lärares lärande. För att skapa ny förståelse, ett lärande, menar Timperley 

(2013) att det är av vikt att inte bara utgå från erfarenheter utan även lyfta in ny kunskap. Genom 

att bara återanvända de kunskaper som redan finns är det inte troligt att de svåra problemen i 

undervisningen får en lösning. Erfarna lärare tenderar att se sig som färdiga, det finns inget mer att 

lära och de blir därför svåra att motivera i det gemensamma professionella lärandet. Genom att 

styra det kollegiala lärandet med ambitiösa lärandemål kan man bemöta denna problematik.  

Scherp och Scherp (2016) menar att det är viktigt som lärare att medvetet och tillsammans med 

kollegor skapa ny kunskap men även att kritiskt granska de befintliga kunskaper och erfarenheter 

som redan finns. Därför är det av stor vikt att skolan organiseras så att detta blir möjligt för lärarna. 

En förutsättning för god skolutveckling är att skapa situationer för lärarna där lärande kring 

undervisning kan ske men det kan också ses som en utmaning (Timperley, 2013). Även Alnervik 

och Alnervik (2017) betonar vikten av att tydligt organisera för ett kollegialt lärande för när detta 

saknas tenderar samtalen att handla om praktiska frågor istället för innehållet i verksamheten.  

För att verksamheten ska ha hög kvalitet beskriver Scherp (2011) skolans organisation ur två 

perspektiv; arbetsorganisationen som tar sig an frågor som kräver snabba lösningar och är av 

praktisk natur och utvecklingsorganisationen som har som mål att finna långsiktiga och mer 

djupgående lösningar på de problem som uppstår. Samtliga lärare är delaktiga i båda 

organisationerna och det är av vikt att hitta en balans mellan de olika perspektiven. Samtidigt är det 

en fördel om arbetet i dessa två organisationer hålls isär då de är så olika till sin karaktär. 

Arbetslagets uppgifter hör till största delen hemma i arbetsorganisationen medan lärgupperna hör 

till utvecklingsorganisationen. Det är därför viktigt hur arbetet i de olika grupperna organiseras så 

att ett fördjupat lärande kan ske (Olin, 2009). De som leder arbetet i dessa grupper har motsatta 

uppdrag. Arbetslagsledaren bör arbeta för att arbetslaget ska komma överens och snabba beslut 

ska kunna tas medan lärgruppsledaren har som uppgift att få till ett fördjupat lärande där det är 

positivt om det finns variation bland uppfattningar och olika erfarenheter är en förutsättning för 

lärandet i gruppen. 

Att lärare arbetar och lär tillsammans kollegialt är inget nytt. En metod för detta är Lesson study 

som har sitt ursprung i Japan och är ett sätt att kollegialt utveckla undervisningen tillsammans. 

Detta har japanska lärare ägnat sig åt i snart hundra år (Kornhall, 2014). När TIMMS-

undersökningen på 1990-talet visade sjunkande resultat fick forskare upp ögonen för metoden då 

de såg att japanska elever hade ovanligt goda resultat i matematik. Först när Stevenson och Stiegler 
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(1994) skrev boken The learning gap fick metoden en internationell spridning.  Hirsh (2017) beskriver 

den som ”en undervisningsutvecklande praktik i vilken lärare samarbetar för att planera, 

genomföra, observera, samla in data, analysera och förfina undervisning.” (s. 87). Metoden Lesson 

study följer ett cykliskt förlopp med följande delar: 

 Formulera mål 

 Planera lektion 

 Undervisa, observera och analysera 

 Revidera och undervisa igen 

 Reflektera och dela resultat 

Hela arbetet sker kollektivt i lärgruppen och fokus ligger på undervisning och inte den enskilde 

läraren.  

Den planerade lektionen genomförs av en av lärarna medan de andra observerar vad som sker i 

klassrummet. Efter lektionen samlas gruppen igen och analyserar hur det gick med fokus på 

elevernas lärande. Utifrån denna analys revideras lektionen och genomförs igen i en ny elevgrupp 

(Bergqvist & Echevarria, 2011). Lärare som deltagit i denna typ av projekt beskriver enligt Lewis 

och Tsuchida (1999) att just analysen tillsammans med de lärare som observerat lektionen var 

givande och gjorde att de kunde utveckla delar av undervisningen som de tidigare inte varit 

medvetna om. Observationen av lektionen blir därför en central del av arbetet och förmågan att 

kritiskt reflektera över vad som sker under lektionen är avgörande för att en förbättring av 

undervisningen ska kunna ske (Gustavsson & Wernberg, 2006). 

Hirsh (2017) betonar att syftet med Lesson Study är att fördjupa lärarnas lärande kring undervisning 

och lärande. Det är också ett sätt att få lärare att ta till sig ett analytiskt och forskande 

förhållningssätt till undervisning. Lewis och Hurd (2011) beskriver att Lesson Study bidrar till 

långvarigt professionellt lärande i skolan där metoden sätter undervisning, lärare och kollektivt 

lärande i fokus genom att lärare tillsammans undersöker och förfinar sin undervisning. Lärandet 

utgår från lärarnas frågor och tillsammans forskar lärarna i sin egen praktik. Lesson Study beskrivs 

även som en problemlösande process där lärare samlas för att tillsammans definiera vad som 

upplevts utmanande i den egna praktiken vilket sedan utgör utgångspunkten för deras kommande 

arbete (Gustavsson & Wernberg, 2006) 

 

2.4 Undervisning 
I Skollagen (SFS, 2010:800) definieras begreppen undervisning och utbildning enligt följande: 

- undervisning: sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller 

förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av 

kunskaper och värden, och 

- utbildning: den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål. (1 

kap, 3§) 

För att eleverna ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt de nationella målen krävs 

enligt Skolverket (2011) en strukturerad undervisning vilket, utöver tiden med eleverna i 

klassrummet, omfattar planering, uppföljning, bedömning, betygsättning och dokumentation. 
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Håkansson och Sundberg (2012) beskriver kvalitativt god undervisning som välorganiserad, 

planerad och reflekterad. För att nå dit behöver undervisningen baseras på både god ämneskunskap 

och på en god förståelse för elevernas utvecklingsbehov. Detta medför enligt Hirsh (2017) att 

läraryrket behöver ses som ett intellektuellt yrke. Carlgren (2015) beskriver det som att lärarna fått 

ett svårare uppdrag än tidigare: 

Jämfört med tidigare läroplaner har lärarna genom de senaste läroplansreformerna 

(1994 och 2011) fått ett mer kvalificerat kunskapsuppdrag – ett kunskapsuppdrag som 

i högre utsträckning förutsätter forskningsgrundad kunskap om relationen 

undervisning-lärande såväl som angående innebörden av kunnande inom skolans olika 

kunskapsområden och stadier. (s. 249) 

Kravet har därmed ökat på lärarnas kompetens vad gäller elevers lärande men även kopplat till det 

ämnesinnehåll som förväntas ingå i undervisningen (Åsén Nordström, 2017). 

Säljö (2015) beskriver skolan som en ”läroplansbaserad modell för undervisning och lärande där 

den enskilda eleven så att säga får gå bortom sina personliga erfarenheter.” (s. 102). Skolan får en 

central roll då det gäller att utveckla elevernas lärande i ett komplext samhälle. En viktig uppgift 

blir då att ge eleverna kunskaper som de annars inte hade mött hjälps på så sätt in i det kollektiva 

samhället där de gemensamma kunskaperna är viktiga. Men det riskerar också att landa i att det 

eleverna lär sig i skolan inte blir annat än kunskaper i skolan. Då det inte finns med i vardagen 

utanför glöms mycket av kunskapen bort. 

Kornhall (2014) beskriver att då dagens skola i större utsträckning blivit en målstyrd skola ställs 

också andra förväntningar än tidigare på dess verksamhet. Målstyrningen uppmuntrar till att 

utveckla en undervisning som har som uppgift att utvärdera om målen nåtts eller inte. Samtidigt 

som skolan kan utvärdera måluppfyllelsen på ett konkret sätt kan detta också leda till att lärare 

anpassar sin undervisning till de test och utvärderingar som genomförs. Risken med detta är att 

undervisningen snävas av och inte leder till att varje elev utvecklas så långt som möjligt. ”Eleverna 

kommer inte att bli kunniga – de blir provkunniga.” (a.a, s. 75). Vidare beskriver Carlgren (2015) 

den senaste läroplanen, Lgr 11, som en målstyrd läroplan där målen består av att utveckla ett antal 

olika förmågor. Så länge undervisningen kopplas till ett antal uppgifter med rätt svar kommer 

eleverna lära sig att svara rätt istället för att utveckla de tänkta förmågorna. ”Eller att de, till lärarens 

irritation, efterfrågar exakt vad de måste kunna inför ett prov, vilket ju inte leder till det 

eftersträvade lärandet – men däremot ett betyg.” (a.a, s. 169).  Undervisningen riskerar då att få ett 

fokus på teaching to the test istället för att utveckla lärande. 

Carlgren (2015) beskriver att synen på lärarens och elevens roll i undervisningen har förändrats 

genom åren. Undervisning har tidigare setts som något som utförs av lärarna i skolan men att det 

sedan är elevernas uppgift att lära sig något. Förmågan att lära ansågs dessutom vara något medfött 

som inte gick att utveckla. Idag finns istället krav på att undervisningen ska resultera i att utveckla 

elevernas förmåga att lära, det ses inte längre som något statiskt. Denna omvändning leder i sin tur 

till ett behov av att utveckla undervisningen så att den möter denna förväntning.  

Det ställs även krav på en likvärdig skola där alla elever ges bästa förutsättningar att utvecklas så 

långt som möjligt. Hirsh (2017) menar att svensk skola behöver diskutera hur skolan ska bli 

likvärdig för alla elever och använder begreppet opportunity to learn, OTL, vilket innebär att 
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problematisera de förutsättningar som finns för eleverna genom att ställa frågan: vilka 

förutsättningar för lärande får eleverna av den undervisning som de får?  

Om våra elever ska lyckas bättre i skolan räcker det inte att tala om det som 

styrdokumenten föreskriver och hur kunskaperna sedan bedöms – vi måste tala om hur 

vi genom undervisning gör det möjligt för eleverna att nå dit vi vill och förväntar oss 

att de ska nå och hur – i konkret mening – kvaliteten på undervisningen kan öka 

(Hirsch, 2017, s. 32). 

När likvärdighetsbegreppet diskuteras i svensk skola idag handlar det oftast om likvärdig 

bedömning men Hirsh (2017) menar att det inte räcker med att diskutera hur bedömningen ska ske 

utifrån styrdokumenten utan hur undervisningen kan möjliggöra att eleverna lär sig det vi önskar. 

Detta medför att fokus behöver ligga på hur kvaliteten på undervisningen kan öka. Det går inte att 

diskutera likvärdig bedömning utan att ta hänsyn till den undervisning som föregått 

bedömningstillfället (a.a.). 

 

2.5 Kollegiala observationer 
I litteraturen finns begreppen kollegiala observationer och skuggning som beskrivning av samma 

sak. I denna studie kommer kollegiala observationer att användas som begrepp men i hänvisningar 

till andra texter används det begrepp som skribenten använder. 

