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Abstract 

Professional Learning Communities– A Necessity for Improving Teaching? 

The aim of this study was to examine what factors are important for teachers in 
professional learning communities to improve their teaching in order to increase 
the results of the students. The study was based on a program of development 
about language improvement that took place in two schools during the autumn of 
2014.  

The authors of this study were also in charge of the improvement program. The 
data used in the analysis was based on individual questionnaires and group 
interviews. The theoretical framework of the study was founded on Timperley’s 
(2011) inquiry and knowledge-building cycle, Hargreaves and Fullan’s (2012) 
theory about professional capital and Stoll’s (2006) characteristics of effective 
learning groups. 

The results obtained in this study indicate that the following factors are of crucial 
importance for teachers to improve their teaching; leadership, systematic surveys 
of what students need to develop, a clearly understandable aim within the specific 
area of development, a clear structure within the learning group and between the 
meetings, scheduled time for the meetings, teachers’ mindset, a scientific 
approach, the use of science and initiated moderators of the learning groups. The 
study showed that professional learning communities working with these factors 
are going to be successful.  

 

 

Key words: Professional learning communities, teaching methods, learning 
groups, teachers´ mindset, moderator of the learning group, systematic quality 
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1	Inledning		

Hur motiveras lärare att med hjälp av vetenskap och beprövad erfarenhet utveckla 
undervisningen? 
 
Detta är en fråga, som har följt oss under många år i skolans värld. Många gånger har vi suttit 
och diskuterat i olika samtalsgrupper tillsammans med kollegor. Diskussionerna har varit 
intressanta, men vi har saknat en tydlig koppling till undervisningssituationer och forskning. 
Vi har också saknat en tydlig återkoppling till kollegor vad som fungerar respektive inte 
fungerar i klassrummet. Vår avsikt med studien var att hitta en struktur för det kollegiala 
lärandet, som skulle få effekt på undervisningen över tid. Vad krävs för att ett kollegialt 
lärande som metod ska fungera? Vår avsikt var också att stärka lärarna i sin profession då 
mycket av skoldebatten är negativ. Vi ville få lärarna inspirerade av varandra och att de skulle 
känna att läraryrket inte är ett ensamarbete utan att man gemensamt arbetar kring eleverna för 
att på så sätt känna större tillfredsställelse i sitt yrke. 
 
Det har under senare år visat sig att för att skolutveckling över tid ska ske krävs att lärare 
samarbetar på ett professionellt sätt. Professionell är man enligt Hargreaves och Fullan (2012) 
genom att man har ett vetenskapligt förhållningssätt, kontinuerligt lär sig om undervisning, 
reflekterar, diskuterar och ifrågasätter metoder för att systematiskt utveckla sin undervisning 
på egen hand och tillsammans med andra. De menar att det kollegiala lärandet är den metod, 
som just nu anses vara mest framgångsrik till skillnad från individuella 
kompetensutvecklingsinsatser. Därför valde vi att studera metoden kollegialt lärande. För oss 
innebär kollegialt lärande att lärare genom ett strukturerat arbete kopplar ihop teori och 
praktik. För att alla ska kunna komma till tals är det viktigt att det inte är för få eller för 
många i gruppen. En sådan lärgrupp är enligt Stoll (2006) en grupp lärare, som söker och 
delar sitt lärande för att förbättra sin undervisning i syfte att bli mer effektiva.  
 
För att kunna studera det kollegiala lärandet använde vi oss av förbättringsarbetet 
Språkutvecklande arbetssätt. Anledningen till att skolorna valde detta förbättringsarbete var 
att det utifrån analys på de två skolor (en högstadieskola och en gymnasieskola), som ingår i 
studien, framkom att elever behövde bli säkrare på att uttrycka sig och förstå ord och begrepp. 
Behovet av detta fanns i flera olika ämnen och för att det skulle bli en helhet för eleverna 
bestämde vi oss för att göra detta förbättringsarbete med alla lärare på de två skolorna. På så 
sätt ville vi medvetandegöra lärarna hur man kan arbeta med språket i undervisningen. Det 
fanns även andra områden som skulle ha kunnat bli förbättringsområden såsom formativ 
bedömning, inkludering och olika IT-system. Vi upplevde emellertid att det mest angelägna 
området var att arbeta med ord och begrepp. Detta innebar att vi läsåret 2014-2015 
intresserade oss för Skolverkets material Språkutvecklande arbetssätt, vilket blev vår 
utgångspunkt i det förbättringsarbete som genomfördes. Förbättringsarbetet tjänade två syften, 
då det dels var för att bärbättra elevernas resultat och även för att vi skulle kunna studera hur 
det kollegiala lärandet fungerade. Då vår avsikt var att fokusera på utveckling av 
undervisningsmetoder fann vi det enklast för oss att ha ett och samma förbättringsområde på 
skolorna. I denna uppsats fokuserar vi på det kollegiala lärandet och därför kommer innehållet 
i det Språkutvecklande arbetssättet inte att beskrivas närmare. Däremot förklarar vi hur vi 
gick tillväga med det aktuella förbättringsarbetet, vilket innebär att förbättringsarbetet skulle 
kunna ha haft en annan inriktning. 
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Vi som har skrivit är förstelärare på högstadieskolan och rektor på gymnasieskolan och har 
valt att skriva hela uppsatsen tillsammans. Detta beror på att ett liknande förbättringsarbete 
utfördes på båda skolorna och det blev då naturligt att skriva texten tillsammans. Det har på så 
sätt inte gjorts någon uppdelning av ansvarsområden i skrivandet av uppsatsen utan vi har 
suttit tillsammans och formulerat texten. Vad beträffar förbättringsarbetet tog vi var och en 
ansvar för genomförandet av detta på respektive skola. Förbättringsarbetet såg således lite 
olika ut på skolorna.  
 