Erfarenheter räcker inte för att bli en skickligare lärare utan erfarenheterna behöver bearbetas 

tillsammans med kollegor (Wennergren & Åman, 2014). Genom att observera och dokumentera 

varandras lektioner samt reflektera över dem kan förutsättningar skapas för kollegialt lärande. 

Genom att skugga varandra utmanas både den som blir observerad men också den som skuggar 

och nya tankar väcks kring den egna undervisningen. Det kan också bidra till att sätta ord på sådan 

kunskap som tidigare varit tyst och man tar ett gemensamt ansvar för undervisningen. Hirsh (2017) 

beskriver kollegiala observationer som ett sätt att tillsammans reflektera över sitt eget lärande samt 

synliggöra och granska olika aspekter av undervisningen.  

Vid skuggning kan man inta roller som kritiska vänner (Wennergren, 2012). Detta utgörs av en 

relation som kombinerar en stödjande och uppmuntrande funktion som vän samtidigt som det 

förväntas att genom analys och reflektion ge kritik. Utmaningen som kritisk vän ligger i att hitta en 

balans i sin respons mellan bekräftelse och utmaning. Det hjälper inte kollegan att utvecklas om 

responsen är alltför okritisk men å andra sidan kan kollegan inte ta till sig respons som är allt för 

tuff heller. Även Skolverket (2015a) lyfter att arbetet med kollegialt lärande handlar om att utveckla 

sitt arbete genom att ge varandra feedback. ”Kollegialt lärande betonar vägen fram för att lösa 

uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även sitt eget arbete. En 

viktig del i detta är att träna på att ge varandra konstruktiv och framåtsyftande återkoppling (s. 2).” 

Det handlar om att hitta den rätta balansen mellan stöd och kritik.  

Då skolutveckling sker genom skuggning intar lärare olika roller (Wennergren, 2016). Dessa kan 

beskrivas som trygghetsbevarare, facitsökare, problemutvecklare och risktagare. Då trygghetsbevararen skall bli 

observerad väljer den en redan prövad metod som känns trygg och har ett stort behov av 

bekräftelse. Även responsen som ges från en trygghetsbevarare blir bekräftande. Facitsökaren har 

ett behov av att veta vad som är rätt och fel och har därför det som fokus vid observationen. 
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Responsen blir mer summativ än formativ och är ofta av en ifrågasättande karaktär. 

Problemutvecklaren vill problematisera och synliggöra undervisningen från olika perspektiv, är nyfiken 

på andras undervisning. Målet blir att kunna ställa frågor som leder till att tanken utvecklas istället 

för att hitta rätt svar. Risktagaren ser misslyckande som en förutsättning för lärande, ger tuff respons 

till kollegorna och vill testa sig själv i nya situationer. Lärare intar aldrig bara en roll utan växlar 

mellan olika. Sammansättningen av dessa roller på en skola påverkar hur resultatet av 

skolutvecklingen och undervisningen blir. (a.a.) 

Skolans tradition har enligt Wennergren (2016) hittills byggt på samtal men behöver idag 

kompletteras med skriven text. Om reflektion ska kunna ske kring en undervisningssituation krävs 

att det som skett och vad som tänkts har skrivits ner. Då vårt minne är starkt begränsat menar 

Björndal (2002) att det är av stor vikt att observationen registreras. För att få med det som är av 

vikt för den speciella situationen behöver detta förberedas genom att till exempel utforma ett 

schema eller protokoll som är avsett för ändamålet.  

För den som blivit observerad är det viktigt att lektionen följs upp efteråt då det ofta finns ett 

behov av att få förklara sig (Wennergren & Åman, 2014). Om det gemensamma samtalet sker i 

direkt anslutning till lektionen finns å andra sidan en risk att det hamnar i en diskussion kring rätt 

och fel och vilka intentioner som fanns med lektionen och den som blivit observerad tenderar att 

hamna i försvarsställning. Även för observatören är det bra om det skapas lite distans för att 

professionell kritik ska kunna ges.  

 

2.6 Teoretiska utgångspunkter  
I detta avsnitt redogörs för de teoretiska utgångspunkter som denna studie utgår ifrån. Kapitlet 

inleds med en genomgång av vad sociokulturellt perspektiv innebär och följs sedan av en 

redogörelse av begreppet proximal utvecklingszon. 

 

2.6.1 Sociokulturellt perspektiv 
Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv bygger enligt Säljö (2015) på att människan ”är en 

biologisk, social, kulturell och historisk varelse” (s. 89). Det är därför som lärande kan förstås 

utifrån en kombination av dessa perspektiv. Det är inte möjligt att endast fokusera på en av 

faktorerna utan samtliga samspelar med varandra. Det är också centralt att förstå att människans 

fysiska, intellektuella och sociala förmågor inte bestäms av de biologiska förutsättningarna utan kan 

utvecklas med hjälp av redskap (artefakter). Människans förmåga att använda och utveckla redskap 

är unikt och gör att människan kan utföra mer än vad som vore möjligt med endast de medfödda 

förmågorna. Redskapen kan vara såväl fysiska som intellektuella (a.a.). 

Den viktigaste artefakten för lärande menar Säljö (2015) är människans förmåga att använda 

språket. Det gör att vi inte bara lär av våra egna erfarenheter utan även kan ta del av andras 

berättelser. ”Genom kommunikation av erfarenheter kan ett socialt eller kollektivt minne byggas upp” 

(s.89). Människans användning av språket, såväl muntligt som skriftligt, är grunden för bildning av 

kunskap. Genom språket kan distans skapas till omvärlden och den kan diskuteras och förklaras i 

kommunikation med andra. När lärare får möjlighet att utvecklas tillsammans genom kollegiala 

observationer blir språket en förutsättning för lärande. Genom kommunikation kan befintliga 
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kunskaper bli synliga för andra och det är möjligt att lära av varandra. Till slut kan andras 

erfarenheter tas in och göras till egen kunskap för individen vilket benämns appropriering. I denna 

studie sker det framförallt när lärare ger varandra feedback efter en observation. Då kan 

erfarenheter och kunskap som finns mellan individer i kommunikationen approprieras och bli 

individens egen. Detta är inget som sker omedelbart utan kan ses som en gradvis process i olika 

steg (a.a.). Imsen (2006) skriver att Vygotskijs utgångspunkt var att ”all intellektuell utveckling och 

allt tänkande har sin utgångspunkt i social aktivitet” (s.312). Ett resultat av det sociala samspelet 

blir sedan ett utvecklande av ett individuellt och självständigt tänkande.  

Imsen (2006) beskriver att språket dock inte bara är ett redskap för kommunikation utan även för 

tänkande. Det är inte alltid säkert att det som sägs och det som tänks är samma sak. Enligt Säljö 

(2000) är tänkandet en osynlig handling som inte går att följa som utomstående. Dessutom måste 

alla handlingar förstås ur den kontext de förekommer i. ”Tänkande, kommunikation och fysiska 

handlingar är situerade i kontexter och att förstå kopplingen mellan sammanhang och individuella 

handlingar är därför något av kärnpunkten i ett sociokulturellt perspektiv” (a.a, s. 130). Det som 

gäller i en situation behöver inte vara rätt i en annan.  

2.6.2 Proximala utvecklingszonen 
Säljö (2015) skriver att människor enligt Vygotskij ständigt är under utveckling vilket innebär att 

när vi lärt oss något nytt och behärskar det kommer detta att vara utgångspunkten för nästa 

utvecklingssteg. Det innebär i sin tur att vi aldrig når en färdig utvecklingsnivå utan fortsätter att 

utvecklas hela livet. Då lärande enligt den sociokulturella teorin går från det sociala till det 

individuella menar Imsen (2006) att detta får konsekvenser för begreppet kompetens. Vad innebär 

det att kunna något? Det behöver klargöras vad som klaras av tillsammans med andra och vad som 

klaras av på egen hand. Den proximala utvecklingszonen kommer i relation till detta att utgöras av 

gränsen mellan dessa två nivåer. Dessa nivåer kan illustreras med följande bild: 

 

 

Figur 1. Den proximala utvecklingszonen efter Säljö (2015, s. 100). 
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I nuläget finns de kunskaper/färdigheter som redan är uppnådda och behärskas. De kompetenser 

som ligger inom räckhåll finns i utvecklingszonen och utgörs av kunskaper/färdigheter som är 

beroende av yttre stöd, men för att nå dit behövs stöd och hjälp från andra eller olika stödstrukturer. 

Detta kan förklaras med begreppet scaffolding som lanserades på 1980-talet av psykologen Jerome 

Bruner som byggde sina teorier på Vygotskijs inlärningsteorier (Westerlund, 2009). Vid kollegiala 

observationer får lärare möjlighet att vara denna hjälp för varandra, genom gemensamma 

reflektioner utifrån en undervisningssituation kan lärare tillsammans utveckla undervisningen. 

Wennergren (2016) beskriver att den kritiska vännens huvuduppgift är ”att stödja utvecklingen och 

bidra till att kollegan i partnerskapet kan växa som pedagog.” (s. 92). Genom att hitta kollegans 

utvecklingszon skall responsen ges med en balans mellan bekräftelse och utmaning. Om arbetet 

med kollegiala observationer befinner sig i utvecklingszonen kan ny kunskap produceras med hjälp 

av kollegor. De stödjande insatser som behövs för att lärandet ska ske bör var omvänt 

proportionella mot det aktuella kunnandet. Det innebär att det krävs en hög grad av hjälp och stöd 

i början för att i takt med ett ökat lärande minska för att till slut helt tas bort (Säljö, 2015). I den 

yttersta cirkeln finns det som ännu inte ligger inom räckhåll men som kan bli framtida kunskaper 

och färdigheter.  
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3. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva hur arbetet med kollegiala observationer 

uppfattas av ett urval lärare. Studien avser att belysa både det som uppfattas positivt och de 

svårigheter som finns med kollegiala observationer som en metod för att utveckla undervisningen. 

Frågeställning: 

 Vilka faktorer påverkar enligt lärare arbetet med kollegiala observationer? 
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4. Metod 
I detta avsnitt kommer studiens val av metod att förklaras samt studiens genomförande när det 

gäller datainsamling, urval och analys. Hur de forskningsetiska principerna har behandlats kommer 

också att tydliggöras. 

 

4.1 Kvalitativ intervjustudie 
Studiens frågeställning besvarades genom en kvalitativ intervjustudie. Kvale och Brinkmann (2014) 

skriver att kvalitativa intervjuer är ett lämpligt metodval när ämnet för studien rör olika aspekter av 

mänsklig erfarenhet och forskningsfrågan kan formuleras med vad, hur och vilka, vilket stämmer 

bra överens med syftet och frågeställningen i denna studie.  

Intervjuerna som genomförts i denna studie motsvarar det som Kvale och Brinkmann (2014) 

beskriver som semistrukturerade forskningsintervjuer och kännetecknas av en låg grad av struktur. 

Utifrån studiens forskningsfråga utformades en intervjuguide (se bil. 2) som består av ett antal 

inledande frågor vilka sedan följdes av uppföljningsfrågor, sonderande frågor och specificerande 

frågor. Guiden utgjorde en utgångspunkt för intervjuerna men eftersom de var semistrukturerade 

kunde ordningen på frågorna växla och även nya frågor lades till.  

De inledande frågorna uppmanade intervjupersonerna att fritt berätta om sina erfarenheter och 

upplevelser av kollegiala observationer. Dessa frågor följdes sedan av uppföljningsfrågor, 

sonderande frågor och specificerande frågor vilka har till uppgift att hjälpa intervjupersonen att 

utveckla sina svar (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att uppföljningsfrågor ställdes kunde 

intervjupersonens svar ges ett vidare innehåll. Frågorna byggde på både nyfikenhet och kritisk 

inställning hos mig som intervjuare. De sonderande frågorna hade till uppgift att få 

intervjupersonerna att utveckla sina svar utan att avslöja vilka svar som efterfrågades. Då svaren 

tenderade att vara allmänna uttalanden ställdes specificerande frågor för att få mer precisa 

beskrivningar av det som efterfrågades. Då samtalet startade i en ostrukturerad form för att mot 

slutat landa i en mer strukturerad kunde känslan av förhör undvikas (Elliot, 2016)  

Enligt Gerrbo (2012) skiljer den kvalitativa forskningsintervjun sig från det vanliga samtalet på flera 

olika sätt. Dels är den planerad av intervjuaren och har ett tydligt syfte och innehåll vilket gör den 

till ett professionellt samtal. Det kan inte heller sägas vara ett symmetriskt samtal då de som deltar 

inte har samma roller: 

Inte ens i de fall intervjun – som i föreliggande arbete – präglas av rådata i form av 

narrativer kan det enbart vara fråga om en ensidig avlämning från respondentens sida. 

Det är inte med nödvändighet säkert, knappast ens troligt, att berättelsen tidigare 

formulerats just så som i den unika situation som varje forskningsintervju av det här 

slaget alltid utgör. Allt som där berättas förmedlas i en kontext, i ett särskilt syfte och i 

ett professionellt möte mellan två människor. (Gerrbo, 2012. s. 125) 

Det är alltså viktigt att vara medveten om att såväl sammanhanget som intervjuaren påverkar det 

som sedan blir underlag för analys i studien. 

Genom att intervjuerna spelades in kunde jag som intervjuare fokusera mer på ämnet och 

dynamiken i samtalet. Intervjuerna genomfördes på en plats som inte stördes av andra ljud. Vikten 
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av detta påpekas bland annat av Kvale och Brinkmann (2014). Vidare menar författarna att det är 

viktigt att inspelningarna håller en god kvalitet, vilket har eftersträvats i studien.  

Intervjuerna transkriberades i nära anslutning till intervjutillfället och de utskrivna intervjuerna 

utgjorde sedan underlag för den kommande analysen. Trots att viss tolkning är oundvikligt då det 

talade ordet översätts till ett skriftspråk menar Kvale och Brinkmann (2014) att det förenklar 

analysen. 

 

4.2 Urval 
Urvalet i denna studie grundar sig på det Bryman (2011) benämner som ett målinriktat urval. Syftet 

med detta är att de som väljs att ingå i en studie skall vara relevanta för frågeställningen och ha 

kunskap inom området. På den aktuella skolan där studien har genomförts arbetade ca 80 lärare 

varav samtliga deltog i utvecklingsarbetet där observationerna ingick som ett moment. För att få 

syn på hur lärare ser på arbetet med kollegiala observationer baserades urvalet på följande kriterier: 

 Anställd på skolan sedan minst tre år tillbaka 

 Deltagit aktivt i arbetet med kollegiala observationer 

Dessa kriterier valdes då det var önskvärt att intervjupersonerna hade deltagit i hela arbetet med 

kollegiala observationer. Detta borde därmed medföra att de var mer insatta i vad det innebär att 

genomföra kollegiala observationer till skillnad från de som nyligen blivit anställda och då bara 

genomfört några enstaka. Utifrån dessa kriterier tillfrågades åtta lärare som tackade ja till att delta i 

intervjuerna.  

 

4.3 Genomförande 
De åtta respondenterna tillfrågades via mail om deltagande i studien. I detta mail framkom syftet 

med studien samt vikten av att deltagandet var frivilligt. Efter att de tackat ja till att delta avtalades 

tid och plats för intervjuerna. Då samtliga respondenter arbetade på skolan var de väl förtrogna 

med miljön och en plats bokades där intervjuerna kunde genomföras i lugn och ro utan störande 

avbrott. För att undvika känslan av förhör var det av stor vikt att ett lugnt och inkännande klimat 

skapades då detta kan påverka resultatet av intervjuerna (Björndal, 2002).  

Vid inledningen av intervjuerna informerades respondenterna om de etiska riktlinjerna för studien 

samt godkännande av att intervjuerna spelades in inhämtades. Intervjuerna varade mellan 30-45 

minuter och samtliga spelades in med hjälp av mobiltelefon. För att lättare kunna ställa uppföljande 

och fördjupande frågor fördes även anteckningar under intervjuerna (Creswell, 2014) vilket också 

var till hjälp för att summera intervjun i slutet.  

De inspelade intervjuerna överfördes till dator för att transkriberas och resulterade i 80 utskrivna 

sidor. Kvale och Brinkmann (2014) menar att då intervjun transkriberas struktureras den på ett sätt 

som lämpar sig för analys och blir samtidigt en start för den analytiska processen.  

 

4.4 Kvalitativ innehållsanalys 
Studiens metod för analys har varit en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats där data 

samlats in och analyserats med utgångspunkt i forskningsfrågorna (Creswell, 2014). Enligt Hsieh 
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och Shannon (2005) är målet med en kvalitativ innehållsanalys att få förståelse för och kunskap om 

det fenomen som undersöks. Utifrån det insamlade datamaterialet görs en induktiv analys där olika 

kategorier får framträda ur materialet och där förutbestämda kategorier undviks. Granheim och 

Lundman (2012) skriver  

Fokus vid en kvalitativ innehållsanalys är att beskriva variationer genom att identifiera 

skillnader och likheter i textinnehållet. Skillnader och likheter uttrycks i kategorier och 

teman på olika tolkningsnivåer (s. 189).  

Författarna menar att alla texter har både ett manifest innehåll men också ett latent. Det manifesta 

innehållet utgörs av det som direkt går att utläsa ur texten och bildar de olika kategorierna medan 

det latenta är det som ligger under ytan och som behöver tolkas för att skapa olika teman.  

Granheim och Lundman (2004) har beskrivit arbetet med analysen utifrån följande begrepp: 

 analysenhet  

 meningsenheter 

 kondensering 

 kodning 

 kategorisering 

 teman 

Valet av analysenhet är grundläggande i en studie då det är detta som kommer att utgöra 

datamaterialet för analysen. Ett lämpligt val av analysenhet kan till exempel vara samtliga intervjuer 

som ingår i studien. Viktigt är att analysenheten inte är större än att den ska kunna hanteras som 

en enhet vid analysen men inte heller mindre än att den kan utgöra en helhet.  

Efter genomläsning av hela analysenheten plockas olika meningsenheter fram. Meningsenheterna 

innehåller information som är relevant för den aktuella frågeställningen. Granheim och Lundman 

(2012) beskriver en meningsenhet som en ”… meningsbärande del av texten.” (s.190). De ord, 

meningar eller stycken som utgör meningsenheten hänger ihop genom sitt innehåll och 

sammanhang.  

För att kunna kategorisera datamaterialet kan det underlätta att korta ner texten, detta görs genom 

att kondensera meningsenheterna. Det är viktigt att inget väsentligt försvinner och det som är centralt 

i meningsenheten finns kvar. Meningsenheterna märks sedan upp med olika koder som beskriver 

innehållet i meningsenheten. Koderna ska förstås i relation till kontexten. Genom att skapa koder 

kan forskaren reflektera över sina data på ett nytt sätt och det blir en viktig del i analysarbetet 

(Granheim & Lundman, 2012). 

Granheim och Lundman (2004) beskriver arbetet med kategorisering som kärnan i en kvalitativ 

innehållsanalys och menar att kategorierna som växer fram beskriver datamaterialet på en manifest 

nivå. Flera koder som beskriver ett liknande innehåll bildar en kategori. Kategorierna som skapas 

ska vara utformade så att alla meningsenheter som svarar på forskningsfrågan ryms inom någon 

kategori och de får inte heller falla mellan olika kategorier. Samma meningsenhet skall heller inte 

kunna ingå i två olika kategorier. Kategorier kan bildas på olika nivåer och underkategorier kan 

skapas. Analysen kan också ske på en latent nivå och då resultera i olika teman (Granheim& 

Lundman, 2012). På detta sätt kan ett underliggande budskap som finns i flera kategorier skapas. 
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Analysarbetet i denna studie startade vid transkriberingen då datamaterialet gicks igenom igen och 

bearbetades. Efter genomläsning av de utskrivna intervjuerna kodades och kategoriserades 

materialet utifrån ovan nämnda analysgång. Det var ett tidskrävande arbete där jag gick in och ut 

ur materialet flera gånger. Teman skapades och omprövades för att till slut resultera i olika där både 

framgångsfaktorer och hinder rymdes inom samma tema. De teman som framkom var Relation, 

Erfarenhet, Dokumentation, Distans, Syftet med observationen, Deltagarnas inställning och Organisation.  

 

4.5 Forskningsetiska aspekter 
Då denna studie hanterar människors uppfattningar är det av vikt att förhålla sig till ett antal 

forskningsetiska frågor. Vetenskapsrådet (2002) framhåller fyra huvudkrav när det gäller 

individskydd för de personer som är undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare i en studie. De 

fyra kraven benämns som informationskrav, samtyckeskrav, nyttjandekrav och konfidentialitetskrav.  

Utifrån dessa fyra krav har deltagarna i denna studie informerats om studiens syfte, att deltagandet 

var frivilligt och att det när som helst gick att avsluta deltagandet. Samtliga har gett sitt samtycke 

då de tillfrågades om de vill delta i intervjustudien. De informerades även om att det insamlade 

materialet endast kommer att användas för forskningsändamål samt att alla uppgifter om deltagarna 

hanterats konfidentiellt. 

Då studien berör en enskild skola kan detta krav ses som en svårighet. Enskilda personer skall inte 

kunna identifieras av utomstående vilket möjligen inte helt kan tillgodoses. I det resultat som 

presenteras skall det inte finnas spårbarhet till enskilda individer. Dock är det inte troligt att de 

uppgifter som kommer fram är av den natur som kan anses som etiskt känsliga. Om så blir fallet 

kan detta hanteras genom att samråd sker med den berörda personen innan publicering 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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5. Resultat 
I följande avsnitt presenteras resultatet från den genomförda studien under sju olika teman; Relation, 

Erfarenhet, Dokumentation, Distans, Syftet med observationen, Deltagarnas inställning och Organisation. 

Resultatet visar att de faktorer som påverkar arbetet med kollegiala observationer både kan ha 

positiv och negativ effekt. Varje tema redovisas därför med såväl framgångsfaktorer som hinder 

för arbetet med kollegiala observationer.  Resultatet styrks genomgående med citat som är språkligt 

justerade för att underlätta läsningen. En parentes med tre punkter i (…) symboliserar att ord eller 

meningar har utelämnats. Kollegors namn har ersatts av (Lärare) och specifika ämnen har ersatts 

med (ämne). Kapitlet avslutas med ett sammanfattande avsnitt av resultatet. 