Vår önskan i förbättringsarbetet har varit att undervisningsmetoder inte bara diskuteras i 
lärgrupper utan handgripligen provas i elevgrupper för att diskussionerna i lärgrupperna ska 
utgå från konkreta situationer. För oss innebär undervisningsmetoder de sätt lärare använder 
för att få elever att lära sig. Detta kan betyda allt från att ge eleverna lite extra tid till tanke, 
innan de svarar på en fråga, till att man provar en större modell utifrån forskningen, som till 
exempel cirkelmodellen (Polias och Hedeboe, 2008). Cirkelmodellen är en strukturerad 
modell för hur man som lärare stöttar elever i sitt skrivande.  
 
Eftersom avsikten med det kollegiala lärandet är att få effekt på undervisningen över tid, har 
vi sökt forskare som har studerat vad som kan göras för att detta ska uppnås. Vi intresserade 
oss därför bland annat för Timperley (2011) och hennes kunskapsbildande cykel. Den innebär 
att oavsett nivå i verksamheten är det av största vikt att se vilken effekt det man gör får på 
resultaten. Detta görs på ett systematiskt sätt i fem steg enligt modellen. 

En annan avsikt med vår studie var att se om man i det systematiska arbetet på ett naturligt 
sätt kan dra nytta av vad som är forskningsbaserat. Sedan den nya skollagen infördes år 2010 
diskuteras i Skolsverige hur vetenskap och beprövad erfarenhet ska tillämpas på skolorna för 
att öka elevernas måluppfyllelse. Myndigheter såsom Skolverket arbetar aktivt för att 
skolornas utvecklingsarbete ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och hur 
dessa i samspel kan användas för att utveckla undervisningen beskriver Håkansson och 
Sundberg (2012).  Medvetenheten om betydelsen av vetenskap för lärande inom pedagogik 
finns bland lärare men vi upplever att det främst har studerats och praktiserats på 
lärarutbildningarna och inte så mycket bland lärare ute på skolorna.  

Med detta som utgångspunkt valde vi att lära mer om hur vetenskap och beprövad erfarenhet 
ska kunna få större genomslag och bli ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten och på 
så sätt öka måluppfyllelsen. Hur kan man få lärare att tillsammans bli mer intresserade av att 
fördjupa sig inom och utveckla pedagogiska metoder för att förbättra undervisningen?  
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2	Bakgrund	

I detta kapitel förklarar vi bakgrunden till varför vi väljer att studera det kollegiala lärandet i 
form av lärgrupper. För att få en bakgrund till att det blev Språkutvecklande arbetssätt som 
förbättringsarbete beskriver vi de två deltagande skolornas organisation. Förbättringsarbetet 
valdes då vi ville att det skulle vara ett angeläget område som engagerar lärarna och där det 
finns ett pedagogiskt värde med att åstadkomma förbättring. Tanken är att själva arbetet med 
det kollegiala lärandet ska generera erfarenheter och metodkunskap inför framtida 
förbättringsarbeten. 

 

2.1	Det	kollegiala	lärandets	innebörd	och	möjligheter	

Som verksamma inom skolan under många år har vi varit delaktiga i olika sätt att utveckla 
denna, bland annat har vi suttit i lärgrupper. Vi upplever emellertid att kopplingen till den 
dagliga verksamheten och framförallt utifrån elevernas behov ibland har saknats. Vi har även 
sett hur man inom annan verksamhet såsom inom sjukvården i större utsträckning samverkar, 
hittar styrkor hos varandra och på så vis utvecklar professionen och hela verksamheten. 
Genom detta sätt att arbeta blir det även svårare för allmänheten att ifrågasätta läraryrket, 
vilket massmedia har bidragit till. Denna kollektiva styrka är något som vi med det kollegiala 
lärandet vill utveckla inom skolan. Hargreaves och Fullan (2012) ser att individen utvecklas i 
samspel med andra och lärarna tillsammans blir mer professionella och undervisar som 
”proffs”.  

Kollegialt lärande är ett samlingsnamn för flera olika metoder såsom learning studies, lessons 
studies, kollegial handledning, forskningscirklar med flera. Vi valde i vårt förbättringsarbete 
att organisera lärarna i lärgrupper, där de skulle utgå från elevernas resultat och utifrån dessa 
samt vetenskap förbättra sina undervisningsmetoder. Genom att göra detta är förhoppningen 
att lärarna utvecklar sitt professionella kapital (se sid 17). Detta styrks av Timperleys (2011) 
forskning där hon kommer fram till att man är professionell när man utgår från elevernas 
kunskaper och lärande och förändrar sin undervisning utifrån detta. 

Lärarna på de båda skolorna har sedan tidigare en vana att ibland vara organiserade i 
lärgrupper. Vi har under åren sett att vissa lärgrupper har fungerat bättre än andra. Därför ville 
vi nu se vad det är som gör att vissa grupper når bättre resultat än andra. För att kunna få syn 
på detta tog vi till vår hjälp Stolls (2006) åtta kännetecken (se sid 15) för en fungerande 
lärgrupp.   
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2.2	Presentation	av	studiens	båda	skolor	

För att få en bakgrund av de båda skolorna som ingick i studien presenterar vi dem i korthet 
nedan vad beträffar vårt val av förbättringsarbete och organisation. Faktaunderlaget är hämtat 
ur respektive skolas kvalitetsredovisning för läsåret 2013-2014.  
 
Under vårterminen 2014 framkom på de båda kommunala skolorna att eleverna i flera ämnen 
hade en ord- och begreppsförståelse, vilken kunde förbättras för att nå en högre 
måluppfyllelse. Detta diskuterades och lyftes fram vid analys av resultat av nationella prov 
vårterminen 2014 och vid analys av resultat i andra ämnen/kurser. Utifrån dessa diskussioner 
valde vi att förbättringsarbetet på de båda skolorna skulle bli Språkutvecklande arbetssätt, 
som medel för att studera det kollegiala lärandet. Detta förankrades hos respektive 
skolledning. Arbetet introducerades för lärarna i juni 2014.  
 
Förbättringsarbetet som ligger till grund för studien genomfördes under hösten 2014 i en liten 
kommun. Kommunen är belägen på landsbygden och har två större orter. De skolor som 
ingick i studien är en högstadieskola och en gymnasieskola lokaliserade i centralorten. 
Samtliga lärare, förutom matematiklärarna som deltog i Matematiklyftet, medverkade i 
förbättringsarbetet Språkutvecklande arbetssätt. 
 