 

5.1 Relation 
Genomgående i intervjuerna framkommer betydelsen av relationer på olika sätt. Dels som en viktig 

faktor för att bygga upp en trygghet där den feedback som skall ges i samband med observationerna 

kan bli ärlig och framåtsyftande men också som ett hinder där olika roller och relationer försvårar 

detsamma. Det framkommer också att arbetet med observationerna leder till att nya relationer 

skapas på skolan.  

5.1.1 Feedbacken påverkas av relationer 
Lärarna beskriver att då det är känsligt att bjuda in någon i klassrummet för att observera och ge 

feedback på det som sker är det av stor vikt att känslan av trygghet infinner sig. Ett sätt att 

åstadkomma denna trygghet är att arbeta i samma observationspar flera gånger eftersom en 

närmare relation kan skapas och därmed kan en bättre förståelse för varandra byggas upp: 

Däremot tänker jag att om det är så att man har samma person flera gånger så hittar 

man kanske varandra i det där, än att det är nya människor hela tiden. (…) Det skulle 

kunna ge en trygghet tänker jag att när man suttit och pratat lite så kan man förstå hur 

den andra tänker och hur den andra menar och jag som ger responsen vet också hur 

jag kanske ska förmedla den för att det ska bli på ett bra sätt eller hur jag inte ska 

förmedla den. (Lärare 5) 

Det beskrivs tydligt att relationen är viktig både för att våga ge respons på ett konstruktivt och bra 

sätt och att kunna samtala om den tillsammans. Genom att skapa denna relation säger lärarna att 

chansen ökar för att den feedback som ges blir givande. Det är av stor vikt att relationen fungerar 

om arbetat skall ske i dessa par: 

Jag tänker att man får lite annat djup kanske om man har samma person. Men då gäller 

det ju också att det funkar med den personen. Så att man kan vara ärlig och man kan 

ha ett bra samtal.  (Lärare 4) 

När det inte upplevs som en trygg relation uppstår istället ett hinder för att observationen ska bli 

bra. Upplevs inte situationen som trygg för den observerade läraren blir undervisningen inte bra 

och den gemensamma reflektionen blir heller inte givande: 

Om någon kommer in med kritiska ögon till en då, man upplever ju inte det positivt 

liksom.  Nu ska jag hitta fel på den här personen här framme, om man känner det då 

tror jag varken man presterar bra eller att det blir en givande observation 

överhuvudtaget har jag svårt och se. (Lärare 1) 
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Det framkommer tydligt i intervjuerna att det upplevs som svårt att ge respons till en kollega och 

att svårigheten ligger i att våga ta upp det som kan ses som negativ kritik. Rädslan att såra kollegan 

blir ett hinder och då en trygg relation saknas avstår man från att framföra den negativa feedback 

som skulle kunna bli framåtsyftande och konstruktiv och istället fastnar man i det som varit positivt. 

Lärare 5 beskriver den svårigheten såhär: 

Så man inte trampar liksom på tårna för det vill man ju inte. Man vill ju inte göra det, 

man vill försöka och lyfta det som är bra men också och titta på sådant man kanske ska 

tänka på. 

Lärare 8 uttrycker att det är lättare att ge den positiva responsen och att det är lätt att det inte 

kommer längre än så ”Alltså det är ju alltid lättare att ta upp den positiva responsen och det är väl 

ofta kanske där många landar.” Även lärare 1 förklarar att den negativa feedbacken är känslig: 

Nej man försöker ju peppa positivt och ta fram det positiva och kanske mer det än det 

negativa för det kan ju vara lite känsligt och det tar man ju hänsyn till.  

I flera intervjuer framkommer det att relationen också har betydelse för att den gemensamma 

reflektionen efteråt skall ske. Då relationen inte är trygg blir det inte heller en gemensam reflektion 

utan mer av en rapportering av vad observatören har sett utan att det leder till ett utvecklande 

samtal om undervisning. Lärare 3 beskriver det såhär: 

Men det är klart när jag går in på (lärares) lektion som inte jag känner så jätteväl och 

inte har samma elever då blir det ju mer att jag säger vad jag tycker och dom sitter ju 

mer och mm. 

Å andra sidan beskrivs också motsatsen att då en nära relation finns kan det vara svårt att ge 

konstruktiv kritik. Risken att skada relationen försvårar istället för att vara den trygghet som behövs 

för att ärlig feedback skall kunna ges: 

Och ibland tänker jag att nu har jag varit hos (Lärare) och vi jobbar ju inte så tätt. Det 

är ju svårare när man jobbar tight att få göra det här på ett bra sätt. (Lärare 8) 

Risken att fastna i gamla hjulspår kan undvikas genom att besöka olika kollegor och då kan ny input 

fås. Det framkommer i intervjuerna att det också finns en risk att undervisningen inte utvecklas då 

samma kollegor besöker varandra, det blir då samma kritik som framförs flera gånger: 

Jag tror att det är bra att besöka olika. (…) Alltså om vi har en kollega som besökt mig 

ofta och så exempelvis så ser den kollegan samma sak igen eller sådär ja men stärker 

det mig eller hämmar det mig? Särskilt då om man ska vara liksom lite lika i hierarkin 

så det är också konstigt om jag skulle säga till en kollega och säga flera gånger ja men 

du gör ju fortfarande det här, nej jag hade nog inte tyckt att det vore så bra. (Lärare 6) 

Lärarna säger att då de samarbetar med nya kollegor kan ny kunskap utvecklas tillsammans och 

man undviker att hamna i bekräftande samtal där svaren ofta från början är givna. Lärare 2 uttrycker 

det följande sätt: 

Sen är det väl alltid kul och bra och kunna bolla med någon som vanligtvis inte bollar 

med, för det är ju ganska lätt att man ... faller in i det är ju lätt om man har en annan 

person som man samarbetar med att det blir liksom lite samma, lite mer bekräftande 

samtal eller lite samma typ av samtal. 
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Då kollegor är vana att arbeta tillsammans är det svårare att hitta nya infallsvinklar och utveckla 

undervisningen till skillnad från när samarbete sker med nya kollegor. Vidare beskriver flera lärare 

att kvaliteten på responsen är viktig och att målet är att få ny och konstruktiv kritik, men det 

framkommer också att den positiva respons som ges när en god relation finns och att bli sedd i det 

man gör också kan bidra till att förbättra och utveckla undervisningen: 

Jag tycker i grund och botten att det är väldigt positivt. För det är ju rätt skönt att bli 

sedd överhuvudtaget och få respons på saker och ting som man ägnar ganska stor del 

utav sin tid åt faktiskt. (…) Det gav han mig väldigt positiv respons på och då blev jag 

väldigt trygg i att det var ett bra sätt och prata om betygsnivåerna i (ämne) då. Så det 

har jag liksom fortsatt med och utvecklat då till att faktiskt ja ge det mer tid och hade 

inte han om han inte hade tyckt det då hade jag nog inte utvecklat det eller så. (Lärare 

1) 

Framträdande i intervjuerna är att när lärarna blir stärkta och bekräftade i det de gör vågar de arbeta 

vidare och utveckla det som sker i klassrummet. 

 

5.1.2 Relationen påverkas av olika roller 
I intervjuerna framkommer det att relationer också kan påverkas av olika roller som finns på skolan. 

Exempelvis påverkar erfarenhet i yrket och ämneskompetens. Lärarna uttrycker att då kollegorna 

undervisar i samma ämnen skapas situationer som beskrivs som försvårande för kollegiala 

observationer. Inom ämnesgruppen beskrivs att en känsla av konkurrens och maktstrukturer 

uppstår. Lärare 6 beskriver det så här: 

Det är ju ingen tävling mellan ämneskollegor men det blir på något sätt att du och jag 

vet samma förutsättningar vi jobbar med samma förmågor med samma kunskapskrav 

samma ämnen, det kan till och med vara så att min kollega kan mycket mer än mig när 

det gäller fakta är mer utbildad inom det (…) så där finns det så många parametrar som 

blir mätbara. Det kanske är lite fel men det blir nästan så det blir man kan jämföra sig 

med varandra på något annat vis. 

Den gemensamma förförståelsen för undervisningssituationen blir till ett hinder istället för en 

tillgång. Då lärarna har samma ämneskompetens blir det tydligare vad som är en lyckad eller mindre 

lyckad lektion och undervisningssituationen kan därmed lättare värderas. Av citatet ovan kan det 

också utläsas att erfarenheten har betydelse för relationen. Då kollegorna har olika lång erfarenhet 

kan maktsituationer uppstå som hindrar arbetet med kollegiala observationer och känslan av 

underlägsenhet kan infinna sig. Då lärarna istället undervisar i olika ämnen uppstår inte detta hinder 

på samma sätt: 

Upplever som att det är mycket lättare att gå titta och ge respons som dom som inte 

har samma ämne som jag. För att då känns det mer som att man är på besök på 

upptäcktsfärd liksom. För då, dom är ju fortfarande proffs på (ämne) och det är inte 

jag. (Lärare 5) 

Då lärarna inte har samma ämnesbehörighet avdramatiseras responsen och känslan av konkurrens 

försvinner. Observatören riskerar inte i samma utsträckning att hamna i en situation där den 

förväntas kunna mer eller mindre än den observerade. 
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5.1.3 Nya sociala relationer skapas 
I intervjuerna framkommer också en annan dimension av relationer. Genom arbetet med de 

kollegiala observationerna har nya sociala relationer skapats på skolan. Detta har lett till att en bättre 

förståelse för kollegorna på skolan har utvecklats och en större insikt i hur det är att undervisa i 

andra ämnen än det egna har erhållits: 

På något sätt så har man fått en inblick mer i andra ämnen och kanske också lärt känna 

kollegor på ett djupare sätt. Och det är ju väldigt positivt för det tjänar ju alla på i 

längden. Ja men typ som (Lärare) till exempel, jag har ju inte alls haft någonting med 

(ämne) och göra och visste inte mycket alls. Klart man hör (Lärare) ibland men nu har 

man ju ändå vart med och man har hört henne berätta och att så sätt är det ju väldigt 

positivt också att man lär känna kollegorna. Och att man inte blir så inskränkt i sina lilla 

ämnesgrupp och sitt arbetslag. (Lärare 3) 

Citatet ovan visar att då samspelet går från det lilla sammanhanget i arbetslag och ämneslag till att 

omfatta en större mängd lärare på skolan med olika ämneskunskaper kan gamla mönster brytas 

och nya erfarenheter skapas. Den ökade förståelsen för kollegorna ger i sin tur möjlighet till 

utveckling av ett bättre arbetsklimat på skolan som kommer alla till gagn: 

För att det är då man ser, man får en större förståelse för alla. Det blir inte bara jag på 

skolan i mitt ämne utan jag får ju en förståelse för mina kollegor och vad man har. Så 

jag tror att man får till ett bättre kollegium på något sätt när man får en större insyn i 

vad faktiskt alla andra gör. (Lärare 8) 

Den positiva känslan av att vara ett kollegium istället för många små delar beskrivs öka till följd av 

arbetet med de kollegiala observationerna.  