I kommunen har det under många år funnits en tradition att lärare arbetar i grupper för att 
förbättra olika sätt att höja måluppfyllelsen, till exempel då kommunen deltog i Hans-Åke 
Scherps skolutvecklingsprojekt Lärande organisation. Att lärarna har en vana att arbeta i 
grupper finns det både för- och nackdelar med. Fördelarna är vanan att diskutera tillsammans. 
Nackdelar är att det kan bli slentrian att sitta i grupper, då det tidigare inte har funnits tydliga 
förväntningar på ett visst utfall. 
 
Högstadieskolan bestod vid starten läsåret 2014-2015, då förbättringsarbetet påbörjades, av 
400 elever och 35 årsarbetare där lärartätheten uppgick till 11.5 elever per lärare. Skolan hade 
vid starten för förbättringsarbetet två rektorer och lärarna var organiserade i två större 
arbetslag. Det fanns sex förstelärare. En av förstelärarna ledde förbättringsområdet 
Språkutvecklande arbetssätt. Lärarna i respektive arbetslag hade arbetsplatser i samma rum 
och undervisade främst i de klasser som tillhörde arbetslaget. Detta för att eleven hela tiden 
ska vara i centrum och ett ämnesövergripande samarbete ska underlättas. Skolan består utav 
en byggnad förutom idrott, musik, slöjd och hemkunskap där undervisningen bedrivs i 
intilliggande lokaler. Arbetslagen leddes utav arbetslagsledare. Arbetslagen sammanträdde en 
gång i veckan under två timmar samt varannan vecka vid ytterligare ett tillfälle under en 
timme.  
 
Meritvärdet för elever i åk 9 juni 2014 var 216.4 (riket 207.5). 71.5% av eleverna i åk 9 nådde 
minst betyget E i samtliga ämnen. Totalt var 89,2% av eleverna behöriga till ett 
gymnasieprogram. I skolans kvalitetsredovisning för läsåret 2013-14 belystes att 
ämneslärarna på skolan framhåller att det största hindret för elevers måluppfyllelse var deras 
viktiga förmåga att använda, förstå och förklara både generella och ämnesspecifika begrepp. 
Därför valde högstadieskolan att arbeta med Språkutvecklande arbetssätt under läsåret 2014-
15. Målet var att undervisningen i alla ämnen skulle utvecklas, att lärarna skulle få förbättrade 
redskap att använda i klassrummen, att samsynen skulle öka mellan lärare samt i 
förlängningen att elevernas måluppfyllelse också skulle öka (Kvalitetsredovisning för 
högstadieskolan 2013-2014).  
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Gymnasieskolan bestod vid läsårsstart 2014 utav drygt 500 elever inklusive 
gymnasiesärskolan. Det fanns 80 årsarbetare och lärartätheten uppgick till 8.5 elever per 
lärare. Det fanns tre förstelärare. Skolan hade tio nationella program samt 
Introduktionsprogram. Gymnasiesärskolan leddes av en rektor på 50%, övriga skolan av två 
rektorer, vilka har programmen uppdelade mellan sig. Undervisningen skedde i två 
huvudbyggnader och de flesta lärarna satt i olika ämnesgrupper för att möjliggöra spontana 
diskussioner inom ämnet. Programgemensamma lärare hade sina arbetsplatser tillsammans 
och några program hade lärare som representerade olika ämnen i samma arbetsrum. Lärarna 
inom de olika programmen träffades på organiserad konferenstid för att diskutera elever och 
programutveckling, för övrigt skedde ämnessamverkan vid andra tillfällen. Rektorerna hade 
programutvecklare till stöd för respektive program. Gemensam konferenstid var två timmar 
per vecka. Förutom lärare som deltog i Matematiklyftet medverkade samtliga lärare i 
kompetensutvecklingsinsatsen. 
 
Medelvärdet för eleverna som avslutade sin utbildning efter tre år vid ett 
högskoleförberedande program var 14.6 p (riket 14.4) (ev meritpoäng är ej medräknade). 
Motsvarande betygsmedelvärde vid yrkesprogrammen var 13.05p (riket 12.8) (ev meritpoäng 
är ej medräknade). Totalt fick 82% av eleverna som tog studenten 2014 en gymnasieexamen 
och var behöriga till att söka högskola/universitet (riket 70.3% siris.skolverket).  I 
gymnasieskolans kvalitetsredovisning går att läsa att det finns ett behov i flera ämnen att öka 
elevernas ord- och begreppsförståelse. Detta framkom i analys av nationella provresultat samt 
resultat i andra ämnen under vårterminen 2014. För att öka ord- och begreppsförståelsen 
ytterligare i syfte att höja måluppfyllelsen kom skolan att ha som utvecklingsområde 
tillsammans med Matematiklyftet ett Språkutvecklande arbetssätt läsåret 2014-2015 
(Kvalitetsredovisning för gymnasieskolan, 2013-2014).  
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3	Syfte	och	frågeställningar	

Det kollegiala lärandet anses vara effektivt för att utveckla lärares lärande och på så sätt 
förbättra undervisningen. Det handlar om att man har ett kritiskt förhållningssätt med vilket 
man reflekterar över sin undervisning för sig själv och tillsammans med andra. I termen 
kollegialt lärande ingår olika former av strukturerat samarbete där kollegor utvecklas. För att 
undersöka det kollegiala lärandet använde vi oss av lärgrupper med tydlig struktur på träffarna 
och med uppdrag där emellan då läraren provade metoder i undervisningsgrupperna.  
 
Denna studie undersöker vad som möjliggör ett kollegialt lärande, vilket bidrar till att 
undervisningen förbättras. För att kunna studera det kollegiala lärandet använde vi oss av 
förbättringsarbetet Språkutvecklande arbetssätt.  
 
Syftet är att undersöka vilka faktorer som är betydelsefulla för att möjliggöra det kollegiala 
lärandet och dess kvalitet. Med kvalitet avser vi de egenskaper som möjliggör det kollegiala 
lärandet. Dessutom vill vi undersöka vilken betydelse de olika kvaliteterna kan ha för lärares 
arbete med att förbättra sin undervisning. 
 
 

Frågeställningarna lyder enligt följande: 

 
Vilka faktorer är betydelsefulla för det kollegiala lärandets kvalitet? 
 
Finns det inslag i det kollegiala lärandet som kan motverka lärares förbättringsarbete? 
 
Vilken betydelse kan det kollegiala lärandet ha för verksamhetens långsiktiga utveckling? 
 
 
 
Studien baseras på aktuell empirisk forskning, som belyser det kollegiala lärandets betydelse 
för skolutveckling över tid. Utifrån dessa källor tar vi fram för oss betydelsefulla perspektiv, 
som vi använder i vår analys av empirin. Empirin består utav enkäter, genomförda av de 
deltagande lärarna vid olika tillfällen samt gruppintervjuer genomförda efter avslutat 
förbättringsarbete. Utifrån denna empiri görs analys och studien avslutas med diskussion och 
tankar framåt för fortsatt arbete med det kollegiala lärandet som en metod för skolutveckling 
över tid. 
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4	Forskning	om	skolutveckling	och	kollegialt	lärande	

Aktuella forskare inom skolutvecklingsområdet, som skriver om kollegialt lärande tjänar som 
grund i litteraturavsnittet. De forskares tankar vi refererar till har vi kommit i kontakt med via 
universitetet, Skolverket, forskningsmagasin samt sökning via bibliotekets sökfunktioner. Vi 
väljer att presentera både internationella och nationella forskare. Att vi väljer internationella 
forskare beror på att dessa är flitigt förekommande i skoldebatten. De nationella forskare vi 
presenterar väljer vi för att dessa har en större kännedom om det svenska skolsystemet, vad 
som fungerar här samt vad skolan i Sverige behöver förbättra, enligt dessa. För att få 
förståelse för vad skolutveckling kan innebära redovisas synen på detta i det inledande 
avsnittet innan det kollegiala lärandet beskrivs.  

 

4.1	Förankring	och	organisation	av	skolutveckling	

För att ge en bakgrund till varför valet av metod till förbättringsarbetet faller på det kollegiala 
lärandet förklarar vi här hur utveckling på skolor ska kunna organiseras och hur det har 
organiserats de senaste decennierna. Vi vill på så sätt belysa att strukturen inom 
skolutveckling har förbättrats och blivit tydligare. 

I sin sammanställning av de vanligast förekommande strategierna kring skolutveckling tar 
Larsson och Löwstedt (2010) upp lokal skolutveckling som en strategi, som har blivit allt mer 
vanligt förekommande under senare tid. Tidigare styrdes skolutvecklingen från centralt håll 
av forskare och tjänstemän. Resultaten skulle sedan omsättas i den lokala praktiken av lärare. 
Vad lärarna sedan upptäckte gav nya infallsvinklar till forskarna. Idag är den lokala strategin 
det som förespråkas enligt författarna både av myndigheter inom skolområdet och av forskare. 
Forskningen kommer då närmare praktiken. Tanken bakom decentraliseringen på 1990-talet 
var att utvecklingen inom skolan skulle ske utifrån lokalt anpassade situationer. Denna 
strategi stämmer väl överens med vårt förbättringsarbete, då den tar sin utgångspunkt i det 
lokala behovet. 
 
I Larsson och Löwstedt (2010) betonas också vikten av att utveckling sker utifrån de 
yrkesverksamma inom skolan, vilket vi tar fasta på och stärktes i tanken, då vi läser Scherp 
(2013). Han talar om två olika sorters mönster i synsätt på hur kvaliteten i skolan ska kunna 
förbättras; inifrån- och utifrånperspektiv. Genom att använda sig av ett inifrånperspektiv 
menar han att en ansvarskultur där perspektiv, motivation och styrning inifrån främjar lärande 
och utveckling. Motsatsen är att en verksamhet styrs av behov och krafter utifrån såsom 
politiska beslut. Detta menar han inte får samma effekt som om behovet kommer inifrån. 
 
Scherp (2013) framhåller vikten av att det är lärarna, som är de professionella och att genom 
kulturanalyser ges en bild av vad som på den enskilda skolan bör utvecklas. Dessa 
professionella står för inifrånperspektivet och politikerna för utifrånperspektivet och ger 
utbildningspolitiska uppdrag. Av betydelse är att både skolledare och de kommunala ledarna 
ställer sig bakom och stöttar utvecklingsprojekt. Detta för att legitimitet och en helhet skapas 
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där projektet är förankrat i alla led, vilket vi finner nödvändigt och som är utgångspunkten i 
vårt förbättringsarbete. 
 
Även i Larsson och Löwstedt (2010) poängteras betydelsen av att lärarna görs delaktiga i 
förbättringsområdena. För att dessa ska kännas meningsfulla och bli bestående måste de utgå 
från lärarna och deras upplevelse av att arbetet leder till bättre utbildning för eleverna. 
 
Det finns dock enligt forskningen risker med att skolutvecklingen enbart utgår från lärarna. 
Ohlsson (2001) framhåller en risk med att det endast är enskilda lärare, som står för 
förändringen och att det på så sätt inte får genomslag i organisationen. Det kan handla om 
enskilda som driver projekt och den dagen vederbörande slutar avstannar projektet. Han 
menar att även om det finns organisatoriska förutsättningar på en skola kan det finnas ett 
motstånd till förändringar. Vissa lärare befarar att individens frihet begränsas. Detta menar 
Hargreaves och Fullan (2012) beror på att läraryrket av tradition har varit individuellt. 
Orsakerna till detta är flera, varav författarna tar som exempel den stängda dörren in till 
klassrummet, avsaknad av tradition att ta hjälp av varandra och bilden av att man som lärare 
måste vara perfekt. 
 