 

5.2 Erfarenhet 
Arbetet med kollegiala observationer var inget som hade genomförts tidigare på skolan och därför 

saknade de flesta lärare erfarenhet av detta. Flera lärare uttrycker att resultatet därför också blev 

bristfälligt. Trots att lärare är vana att ge feedback till sina elever uttrycker de att erfarenhet saknas 

då det kommer till att ge respons till en kollega. De hämmas därför i detta arbete och vågar inte 

påtala de brister de ser i undervisningen och bristen på erfarenhet blir ett hinder i arbetet med de 

kollegiala observationerna: 

Ja alltså det är väl lite så och jag tror att vi är ganska många om man inte är van vid det 

så är det ju lite annorlunda att ge respons till en kollega kontra eller det man brukar göra 

i vanliga fall. (Lärare 2) 

För att utveckla detta behövs träning och medvetenhet av vad det innebär att ge feedback. Ju fler 

gånger chansen ges att öva på detta desto bättre kommer feedbacken att bli.  

Sen tänker jag lite det handlar om en kompetensfråga. Faktiskt att kunna ge bra 

konstruktiv kritik med kanske tips, det är en kompetensfråga tänker jag och ju mer man 

tränar på det (Lärare 8) 

Då lärare saknar erfarenhet av att observera varandra blir den respons som ges till största delen 

positiv och den konstruktiva feedbacken kommer inte fram. 
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Samtidigt som erfarenheter nämns som ett hinder initialt i arbetet med kollegiala observationer lyfts 

också de positiva effekterna av att erfarenhet erhållits efterhand fram. Det framkommer att 

allteftersom arbetet har fortlöpt har den nödvändiga erfarenheten erhållits vilket i sin tur har 

utvecklat arbetet med de kollegiala observationerna. Då de fått chans att träna på detta har det fått 

flera positiva effekter. Lärarna uttrycker att de blivit tryggare i att ge respons till varandra: 

Men det tror jag också är, alltså ju mer kontinuitet det har blivit i observationerna desto 

tryggare har vi ju blivit också i att observera varandra. (Lärare 3) 

Erfarenheten har gett lärarna den trygghet de behöver för att kunna utveckla observationerna. 

Lärarna lyfter även fram att de kan se att den respons de själva gett vid observationerna har 

utvecklats i takt med den erfarenhet de fått under arbetets gång: 

Det är väl också sådant jag känner att det är ju lättare ju fler gånger man har ... det känns 

som att jag kanske gav bättre respons vid tredje än jämfört med första. För jag har ju 

inte haft kollegiala observationer i något annat sammanhang. (Lärare 2) 

Det kommer också fram att då erfarenheten ökat har det fått andra positiva effekter som att fler 

vågar öppna upp sina klassrum och visa hur deras undervisning går till: 

Lektionsobservationerna blev en tillåtenhet på skolan. Fler vågade öppna sina dörrar. 

(Lärare 8) 

Att våga diskutera det som sker innanför dörrarna har blivit en positiv effekt av införandet av 

kollegiala observationer och bidragit till en öppnare skola enligt lärarna.  

 

5.3 Dokumentation 
Under utvecklingsarbetets gång togs ett nytt observationsprotokoll fram. I intervjuerna framkom 

det att protokollet var till stor hjälp under observationen men också som stöd vid den gemensamma 

reflektionen efter: 

Jag tänker att det här protokollet hjälper oss en del. (…) vad man ser och det som man 

tänker och så gemensamma reflektioner kan man säga efteråt då. Så det handlar om att 

man blir lite strukturerad i tanken. Eftersom det jag ser är ju inte alltid det som är. Att 

man skiljer på vad jag ser och vad jag tolkar. Att man skiljer på vad man ser händer och 

vad man kanske funderar på vad skulle kunna göras åt det. (Lärare 5) 

Under observationerna beskrevs protokollet som ett stöd för att strukturera det som ses under 

lektionen. Uppdelningen i vad ser jag och min reflektion beskrivs som en hjälp, det förtydligar vad det 

är som skall dokumenteras under observationen men också då den gemensamma reflektionen hålls 

efter lektionen. Strukturen i protokollet hjälper till att höja kvaliteten i den gemensamma 

reflektionen: 

Det underlättar ju i samtalet under reflektionen sen så det är klart att det blir ju bättre 

när man har den här typen av färdiga rubriker och tydliga uppdelningar så att man ser 

en naturlig följd och flow i det hela. (Lärare 2) 
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Flera lärare uttrycker svårigheten i att komma ihåg vad som skedde under lektionen. Vikten av att 

dokumentera under observationen blir då extra viktig. Genom att anteckna det man ser och 

reflekterar över situationen möjliggörs en gemensam reflektion efteråt: 

Och sen så det här att skriva och så under tiden har ju vart nu väldigt för om man har 

nu lite efteråt så glömmer man ju nästan bort lite också vad man tänkte och så. (Lärare 

1) 

Då samtalet inte alltid sker i direkt anslutning till observationen blir protokollet därför en 

nödvändighet. 

Ja jag tror att det också är en fördel att man får att man får en ordentlig feedback efteråt 

där man hinner landa lite själv också. (Lärare 3) 

 

5.4 Distans 
I flera intervjuer diskuterar lärarna för- och nackdelar med tidpunkten för det uppföljande samtalet 

och landar i att en fördel är att inte ha det i direkt anslutning till observationen. Då den 

gemensamma reflektionen dröjer något skapas en distans till det som skett, observatören hinner 

landa i det den sett och feedbacken kan bli mer genomtänkt och konstruktiv. ”Samtidigt så kanske 

man hinner tänka efter vad det är man vill framföra och vara mer eftertänksam när man har det 

några dagar efteråt då.” (Lärare 1). Lärarna uttrycker att det överlag är svårt att ge feedback och då 

det dessutom ska ske direkt utan möjlighet att formulera vad som ska tas upp blir kvaliteten dålig: 

Och det är klart hade jag fått sitta ner och liksom verkligen fått fundera igenom 

lektionen så hade jag kanske kunnat ge bättre konstruktiv kritik (…) Så att det är nog 

inte fel och kanske och skjuta på samtalet lite så man själv hinner sitta ner och fundera. 

(Lärare 3) 

Även i rollen som observerad beskriver flera lärare fördelar med att skjuta på det gemensamma 

samtalet. När man är mitt inne i undervisningen kan det upplevas som positivt att få landa och få 

distans till det som skett i klassrummet. Det framkommer också att det sällan finns någon längre 

paus i anslutning till lektionen och fördelen med att planera in en tid senare gör att utrymme till 

reflektion även ges i tid. ”Ofta är fördelarna att man som lärare som blir iakttagen så har man ju 

hunnit få lite distans till det tillfället och att man oftast också har lite mer tid då. (…) Och det är då 

det kan vara bra att man kanske får lite avstånd till den situationen.” (Lärare 5). Den som blivit 

observerad befinner sig i en känslig situation där man blottat sin undervisning för någon som ska 

kommentera och reflektera över vad som skett i klassrummet. Då det hinner gå lite tid emellan 

lektionen och den gemensamma reflektionen får den undervisande läraren distans till det som skett 

och risken för att hamna i försvarsställning minskar. Samtidigt är det viktigt att samtalet inte dröjer 

för länge: 

Man kanske också går och väntar på den där responsen som den som blir iakttagen vad 

går hon och tänker på vad funderar hon på och det kan också skapa lite oro sådär. 

(Lärare 5) 
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Om det hinner gå för lång tid innan den observerade läraren får återkoppling på lektionen finns en 

risk att en känsla av oro för misslyckande infinner sig. Det är därför enligt lärarna viktigt att det 

uppföljande samtalet planeras in så att det sker inom de närmaste dagarna efter lektionen.  

 

5.5 Syftet med observationen 
Analysen visar att en faktor som har stor betydelse för observationerna är vilket syfte de har.  Att 

bli observerad och bedömd i sin undervisning är något som de flesta uttrycker som nyttigt men 

samtidigt nervöst. För att minska denna nervositet beskriver lärarna att det är lätt att välja en lektion 

där de känner sig trygga med elevgruppen med förhoppning om att det ska bli en lyckad lektion 

där eleverna sköter sig:  

Så tänker man ju själv också när man ska bli observerad. Det är ju nästan så att man 

liksom hoppas dom sköter sig nu så att det inte blir värsta fight här och det är ju så man 

vill ju framstå som professionell liksom. (…) Men det är klart det är ju alltid pirrigt att 

bli observerad av en kollega med. (Lärare 3) 

Samtidigt framkommer det i intervjuerna att de som vågar välja en lektion där en svårare grupp 

undervisas får ut mer av observationen och den gemensamma reflektionen. Då lektionen inte blir 

som förväntat krävs mer av analys och reflektion:  

Alltså det ger naturligtvis mest dom gångerna man har den stökiga gruppen för man 

jobbar ju mer i huvet med den gruppen. Vad kan jag göra för att göra det här bättre till 

nästa termin eller till nästa lektion? (Lärare1) 

Genom att våga testa nya saker i klassrummet då observationerna sker utmanas läraren och chansen 

till utveckling ökar. Även det pedagogiska innehållet i den lektion som skall observeras påverkar 

hur resultatet blir. Då observationerna hänger ihop med det som diskuterats i lärgrupperna innan 

hamnar fokus på det pedagogiska innehållet i första hand istället för på läraren som person i 

klassrummet. Lektionen planeras tillsammans och blir gemensam för deltagarna i lärgruppen och 

något som alla sedan testar i sin undervisning: 

Därför så har det ju varit lättare när det är så att vi har jobbat i projektet då har vi ju 

ändå haft områden som vi håller på och diskuterar i formativ bedömning och så då kan 

det ju vara ganska lätt och bara säga ja men titta på den här biten om formativ 

bedömning som vi håller på med. (Lärare 5) 

Då lektionen upplevs som gemensam minskar den press som lärarna uttrycker sig känna när en 

kollega skall komma in i klassrummet. Risken minskar att reflektionen handlar om läraren som 

person och chansen för ett fokus på pedagogiska reflektioner ökar. Det framkommer också att när 

man undervisar i samma ämne som den lektion man besöker påverkar det den reflektion som sker 

efter lektionen. En gemensam förståelse för ämnet ger en ökad förståelse för det som sker i 

klassrummet: 

Jag tycker nog att man får ut mer när det är någon som har samma ämnen som vet vilka 

förmågor vi jobbar mot och så. (Lärare 4) 

Lärare 2 menar att feedbacken kan bli mer kvalitativ då en ämnesgemensam bas finns och samtalet 

kan bygga vidare på en delad förförståelse för undervisningssituationen och uttrycker det såhär: 
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Ja det är lättare när man har ämnet själv så är det också lättare och kanske ställa den 

typen av frågor eller även om på något sätt föra det vidare för då har vi återigen en 

gemensam bas ännu närmre än vad vi har om vi är (bara) lärare båda två.  