För att ett utvecklingsprojekt ska äga rum och få genomslag betonar Scherp (2013) att det 
måste råda en kultur på skolan av att vilja utvecklas. Viktigt här är att lärarna inte tänker för 
individualistiskt utan ser sig, åtminstone till viss del, som ett kollektiv för att utveckling på 
skolan ska kunna äga rum. Vi tolkar detta som att en kultur som genomsyras av en positiv 
utvecklingsvilja är en av de viktigaste faktorerna för att ett förbättringsarbete ska få 
genomslag. Detta då ett arbete inte kan drivas av en enskild individ utan flera måste vara 
involverade och göra det tillsammans så att man på så sätt drar nytta av varandra. 
 
Vidare anses att en extern handledare krävs för att det lokala utvecklingsprojektet ska kunna 
fungera. Hattie (2012) poängterar att handledarens roll är att få lärarna inriktade på 
elevresultaten, som utgångspunkt i diskussionerna. Handledaren ska dessutom hjälpa lärarna 
att komma fram till vilken betydelse olika undervisningsmetoder i klassrummen har, för att på 
så sätt välja den mest effektiva metoden för den aktuella elevgruppen.  
 
Att någon i en grupp har mandat att vara ledare är enligt Scherp (2013) en framgångsfaktor 
för att arbetet ska leda framåt. Han kallar dessa personer lärledare, vilka ska leda det lärande 
samtalet och se till att det blir en systematisk kunskapsbildning i gruppen. Lärledarna behöver 
både ett formellt och informellt stöd för att arbetet ska fungera så bra som möjligt. Det 
formella stödet är viktigt för att alla medarbetare ska veta vad som förväntas. Lika viktigt är 
det informella stödet, vilket visas genom att skolledningen intresserar sig för och efterfrågar 
vad som händer i lärgruppen. Scherps (2013) lärande organisationstanke bygger på att man 
utgår från olika ”problem” i vardagen och utifrån dessa byggs frågeställningar upp. Han anser 
att lärgrupper bör finnas på alla olika nivåer så inte bara för lärare utan även för skolledare 
och politiker och att frågeställningarna då varieras. Viktigt att betona enligt Scherp är att 
skolan måste ha en pedagogisk helhetsidé, som bildar grunden för ett utvecklingsprojekt.  
 
För att ett utvecklingsprojekt ska kunna äga rum och få genomslag behöver kommuner och 
skolor ett stöd, vilket är något som Myndigheten för skolutveckling (2006b) lyfter fram. 
Myndigheten menar att det är svårt att få till en förändring utan nationellt stöd och eventuellt 
också ekonomisk hjälp för att utveckla skolor lokalt. Skolverket har de senaste åren utvecklat 
stödet till kommuner och enskilda skolenheter vad beträffande material som stöd till 
fortbildning. Vi nyttjar material från Skolverket som utgångspunkt i vårt förbättringsarbete. 
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Riksrevisionens granskning 2013:11 visar att Skolverket behöver förbättra sina uppföljningar 
kring hur väl satsningarna för att nå ut till lärare uppnås. Frågan som granskningen tar upp 
handlar om huruvida statens spridning av kunskap är effektiv för att stödja en utbildning som 
vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Hittills har det framförallt handlat om 
kvantitativa mått som har mätts för att få fram statens resultat och Riksrevisionen 
rekommenderar att Skolverket ytterligare följer upp hur de nationella utvecklingsinsatserna 
når ut lokalt och att detta även görs utifrån kvalitativa mätningar. Vi tror att på så sätt skulle 
stödet ut mot kommuner och skolor öka och i och med det borde kvaliteten på undervisningen 
överlag utvecklas. 
 
Projektet Attraktiv skola under 2002-2006 tas av Larsson och Löwstedt (2010) upp som 
exempel på en nationell satsning på lokal skolutveckling. Projektet visar dock på att trots att 
det skulle vara lokalt utformade behov som styr är det små skillnader mellan kommunernas 
utvecklingsområden och på så sätt kan det ifrågasättas om det är lokala behov som ligger till 
grund för utvecklingen. Utifrån dessa tankar tar vi med oss i vår studie att vi måste förhålla 
oss till att det bör vara både en lokal förankring och en central styrning för att en utveckling 
ska kunna äga rum, eftersom yttre påtryckningar kan innebära att tankar väcks lokalt om att 
utveckla ett visst område. Samtidigt måste en lokal förankring av ett förbättringsområde 
finnas för att det ska få genomslag i verksamheten det vill säga att behovet måste komma från 
eleverna.  
 

4.2	Motiv	bakom	kollegialt	lärande	

I detta avsnitt presenteras det kollegiala lärandet som metod och varför den anses 
framgångsrik samt bakgrunden till användandet av lärgrupper. 
 
Kollegialt lärande är ett samlingsnamn för flera olika metoder såsom learning study, lesson 
study, kollegial handledning, forskningscirklar med flera. Vad som kännetecknar kollegialt 
lärande är att kollegor utgår från det dagliga arbetet och provar nya sätt att arbeta som sedan 
diskuteras och utvecklas på ett systematiskt sätt. 

Inom utbildningsväsendet har det varit fokus på att förbättra enskilda skolor. Detta har under 
flera årtionden setts som positivt, inte minst i Sverige, vilket har medfört att det inte har varit 
något samlat grepp kring hur utbildningen utformas på landets skolor. Varje kommun och 
varje skola har själva fått ta ansvar för fortbildning och utveckling, vilket var en strategi från 
myndigheternas håll som enligt Larsson och Löwstedt (2010) trädde i kraft efter 
kommunalisering. För att kunna möta de snabba förändringar som sker i världen måste skolor 
lära och verka tillsammans för att kunna hitta de bästa sätten att förbättra elevers lärande, 
enligt Stoll (2006). Vi tolkar detta som att man måste stötta varandra på en skola och ha en 
gemensam syn på lärande både för att utbildningen ska bli likvärdig för alla och även för att 
ingen lärare ska känna sig ensam i sitt yrkesutövande. 

Inom skolan finns många styrdokument och mål, som kräver ett tydliggörande för alla 
berörda. Detta innebär också att man måste arbeta tillsammans inte minst för att tolka 
styrdokumenten. På så sätt finns en tradition att lärare är vana att sitta och prata i grupper om 
sådant som ska utveckla verksamheten, men inte direkt frågor som rör undervisningsmetoder. 
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De styrdokument från nationellt håll, som svenska skolan ska följa, är läro- kursplaner och 
skollagen. 1994 kom en ny läroplan, både för grund- och gymnasieskolan. Styrningen av 
skolan blev mer mål – och resultatorienterad så som Larsson och Löwstedt (2010) tar upp. 
Tanken var att målen skulle vara tydliga, men att skolenheten och lärarna själva skulle 
bestämma hur man nådde dit. De som utformat målen skulle inte lägga sig i. Det var vägen till 
målet som var det viktiga, vilket Granström (2011) framhåller. Problemet var att läraren 
många gånger höll sig allt för mycket i bakgrunden. Eleven skulle själv nå målen. Lärarna på 
skolorna fortbildades ofta genom nätverksträffar, såsom beskrivs i Larsson och Löwstedt 
(2010). Vid dessa träffar diskuterades undervisning men effekten för eleverna uteblev. Istället 
kom diskussionerna att stanna vid att man som lärare bekräftade varandra. 

Odin (2006) skriver i sin rapport kring projektet Attraktiv skola, där lärgrupper användes om 
modell, att det inte fick tilltänkt genomslag på skolorna. Han menar att det hade behövts mer 
av vetenskap och metodiska strategier, vilket efterfrågades av lärarna. Förutom detta påpekar 
han att det behövs ett engagemang och förståelse av projektets intentioner hos alla deltagare. 
Detta visar på att i ett förbättringsarbete måste finnas tydliga mål och förankring i vetenskap 
för att det ska lyckas.  

De senaste åren har det i allt större utsträckning införts en systematik i skolors 
utvecklingsarbete och lärande. Det systematiska kvalitetsarbetet inom verksamheten har satts i 
fokus. Genom kartläggning och analys av verksamheten ska utvecklingsområden tas fram. 
Detta görs inom kollegiet, eftersom utvecklingsarbetet ska komma inifrån för att få fäste. Stoll 
(2006) framhåller det kollegiala lärandet som den metod som har mest effekt när det gäller att 
utveckla individ, grupp och hela skolor över tid.  
 
Fullan (2011) betonar vikten av att alla lärare utvecklas och utvecklar sin profession. Det 
räcker inte med att enskilda lärare på och/eller enskilda skolor gör detta utan det krävs att hela 
kommunen och hela landet arbetar åt samma håll för att det ska få genomslag. Detta är ett 
annat sätt att se på skolutveckling till skillnad från hur det var i Sverige efter 
kommunaliseringen. Även Stoll (2006) anser att lärare måste samverka för att skolor ska bli 
framgångsrika och förordar den kollegiala lärgruppen.  

Att vara lärare är inget ensamarbete. Stoll (2006) definierar den kollegiala lärgruppen som en 
grupp lärare som söker och delar sitt lärande för att förbättra sin undervisning i syfte att bli 
mer effektiva, vilket är till gagn för eleverna. Timperley (2011) menar att kollegialt lärande är 
speciellt lämpat för lärare då dessa arbetar med praktiska moment i undervisningen.  

Utifrån den forskningssammanställning Timperley (2011) har gjort framkommer att man inte 
ska bygga professionellt lärande och professionell utveckling på ett frivilligt deltagande, då 
det inte finns belägg på att effekten skulle bli större om frivillighet åberopas. Hon menar att 
det är viktigt att alla engagerar sig i det professionella lärandet för att effekter på 
undervisningsmetoder ska kunna ske. Samtliga lärare måste arbeta i ett lärande system då 
syftet är att elevernas engagemang och lärande ska ökas för att de utmaningar som är 
kopplade till förändring ska kunna mötas. William (2007) är av en annan åsikt då han menar 
att man på en skola bör börja med frivilliga så att de som är mindre entusiastiska kan bli 
nyfikna och komma med senare.  

I Stoll (2006) sägs att det lärarna gör tillsammans utanför klassrummet är lika viktigt som det 
de gör inne i klassrummet för att förbättra skolors resultat, lärarnas professionella utveckling 
och elevernas lärande. 
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Den professionella lärgruppens åtta kännetecken (Stoll 2006): 

1. Delade värderingar och vision kring lärande: måste finnas en samsyn kring vad 
man vill på skolan utifrån styrdokument.  
 

2. Gemensamt ansvar för elevernas lärande: det kollektiva ansvaret ökar 
engagemanget hos lärarna och sätter press på de som inte tar sitt ansvar. 

 
3. Reflekterande professionellt förhållningssätt: utifrån elevernas behov reflekteras 

kring nya sätt att lösa problem. 
 
4. Samverkan: metoder som prövas, utvärderas och vilka det diskuteras runt om. Det ses 

som positivt att man inte är överens hela tiden utan att metoder ifrågasätts.  
 

5. Grupp, så väl som individuellt lärande, främjas: genom det kollegiala lärandet 
stärks den individuelle läraren med hjälp av sina kollegor. 
 

6. Ömsesidig tillit till varandra i gruppen: känslan av trygghet. 
 

7. Respekt för varandra: allas åsikter är lika mycket värda. 
 

8. Stöd till varandra: läraryrket är inget ensamarbete. 
 
 

Syftet med professionella lärgrupper är att lärarna ska bli mer effektiva i sitt yrke i avseende 
att främja elevers lärande. Genom att lärarna ser att elevernas lärande utvecklas motiveras 
lärarna till att fortsätta utveckla sin undervisning tillsammans med kollegor. Rosenberg (2011) 
hävdar att det som får lärare att vilja förbättra sin undervisning tillsammans är att man, av 
respekt för sina kollegor, anstränger sig för att vilja få till stånd en förändring. 

För att lärgrupper ska fungera måste varje lärare vara redo att förändra sin undervisning. 
Syftet med lärgrupper är att förbättra lärarnas tro på sig själva och deras förmåga att kunna 
göra skillnad för den enskilde eleven, enligt Stoll (2006). Genom gruppen stärks individen. 