Då lärare besöker kollegor som inte undervisar i samma ämnen kan däremot andra saker komma 

fram som inte skulle upptäckas om observationen skedde hos en ämneskollega. En lärare som 

undervisar i ett annat ämne kan göra annorlunda lektionsupplägg och fokus hamnar då på det 

generella istället för det ämnesspecifika: 

Å andra sidan så kan man ju tycka att just det här att man inte är ämneskollegor ger ju 

en annan dimension av det hela. (Lärare 2) 

Det framkommer också i intervjuerna att reflektionen lätt fastnar i konkreta frågor kring uppgifter 

och saknar pedagogiskt djup då observationerna sker inom ämnesgruppen: 

Nu i ämnesgrupperna då tycker jag att den, jag tycker att man fastnar väldigt mycket i 

konkreta, ja men det var en bra övning, det var bra. (…) Men då när vi jobbade i 

tvärgrupper då var det lite mer fokus tycker jag på, alltså på något sätt, det primära syftet 

var att se dom här momenten och målen för lektionen. När man diskuterade efteråt så 

hamnade man mer i ja men en mer pedagogisk diskussion. Ja intressant att eleverna gör 

så här eller du jobbar på detta sätt. För att ämnena skiljer sig ju så fundamentalt i 

grunden (Lärare 6) 

Lärarna uttrycker å andra sidan att det är en positiv erfarenhet att få diskutera pedagogiska frågor 

med kollegor som undervisar i andra ämnen då diskussionerna kan få ett annat djup när det inte är 

ämnesinnehållet som står i fokus utan pedagogiken. 

 

5.6 Deltagarnas inställning 
I intervjuerna framkommer det att deltagarnas inställning till de kollegiala observationerna påverkar 

hur resultatet blir. Då det upplevs som en extra uppgift som läggs på utan att något annat tas bort 

försvårar det arbetet med observationerna: 

Ja jag tror i grund och botten att det är givande och bra. Sen är det ju som jag sa tidigare 

att när man trycker in det från sidan så ... är man ju inte alltid positiv till ännu en 

arbetsuppgift fast egentligen är det säkert oerhört bra. (Lärare 1) 

Lärare 2 uttrycker att det är stor skillnad på engagemanget för uppgiften bland kollegorna och att 

det är viktigt att alla bjuder till och gör sitt bästa: 

Ja då är man ju där och då får man vara kollegial och så får man ju genomföra det, men 

det är ju fortfarande så att vi säkert gör det med olika grad av entusiasm.  

Flera lärare uttrycker att en avgörande faktor är att observationerna över huvud taget ska äga rum. 

Det blir en svårighet då inte uppgiften prioriteras bland kollegorna och att det lätt prioriteras bort 

för någonting annat: 

Dels att det ska bli till alltså att det ska hända. Det är väl den största svårigheten. När 

det väl är igång liksom då är det lugnt tycker jag. Men att få det att bli en observation, 

där inte någon glömmer, där inte någon är sjuk, där inte någon är ja att det känns som 

att det alltid finns anledningar till att det lätt stryks från schemat. (Lärare 5) 
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Då det endast är ett fåtal som genomfört det som är överenskommet faller den gemensamma 

diskussionen. Lärarna uttrycker vikten av att alla prioriterar uppgiften för att det skall leda till 

utveckling av undervisningen på skolan. Lärare 3 poängterar att den utvecklande reflektionen faller 

då inte alla engagerar sig på samma sätt: 

Alltså den största svårigheten det är väl när inte ... när inte alla i, nu låter jag ju som en 

sådan där tråkig en, men när man har bestämt att man till exempel ska observera 

varandra så är det ju viktigt att hela gruppen gör det. (…) ibland kan jag tycka liksom 

att diskussionen när vi har de här mötena (lärgrupperna) blir ju ganska torftig om det 

bara är två par som har gjort observation. Så att det tror jag man behöver kanske till 

och med gå ut från ledningshåll med liksom att det är det här som gäller och det gäller 

alla. Det kan jag tycka.  

Eftersom observationerna har följts upp i lärgrupperna är det avgörande för den gemensamma 

diskussionen att alla genomfört sina uppdrag för att det ska leda till att utveckla undervisningen 

tillsammans.   

 

 

5.7 Organisation 
I intervjuerna återkommer faktorer som har med organisationen att göra som tid, schema och 

arbetsuppgifter. Genomgående beskriver lärarna att de saknade tid på olika sätt för uppgiften:  

När vi provade en ny sak var det väl kanske tanken om ja fast det har väl inte riktigt 

blivit så att vi har hittat tiden till det. (Lärare 7) 

Flera av lärarna uttrycker att detta har varit en uppgift som skall utföras utöver allt som redan görs 

och att det då inte hinns med. Då det ses som en extra uppgift utan att tid har getts till det blir det 

heller inget som prioriteras: 

Att det gavs större utrymme att det inte var någonting man skulle hinna med. För hela 

dom här projekten är ju någonting man ska hinna med samtidigt som man har allt det 

andra då. (Lärare 1) 

Även tiden mellan lärgruppsträffarna tas upp som för kort då observationerna skulle vara gjorda 

innan gruppen träffades igen nästa gång: 

Och det var väl kanske den saken som var jobbigast då att det bara var att till om två 

veckor för då hann man inte och kolla (…) hade man haft längre tid på sig så kanske 

man hade hunnit och lägga in flera saker, alltså ... testa mer och få in det mer liksom så. 

(Lärare 7) 

Sen blev det ju för tight, tycker jag. Alltså det är för få veckor för att hinna och göra 

besök hos varandra och reflektera och så då. (Lärare 8) 

Det var då avgörande att besöken planerades in redan under träffen för att de skulle bli av. Ett 

annat perspektiv på tidsdiskussionen gäller att få det att passa in i schemat. Som ämneslärare på 

högstadiet har alla sina fasta scheman med låg grad av flexibilitet. För att observationerna ska kunna 

genomföras krävs det att observatören är lektionsfri då lektionen som skall observeras äger rum: 
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Sen så också då på högstadiet att ja att man har så olika schema att man har svårt att få 

till det schemamässigt då kanske, men det går ju alltid på något sätt. Men det är en 

svårighet. (Lärare 5) 

Lärarna uttrycker just schemafrågan som en faktor som försvårar arbetet med kollegiala 

observationer:  

Det är klart att man skulle vilja utveckla och kunna grotta ner sig lite mer i det, där faller 

man ju för det här, schematekniska vardagen liksom. (Lärare 2) 

Utöver svårigheten med schemat uttrycks också en vilja att observationerna skall ske i elevgrupper 

som kan hantera att det finns flera vuxna i klassrummet och att innehållet på lektionen skall passa 

för en observation och svårigheten blir att observationen skall kunna ske på just en sådan lämplig 

lektion:  

Vem kan man besöka när? Är det ens lämpligt den veckan, alltså den lektionen? I vissa 

avseenden den klassen. Det är ju inte alla klasser hanterar ju inte det så bra. (Lärare 6) 

Det framkommer att lärarna är osäkra på hur eleverna skall uppfatta observationerna och att det 

finns elevgrupper som inte klarar av att ha okända besökare i klassrummet under lektionen. Detta 

leder till att de inte genomföra observationerna i dessa grupper vilket gör det ännu svårare att hitta 

tid till observationerna. 

 

5.8 Resultatsammanfattning 
Relation är ett genomgående centralt begrepp hos samtliga lärare i studien, både som en 

förutsättning för att kollegiala observationer skall bli kvalitativa och utvecklande men också som 

en svårighet. En trygg relation mellan de två kollegor som skall observera varandra beskrivs som 

nödvändig för att feedbacken i samband med observationerna ska bli värdefull och ärlig men även 

för att som observerad lärare våga blotta sig och sin undervisning. Samtidigt framkommer det att 

en nära relation också kan försvåra arbetet då ärlig kritik kan utebli av rädsla för att skada relationen.  

Olika roller på skolan kan upplevas som ett hinder i arbetet med kollegiala observationer. 

Exempelvis kan det påverkas av erfarenhet i yrket, ålder och ämneskompetens. Flera lärare 

beskriver att en konkurrenssituation riskerar att uppstå då observationerna sker tillsammans med 

ämneskollegor. Det som skulle vara den gemensamma grunden blir istället ett hinder. 

Resultatet visar även att observationerna har skapat nya relationer och en bättre förståelse för lärare 

som undervisar i andra ämnen. Detta beskriver lärarna har bidragit till ett bättre arbetsklimat och 

känslan av att vara ett gemensamt kollegium på skolan har stärkts. 

Lärarna uttrycker att bristen på erfarenhet har initialt begränsat kvaliteten på observationerna. Då 

lärarna är ovana att ge feedback till kollegor gör det att den konstruktiva feedbacken inte kommer 

fram utan stannar vid att det positiva påtalas. Samtidigt är det tydligt i resultatet att arbetet har 

resulterat i att lärarna känner sig tryggare och fått erfarenhet vilket har gjort att kvaliteten har höjts 

efter hand.  

Under utvecklingsarbetets gång togs ett nytt observationsprotokoll fram. Resultatet visar att detta 

var till stor hjälp för att strukturera det som skulle observeras under lektionen samt vara ett stöd i 
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den gemensamma diskussionen efteråt. Dokumentationen blev ett betydande inslag för att 

observationerna skulle leda till en gemensam och framåtsyftande reflektion.  

Tidpunkten för det uppföljande samtalet efter lektionen tas upp som en viktig faktor. Flera lärare 

beskriver fördelen med att vänta med samtalet och inte ha det i direkt anslutning till lektionen. 

Fördelarna med det är att båda parter får distans till det som skett. Den som ska ge feedback hinner 

tänka till kring hur detta ska läggas fram på ett så bra sätt som möjligt och den som haft lektionen 

riskerar inte att hamna i försvarsställning i lika hög grad. Däremot visar resultatet att det inte får 

dröja för länge innan reflektionen sker då risk för att detaljer glöms bort ökar med tiden.  

De flesta lärare uttrycker att det är nervöst att bli bedömd i sin undervisning och därför blir syftet 

med observationen viktigt för hur resultatet av observationerna skall bli. Genom att i lärgruppen välja 

ett gemensamt innehåll för observationen som planeras och testas av flera lärare hamnar uppgiften 

på ett mindre personligt plan och pressen på att prestera minskar. Dock visar resultatet att den som 

vågar testa nya saker och utmana sig själv också får ökad chans till utveckling. När det handlar om 

observationslektionens innehåll påverkar ämneskunskapen hur responsen blir. Genom att vara 

kunnig i ämnet som observeras anser några lärare att en mer kvalitativ feedback kan ges medan 

andra menar att det är lätt att fastna i konkreta detaljer istället för att komma på djupet när man 

delar samma ämneskunskaper. Då lärarna har olika ämnesbakgrund kan nya infallsvinklar 

uppmärksammas och fokus hamnar på ett mer generellt plan istället för på uppgiftsnivå och 

diskussionerna får ett annat djup. 

Resultatet visar att deltagarnas inställning påverkar hur observationerna blir, när deltagarna upplever 

det som en extra uppgift som läggs på utöver allt annat försvårar det arbetet. Det är avgörande att 

de som deltar är villiga att genomföra uppgiften för att åstadkomma en utveckling på skolan. 

Inställningen kan medföra att inte alla genomför sin uppgift vilket resulterar i att den 

gemensamma diskussionen uteblir.  

Slutligen framkommer organisationen som en viktig faktor för utvecklingsarbetet. Flera lärare 

uttrycker att arbetet upplevs som en extra uppgift som skall hinnas med utöver det man redan 

gör och att det då inte heller prioriteras. Ett annat perspektiv som framkommer är vardagen som 

ämneslärare på högstadiet där det finns låg grad av flexibilitet och verksamheten styrs av 

individuella scheman. Samordningen som då krävs blir svår att få till. Flera lärare beskriver 

svårigheten i att inte alla lärare genomför de uppgifter som de är ålagda.  
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6. Diskussion 
Diskussionsdelen inleds med en metoddiskussion och fortsätter sedan med en diskussion kring 

resultatet. 