Timperley (2011) poängterar att syftet med det professionella lärandet är att lärare ska bli 
experter på anpassning av undervisning för att denna ska bli mer effektiv. Därför är det viktigt 
att hålla processen igång över tid. Det professionella lärandet och de processer som är aktiva 
ska vara huvudfrågan i en skolas verksamhet och för de som ska ansvara för elevers lärande. 

 

4.3	Samverkan	‐	ett	måste	för	professionella	lärare	

Detta avsnitt belyser vad det innebär att vara professionell lärare i samverkan med andra.  

Timperley (2011) menar att genom ett kollegialt lärande får lärare en styrka att utvecklas, som 
hon kallar professionell kraft, men för att så ska kunna ske krävs att man som lärare förändrar 
sitt sätt att tänka och agera. Detta sker genom att lärare inte bara deltar i utveckling utan även 
att de engagerar sig. Befintliga antaganden utmanas och nya innebörder skapas, vilket betyder 
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att undervisningen grundligt förändras och att inte enbart nya sätt tillförs. Fokus i processen är 
elevernas lärande och om deras lärande förbättras genom de förändringar som görs i 
undervisningen utifrån lärarnas lärande. Kunskaperna och färdigheterna som lärarna får 
genom att aktivt delta i processen är av lika stor betydelse som hur kunskaper förmedlas till 
elever. De praktiska exempel som provas ska ha en grund i vetenskapliga teorier eller 
principer för att kunna användas på andra undervisnings- och lärandeproblem. 
Professionalism handlar om att ”lyfta blicken” och känna sig trygg med sin egen undervisning 
i olika elevgrupper. Denna trygghet får man genom att tillsammans med sina kollegor utgå 
från vetenskap och beprövad erfarenhet. På så sätt formas den egna undervisningen och man 
känner ett stöd, eftersom det finns en förankring. 

Timperley (2011) menar att en framgångsfaktor är att fokusera både på teori och på praktik, 
det vill säga att man kopplar den teori man lär sig till praktiska exempel med eleverna. Genom 
detta sätt blir deltagarna i processen självlärande. Hon jämför detta med formativ bedömning 
som gagnar elevernas lärande. Likadant blir det så för lärarna med den skillnaden att lärarna 
ska beakta både sitt eget och elevernas lärande. Viktigt är att även skolledningen deltar i 
processen, för att det ska få genomslag i hela verksamheten. 

Styrkan i att agera professionellt kan inte ta sin början om lärarna inte är medvetna om vad det 
innebär att vara professionell. Timperley (2011) menar att effekten av att agera professionell 
blir att man har elevernas kunskaper, deras lärande och välbefinnande som en grund för att 
utmana vanliga antaganden om undervisning. Att på så sätt utveckla rutiner kring metoder på 
återkommande problem innebär ett professionellt lärande. Lärarna blir så kallade experter där 
de utbildas i att se samband mellan undervisningsmetoder och elevresultat. Lärarnas metoder 
som används i undervisningen ska inte baseras på personliga teorier och antaganden om 
undervisning utan på vad som sägs inom forskning. Genom att ta hjälp av forskning kan lärare 
tillsammans med kollegor och extern expertis synliggöra och ompröva metoder.  

Genom det kollegiala lärande utvecklar läraren sin ämnesexpertis. Lärarna varvar teori med 
praktiska exempel och talar inte om enskilda elever utan om hur gruppen ska undervisas och 
hur metoderna påverkar eleverna. Timperley (2011) menar att kompetensutveckling måste 
utgå från lärares behov av att veta och inte vad någon annan föreslår. Viktigt är att elevers 
möjligheter till lärande baseras på gedigen kunskap inom ämnet. Expertkunskapen utvecklas 
och befästs genom att det professionella lärandet bland lärarna blir en central del i skolans 
verksamhet. 

Hargreaves och Fullan (2012) betonar betydelsen av att man som yrkesverksam, oavsett yrke, 
ska agera professionellt. De menar att lärare och alla som arbetar i skolan måste vara 
professionella för att elever ska kunna lära sig så mycket som möjligt. Man är professionell 
som individ och som kollektiv genom att man kontinuerligt lär sig om undervisning och 
återkopplar kollegor emellan. Verksamheten har inte råd med något annat då ett professionellt 
utövande av yrket är väsentligt både för skolan och för samhället som stort. Att undervisa 
professionellt handlar om att ägna sig åt kontinuerligt lärande tillsammans med kollegor för 
att förbättra undervisningen. Hargreaves och Fullan (2012) poängterar att man inte kan 
undervisa professionellt om inte ens kollegor också gör det. Oavsett om man är ensam i 
klassrummet eller arbetar i grupp handlar att undervisa professionellt om det förtroende, den 
kompetens och den kritiska återkoppling man får från sina kollegor och också att dessa finns 
hos en själv. De belyser detta och sätter det i ett sammanhang vilket de kallar professionellt 
kapital. Begreppet innebär att tre sorters kapital måste samspela för att undervisning ska hålla 
en hög nivå. 
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De tre kapitalen är  
 

1. Mänskligt kapital – lärarens förmåga att undervisa; där den enskilde läraren kan sitt 
ämne, vet hur man lär ut, hur eleverna lär sig, utgå från eleverna både 
kunskapsmässigt och socialt, håller sig à jour med sitt ämne, har empatisk förmåga 
och en vilja att hjälpa eleverna. 
 

2. Socialt kapital – lärarens förmåga att skapa goda relationer med kollegor och elever; 
interaktion mellan kollegor, lär av varandra, olika åsikter ses som en tillgång, hur ofta 
och på vilka sätt gruppen träffas, vad som provas mellan träffarna och vilken effekt 
detta har.  
 

3. Beslutskapital – lärarens förmåga att fatt kloka beslut och lösa avancerade problem; 
beslut fattas med hänsyn till situation och individ, utifrån tidigare erfarenheter och 
kunskaper, hur man agerar i olika situationer. 