. 

6.1 Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens urval, den kvalitativa intervjun samt analysen av datamaterialet. 

Urvalskriterierna för studien byggde på att pedagogerna hade deltagit i arbetet med observationer 

sedan det startade för att således kunna uttala sig om detsamma. Då studien genomförts på den 

skola där jag själv är verksam är samtliga deltagare kollegor till mig. Därför bör beaktande tas till 

att detta kan ha påverkat deras utsagor men då resultatet visar både positiva effekter och problem 

med införandet av observationer anser jag att resultatet kan ses som trovärdigt. 

För att besvara studiens forskningsfråga genomfördes semistrukturerade intervjuer (Kvale & 

Brinkmann, 2014) vilket jag anser var en lämplig metod för att få olika lärares syn på vilka faktorer 

som påverkar kollegiala observationer. Intervjuerna utgick ifrån den intervjuguide jag utformat 

(bilaga 2) och genom att välja denna metod fick jag som intervjuare möjlighet att vara flexibel och 

ställa följdfrågor som i sin tur kunde leda till fördjupade svar. Genom att starta med öppna frågor 

var min intention att få fram lärarnas ärliga utsagor om de faktorer som påverkat observationerna 

utan att de skulle styras av mina förväntningar (Elliot, 2016). Dock finns svårigheter här då jag dels 

är kollega med samtliga, dels är en av förstelärarna på skolan som initierat utvecklingsarbetet vilket 

skulle kunna påverka resultatet.  

Då jag valde att inte skicka ut frågorna i förväg hoppades jag få fram respondenternas spontana 

och personliga uppfattningar och att de inte skulle hinna påverkas för mycket av kollegor runt 

omkring (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta skulle kunna påverka resultatet på så vis att de inte 

hunnit förbereda sig och fundera över ämnet vilket också visar sig på några ställen i intervjuerna. 

Dock anser jag inte att så är fallet då samtalet genom följdfrågor fortsatte och lärarna fick god tid 

att fundera vidare under intervjun samt att de informerades om innehållet i intervjuerna vid tillfället 

då de tillfrågades om de ville delta. 

Andra tänkbara metoder för den här studien skulle kunna vara enkät eller fokusgruppsintervju 

vilket i båda fallen skulle ha fördelen att fler respondenter skulle nås. En enkät har dessutom 

fördelen att deltagarna i större utsträckning kan vara helt anonyma. Eftersom det finns en viss 

känslighet i rollerna mellan mig och respondenterna skulle därmed chansen öka att få ärliga svar 

(Björndal, 2002). Dock anser jag att det skulle vara svårt att konstruera den enkät som skulle ge 

önskad information om vad lärarna ansåg om arbetet. Att istället välja fokusgruppsintervjuer skulle 

ha fördelen enligt Hirsh (2017) att fördjupade svar kan fås då deltagarna gemensamt kommer fram 

till svaren och får draghjälp av varandra. I denna studie anser jag dock att det var av större vikt att 

de enskilda uppfattningarna kom fram istället för att göra många röster hörda. Dessutom bedrevs 

det fyra studier samtidigt på skolan och risk fanns att samma lärare behövde delta i flera studier 

vilket var önskvärt att undvika.  

För att skapa en så lugn och trygg situation som möjligt vid intervjuerna utfördes de på en plats 

där vi kunde samtala ostört utan avbrott. Trots att jag försökt hålla en så öppen attityd som möjligt 

är jag medveten om den maktsituation (Kvale & Brinkmann, 2014) som finns mellan mig och 
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respondenterna vilket kan ha påverkat resultatet. Samtidigt anser jag att intervjuerna blev ärliga och 

avslappnade just på grund av att vi redan hade en relation och var vana att samtala med varandra.  

Som analysmetod valdes den kvalitativa innehållsanalysen då den beskrivs som passande när 

semistrukturerade intervjuer har genomförts (Bryman, 2015). Analysen startade redan då den 

tidskrävande transkriberingen av intervjuerna skedde vilket jag upplevde som en viktig del av 

analysarbetet. Genom att både lyssna på intervjuerna och läsa de transkriberade texterna gavs en 

större förståelse för det lärarna uttryckte.  

Utifrån forskningsfrågan analyserades datamaterialet enligt Granheim och Lundmans (2004) steg. 

Genom hela analysarbetet har jag varit medveten om att min förförståelse för ämnet kan påverka 

resultatet och har därför försökt hålla mig så objektiv som möjligt. Då jag varit själv i analysarbetet 

har det varit svårt och tidskrävande och jag har tidvis saknat någon att diskutera resultatet med. 

Det har varit stora svårigheter att hitta de teman som till slut växte fram. Efter en första 

kategorisering ansåg jag att innehållet i de olika temana kunde tolkas som att de gick in i varandra, 

det fanns skillnader men samtidigt likheter mellan de olika tematiseringarna. Jag valde därför att 

börja om från början igen och nya teman växte fram där både framgångsfaktorer och hinder rymdes 

inom samma tema. Samtalen med handledaren och deltagarna i handledningsgruppen har fyllt en 

viktig funktion i det här stadiet av studien. Björndal (2002) beskriver att fler tolkningar av materialet 

kommer fram då samverkan sker när datamaterialet skall analyseras och därmed ökar 

trovärdigheten vilket jag anser har skett i handledningsgruppen. 

 

 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen utgår från de sju teman som framträtt i resultatet Relationer, Erfarenhet, 

Dokumentation, Distans, Observationens innehåll, Deltagarnas inställning samt Organisation och kopplas till 

det sociokulturella perspektivet samt tidigare forskning. 

 

6.2.1 Relationer 
Den mest framträdande faktorn är relationens betydelse för de kollegiala observationerna. I 

samtliga intervjuer kommer det upp som en viktig aspekt dock har den olika betydelser. En trygg 

relation beskrivs å ena sidan som en förutsättning för ett givande samarbete men å andra sidan 

också som ett hinder eller en faktor som försvårar. Några lärare betonar vikten av att känna sig 

trygg och skapa en nära relation till den som skall observera medan andra beskriver svårigheten att 

våga ge konstruktiv kritik till en nära kollega med risk för att skada relationen. Lärarnas beskrivning 

av dilemmat stämmer väl överens med det som Wennergren (2016) beskriver som kritiska vänner 

där problematiken ligger i kombinationen av att både vara en stödjande vän samtidigt som 

undervisningspraktiken skall granskas kritiskt och utvärderas. Responsen skall både vara 

uppmuntrande och bekräftande samtidigt som den skall utmana kollegan att vilja utvecklas. 

Kopplat till det sociokulturella perspektivet handlar det om att hitta kollegans proximala 

utvecklingszon för att responsen skall få önskvärd effekt. Då arbetet med de kollegiala 

observationerna på den aktuella skolan infördes var det en uppgift alla skulle genomföra. 

Observationsparen bildades i respektive lärgrupp under mötena och med tanke på det är det troligt 
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att det finns många olika uppfattningar kring hur detta har fungerat. Uppdelningen har gått till på 

olika sätt i olika grupper, i några grupper delades deltagarna helt enkelt bara in medan i andra 

grupper valde de själva hur de ville göra. Dock skulle observationerna ske inom gruppen och urvalet 

av observationspar blev därmed starkt begränsat. 

I resultatet framkommer också att responsen inte har varit framåtsyftande utan stannat vid att 

belysa det som varit positivt på lektionen vilket har uttryckts som något negativt och en önskan om 

att observationerna skall ge mer betonas. I ett sociokulturellt perspektiv är språket den viktigaste 

artefakten (Säljö, 2015) och då lärare får möjlighet att tillsammans reflektera över vad som skett i 

en undervisningssituation kan ny kunskap skapas. Det är därför av vikt att den kommunikation 

som sker efter lektionen är reflekterande och framåtsyftande för att denna appropriering ska kunna 

ske.   Samtidigt finns det de lärare som lyfter upp fördelen med att få bli bekräftad i det man gör 

och att den positiva responsen har gett dem mod att våga fortsätta utvecklas och vila i att det är 

bra. Men med tanke på hur kort tid arbetet med kollegiala observationer har bedrivits på den 

aktuella skolan är det kanske inte så konstigt att det inte har kommit längre.  

En annan aspekt på relationers betydelse handlar om maktstrukturer på skolan. Vikten av att vara 

jämlika i observationsparet lyfts fram som en viktig faktor. Känslan av att vara ojämlika handlar 

om olika saker. Då lärarna undervisar i samma ämnen har de å ena sidan en gemensam förförståelse 

för det som händer på lektionen men samtidigt har de också större kunskap om vad som anses 

vara en mer eller mindre lyckad lektion och en känsla av konkurrens och underläge riskerar att 

infinna sig. Andra faktorer som framkommer är erfarenhet i yrket och utbildning. Hur detta är 

möjligt att undvika blir en utmaning för skolan men likväl viktigt att ta hänsyn till.  

Vidare är det intressant att konstatera att flera lärare tar upp relationer som en framgångsfaktor av 

de kollegiala observationerna. Genom att besöka kollegor i andra ämnen och arbetslag har en bättre 

förståelse för andra lärargrupper på skolan skapats vilket lett till ett bättre arbetsklimat på skolan 

och en större vi-känsla har skapats som inte varit möjlig utan att de nya konstellationerna bildats.  

 

6.2.2 Erfarenhet 
Ett hinder som beskrivs av lärarna är bristen på erfarenhet av kollegiala observationer. De flesta 

lärare på skolan har aldrig deltagit i detta tidigare och en inlärningsfas är då naturlig. Dock kan det 

konstateras att de utvecklat sin förmåga att observera under resans gång och blivit mer bekväma i 

att reflektera över sin och andras undervisning samt att framföra feedback till sin kollega. Kanske 

är detta något man skulle varit mer medveten om vid införandet av kollegiala observationer i 

utvecklingsarbetets uppstart och förberett kollegiet på. Wennergren (2016) beskriver vikten av att 

respektera varandras kompetens då ett gemensamt skolutvecklingsarbete skall genomföras. I 

inledningsfasen behöver arbetet fokusera på procedurkunskap för att lära sig det som behövs för 

att sedan kunna utveckla arbetet vilket i denna studie innebär att de första observationerna inte 

skall vara mer än att besöka varandras lektioner. Hon betonar också vikten av att alla skall känna 

sig delaktiga. ”I en kompetensutveckling för alla – ska alla på skolan känna sig inkluderade.” (s. 

102).  
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6.2.3 Dokumentation 
För att observationerna skall leda till utveckling av undervisningen måste det som skett på lektionen 

dokumenteras och kommuniceras. I ett sociokulturellt perspektiv är den viktigaste artefakten för 

lärande människans förmåga att använda språket (Säljö, 2015). Genom att få möjligheten att 

tillsammans med andra lärare diskutera undervisning kan befintlig kunskap bli synlig och lärare kan 

lära av varandra. Men då vårt minne är starkt begränsat är det avgörande att det som observeras 

skrivs ned i någon form av dokumentation (Björndal, 2002). Det observationsprotokoll som 

infördes efter tre terminer i projektet beskrivs som en av framgångsfaktorerna. Genom detta 

protokoll fick lärarna stöd i att dels strukturera sina reflektioner men även en hjälp under den 

gemensamma reflektionen efter lektionen då anteckningarna utgjorde ett samtalsunderlag. 

 

6.2.4 Distans 
Resultatet visar att uppföljningen av observationerna har gått till på lite olika sätt. Protokollet har 

varit ett stöd för vad som skall tas upp i den gemensamma reflektionen men inte när den skall ske. 

Lärarna beskriver olika för- och nackdelar med att vänta med samtalet eller ha det direkt efter 

lektionen. Fördelarna med att vänta något med samtalet överväger i intervjuerna. Lärarna beskriver 

att genom att låta det gå en liten stund hinner båda landa i det som upplevts. Detta stämmer väl 

överens med de erfarenheter som Wennergren och Åman (2014) beskriver där de poängterar vikten 

av att lektionen följs upp men att vinsterna med att vänta lite är värdefulla. Då skapas en distans 

för båda parter. Den som blivit observerad undviker att hamna i försvarsställning men även den 

som observerat har möjlighet att fundera över vad som skett och responsen blir sannolikt mer 

professionell. Sker den gemensamma reflektionen i direkt anslutning till lektionen riskerar den 

dessutom att hamna i en diskussion om vad som är rätt och fel istället för att ha en utvecklande 

ansats. 

 

6.2.5 Observationens syfte 
Resultat visar tydligt att syftet med observationen har betydelse för hur utfallet blir. Det 

framkommer också att det är svårt att som undervisande lärare välja ut det som skall vara i fokus 

för observationen. Det finns inget entydigt resultat på vad lärarna upplever som det bästa, att få 

observera kollegor med samma ämnesbakgrund eller olika. Resultatet visar på för- och nackdelar 

med båda. Dock kan ett visst mönster urskiljas att då observationerna sker inom ämneslaget 

tenderar diskussionerna att handla om uppgiftsspecifika frågor med hög anknytning till just ämnet 

medan de observationer som skett med kollegor från andra ämnen har en mer allmändidaktisk 

ansats. Flera lärare betonar vinsten med att få ny input från andra ämnen som de annars inte möter 

framför de diskussioner som redan förs i ämneslagen. Detta kan jämföras med Scherps (2011) 

diskussion kring organisation av verksamheten där vikten av att tydligt skilja mellan 

arbetsorganisation och utvecklingsorganisation betonas. Då observationerna sker med 

ämneskollegor tenderar samtalet att hamna i den typ som annars sker i arbetsorganisationen 

ämneslag, medan nya konstellationer inte har det dilemmat.  

En annan aspekt som framkommer är känsligheten att låta någon observera det som sker i mitt 

klassrum. Genom att tillsammans planera något i lärgrupperna som sedan testas av alla 

avpersonifieras innehållet och det blir lättare att hålla sig saklig till det som sker i klassrummet, både 
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för undervisande lärare och observatör. Resultatet visar också att de lärare som vågat testa nya saker 

eller blivit observerad i stökiga grupper är de som fått ut mest av observationerna. Detta kan relatera 

till det som Wennergren (2012) beskriver som olika roller vid arbetet med kollegiala observationer. 

De flesta kan beskrivas som trygghetsbevarare som väljer trygga situationer och kända grupper då de 

ska observeras. Det blir därför naturligt att det inte heller finns så mycket att reflektera över efter 

lektionen. Detta kan dock ses som ett naturligt val när metoden är ny för de flesta lärarna. 

Risktagaren däremot vågar släppa in observatören i ett stökigt klassrum och testa nya saker i 

undervisningen och skapar därmed också mycket som kan diskuteras efter lektionen. Det är därför 

viktigt att ha insikt om att vi befinner oss i olika roller och ha respekt för det. För en god 

skolutveckling är det värdefullt att det finns en blandning av dessa roller på en skola.  

 

6.2.6 Deltagarnas inställning 
En nödvändig faktor för att arbetet med kollegiala observationer skall leda till skolutveckling är att 

samtliga lärare tar ansvar för att det skall ske. Flera lärare beskriver problemet med att 

observationerna skall bli av och att kollegor inte genomför det som ålagts dem. Då inte alla tar 

ansvar faller den gemensamma reflektionen i lärgrupperna och chansen till utveckling minskar. 

Lärare 1 beskriver uppgiften som en extra uppgift och då ”är man ju inte alltid så positiv till ännu 

en arbetsuppgift”. Då utvecklingsarbetet skett på en stor skola med ca 80 lärare är det inte troligt 

att få samtliga att tycka att detta är bra men likväl är det en viktig utmaning. I detta fall har rektor 

valt att samtliga lärare skall delta i ett gemensamt utvecklingsarbete och att det då finns några som 

inte prioriterar detta är naturligt. Dock menar Timperley (2013) att det är av avgörande betydelse 

att samtliga lärare på en skola deltar då det annars inte kommer alla elever till del. Vidare lyfter hon 

att effekten inte blir större då man bara vänder sig till frivilliga lärare i ett sådant här projekt.  

Vikten av att alla deltar i ett gemensamt skolutvecklingsarbete måste ändå ställas mot att 

skolutveckling skall bygga på de behov av utveckling som upplevs i verksamheten och komma från 

lärarnas vardag. Hirsh (2017) betonar vikten av att lärarnas problemformuleringar skall ligga till 

grund för utvecklingsarbetet och även Timperley (2013) betonar vikten av att läraren är engagerad 

i sitt eget lärande. Här står skolledarna inför en stor utmaning. 

 

6.2.7 Organisation 
Ett centralt begrepp som kom fram i flera intervjuer är tid eller snarare bristen på tid. På olika sätt 

beskriver lärarna att de saknade tid, både för att förbereda och utföra observationerna men också 

för att hitta tid för den gemensamma reflektionen efteråt. I några fall uttrycks det som en uppgift 

som skall utföras utöver det som redan görs och att det då saknas tid för detta medan andra menar 

att det är svårt att hitta tid i schemat där båda är tillgängliga samtidigt.  

Då utvecklingsarbetet startade var en viktig fråga hur lärarna skulle kompenseras för den tid de 

behövde lägga ner på inläsning och observationer. Det är därför viktigt att fundera över varför 

lärare som de facto har fått ganska rejält med tid tilldelad för en viss arbetsuppgift ändå upplever 

att de inte har fått det. Beror det på att kompensationen ligger vid ett annat tillfälle och därför inte 

upplevs som en lättnad i arbetet? Eller kan det bero på att lärare redan upplever att schemat är 

överfullt och det därför ändå blir en extra uppgift trots att tid har avsatts för just denna uppgift? 
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När det gäller schemafrågan hamnar det på en ledningsnivå att bestämma hur denna typ av uppdrag 

skall prioriteras i förhållande till de andra uppdrag som lärarna har. Jag anser att tid finns men att 

det är av stor vikt att fundera över hur den används och organiseras. Om detta är något som 

skolledningen vill att lärarna skall utföra kanske det är nödvändigt att ha med det i tanken redan 

vid schemaläggning. På en högstadieskola av denna storlek är det ett omfattande och komplext 

uppdrag att lägga schema och det är kanske inte ens möjligt att göra denna prioritering. En omvänd 

syn skulle då eventuellt fungera, att istället utgå från det schema som finns och se vilka möjligheter 

som kan finnas för kollegiala utbyten i form av observationer och då planera in det på schemat.  

 

6.3 Slutord 
Utifrån studiens resultat kan det konstateras att det finns flera faktorer som behöver tas i beaktande 

för att få till kollegiala observationer av god kvalitet som kan leda till utvecklande av 

undervisningen. Trots att samtliga lärare i studien lyfter fram kollegiala observationer som något 

positivt finns det hinder i arbetet. Särskilt framkommer vikten av en trygg miljö där lärarna känner 

sig jämlika och goda relationer skapas. Det är också framträdande att syftet med observationerna 

tydliggörs. Då deltagarna inte har samma inställning till och förståelse för varför observationerna 

ska ske blir det svårt att mötas i samtalet kring undervisning. Då dessa faktorer stämmer väl överens 

med tidigare studier och har en sådan avgörande roll för resultatet vore det intressant att studera 

hur ett sådant klimat kan skapas på en skola.  

I det skolutvecklingsprojekt som studerats här har vikten av att alla lärare på skolan deltar betonats. 

Skolledare och förstelärare var eniga om att det var så det skulle ske. Dock visar denna studie att 

det finns svårigheter att bedriva skolutveckling i allmänhet och kollegiala observationer i synnerhet 

med de lärare som inte vill vara med. Här står skolledare inför en stor utmaning att motivera sina 

lärare att delta engagerat och få samtliga att hitta en drivkraft att utveckla sin egen undervisning.  

Slutligen visar också studien att lärarna upplever en tidsbrist i sin arbetssituation. Lärarnas tidsfråga 

anser jag vara en viktig fråga att komma tillrätta med framöver. Återigen upplever lärarna att tid 

saknas trots att det funnits med i planeringen från början. Utmaningen tror jag ligger i att få lärarna 

att inse vikten av de olika uppdrag de har och då också se att tid finns avsatt för det.  Även 

skolledare behöver se vikten av att använda och fördela lärarnas tid på ett effektivt sätt som gör att 

upplevelsen av att tid finns blir möjlig.  

Med denna studie hoppas jag ha kunnat lyfta fram de positiva framgångsfaktorer som finns med 

kollegiala observationer men också de hinder som skolledare och lärare kan stöta på när de initierar 

denna typ av skolutvecklingsarbete. Genom att studera hur lärarna uppfattar observationer och ta 

hänsyn till de svårigheter som kommit fram hoppas jag att utvecklingsarbetet på skolan kan 

fortsätta att utvecklas. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till de lärare som ställt upp med sin tid 

och deltagit i studien.  
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Bilaga 1 

Observationsprotokoll 

Ämne: ______________________ Klass: _____________Datum: ____________ 

Mål med lektionen: 

___________________________________________________________________________ 

Vad ska observeras? 

__________________________________________________________________________ 

  

Vad ser jag? Jag tänker/min reflektion Gemensam reflektion 

 

  



 

 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

Har du genomfört observationer? 

 

Beskriv hur observationerna har gått till. 

- Förberedelser av vad som ska observeras 

- Genomförande, aktiv – passiv observatör  

 

Beskriv vad ni gjorde efter observationslektionen?  

- Hur har återkopplingen sett ut? 

- När skedde samtalet? 

- Hur lång tid avsatte ni för samtalet? 

- Hur förberedde ni er inför samtalet? 

- Hur använde ni den tredje spalten? 

 

Hur upplever du det att 

- Ge respons till din kollega 

- Få respons från en kollega 

 

Vilken nytta hade observationen för dig och din undervisning? 

- Som observatör? 

- Som observerad? 

- Hur kände du dig efter observation och samtal? 

- Vad skulle behövas för att observationerna skulle utveckla din undervisning? 

 

 



 

 

Hur upplevde du användandet av protokollet vid observationerna? 

- Förstod man hur det skulle användas? Rubrikerna? 

- Vilka svårigheter upplevde du med att använda protokollet? 

- Hur kunde protokollet stödja dig när du skulle anteckna vad du såg och reflekterade över? 

 

Har du förslag på hur man skulle förbättra/utveckla observationerna? 

- Utformning 

- Innehåll 

- Organisationen runt (schema, tid…) 