 
 
För att förbättra undervisningen på en skola måste dessa tre faktorer samverka både för den 
enskilde läraren, hela kollegiet samt all personal, först då blir det en professionell kultur som 
gagnar alla elever. 
 

4.4	En	modell	för	systematik	i	ett	kvalitetsarbete	

Nedanstående stycke handlar om Timperleys (2011) modell, undersökande och 
kunskapsbildande cykel. Modellen presenteras i syfte att förtydliga hur man kan gå till väga i 
ett förbättringsarbete på olika nivåer. Det kan handla om hur en kommun tar fram och arbetar 
med förbättringar i det systematiska kvalitetsarbetet, likväl som en rektor eller lärare kan 
använda sig av modellens struktur. När metoden beskrivs nedan är elevernas behov 
utgångspunkt då den i det här förbättringsarbetet används som metod för att utveckla 
undervisningen. Den undersökande och kunskapsbildande cykeln används i det 
förbättringsarbete, Språkutvecklande arbetssätt, som utgör underlag för vår studie, både för 
planering av arbetet som helhet och för arbetet under och emellan träffarna. 
 
Ett professionellt lärande utvecklas genom att lärarna lär sig förstå den teori eller princip som 
metoden är baserad på. Genom att tillägna sig denna kunskap kan lärarna förklara varför just 
den metod de använder har större möjlighet att lyckas i en undervisningssituation än någon 
annan. För att lärarna ska kunna lära om och lära nytt genom att prova nya metoder måste 
lärandet pågå under en längre tidsperiod. De nya metoderna, tillämpningen av nytt lärande, 
för den enskilde läraren provas i undervisningsgrupp. Teorier och metoder som lärarna har 
inhämtat teoretiskt omsätts i praktiken.  
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Timperleys undersökande och kunskapsbildande cykel 

 

FIGUR 1 Undersökande och kunskapsbildande cykel för lärare, som syftar till att främja 
viktiga elevresultat. (Timperley, 2011) 

 

Syftet med att använda undersökande och kunskapsbildande cykler är enligt Timperley (2011) 
att elevernas engagemang, lärande och välbefinnande förbättras då dessa används i det 
professionella lärandet. Cykeln börjar och slutar med eleverna. Den utgår från målet, det vill 
säga vad eleverna behöver veta. Därefter görs en kartläggning var eleverna befinner sig och 
vilka färdigheter som ska utvecklas. Det är inte enbart elevernas kunskapsnivå som ska 
kartläggas utan även de undervisningsmetoder som används för att se hur eleverna kan 
tillgodogöra sig på bästa sätt. Därefter fastställs vad lärarna behöver veta och vad de ska göra 
för att kunna utveckla elevernas färdigheter. Den undersökning som görs först gällande 
elevernas lärandeprofiler och deras engagemang kopplas till lärarnas egna 
undervisningsmetoder: Har jag gjort rätt? Efter de två första delarna vet lärarna var eleverna 
befinner sig och vad de behöver utveckla samt vilka metoder lärarna har använt. Nästa steg är 
att fördjupa lärarnas professionella kunskaper.  

Slutligen bedöms elevernas förståelse både kort- och långsiktigt. Kortsiktigt varje lektion då 
elevernas förståelse bedöms för att sedan ligga till grund för nästa lektion. Långsiktiga 
bedömningar handlar om att man fastställer om eleverna är på väg att nå det uppsatta målet 
och/eller vilka områden som bör fokuseras ytterligare på. Denna del är central för att ett 
professionellt lärande ska kunna äga rum. Detta då lärarna genom att få elevernas 

1
2

3

4

5 



 15

återkoppling på undervisningen bygger upp en expertkunskap om att anpassa undervisningen 
utifrån elevernas behov. 

Timperley (2011) menar på att samma cykel ska användas av rektor i sitt arbete som 
pedagogisk ledare. Rektor ska vara insatt i det professionella lärandet för att kunna utmana 
och stötta sina lärare. Hon konstaterar i en metastudie att effektiva skolledare ser på sina 
lärare som ”sin klass”. Rektorerna arbetar med sina lärare på samma sätt som de vill att 
lärarna ska arbeta med sina klasser. För att ett professionellt lärande ska komma till stånd 
måste samtliga berörda, såväl i som utanför skolan, ingå i processen och delta i 
kunskapsbildande cykler. Således ska rektorer kontinuerligt undersöka vilken inverkan deras 
principer och metoder har. Därför är ett lyckat professionellt lärande exempel på en 
lärandeprocess som rör sig inom alla led i systemet.  

 

4.5	Vetenskap	och	beprövad	erfarenhet	–	ett	förhållningssätt	

Ett skäl till förbättringsarbetets genomförande är att få in vetenskap på ett naturligt sätt i den 
dagliga verksamheten. Här presenteras hur vetenskap och beprövad erfarenhet kan användas i 
vardagen. 

I Skollagen 2010:800 skrevs i första kapitlet 5 § in att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet”. Det finns olika sätt att se på forskning om undervisning och 
lärande. Detta tar Håkansson och Sundberg (2012) upp i sin bok Utmärkt undervisning. Att 
”se forskning som navigeringskarta” är det sätt, som de genom att använda sig av en 
kartmetafor, menar är det mest gynnsamma. Då säger man inte utifrån forskningen exakt vad 
som passar den egna verkligheten utan forskningen blir ett stöd för verksamheten. Det sägs då 
inte precis vad man som lärare ska göra i varje undervisningssituation eller vad som är den 
bästa undervisningsmetoden utan att lärare med hjälp av forskningen kan utveckla 
undervisningen. Författarna anser att forskningen kan hjälpa lärare genom att visa på olika 
alternativ, men att det är lärarna som måste utforska sin egen verklighet och komma fram till 
vilket som fungerar bäst ”här och nu”.  
   
Även Hattie (2012) poängterar i sin studie vikten av att lärare utvecklar ett ”utvärderande 
förhållningssätt”(s54, 2012) för att nå framåt och bli effektiva lärare. Med effektiv lärare 
avser Hattie bland annat att en lärare har ett förhållningssätt som innebär att man utifrån sin 
undervisning kritiskt granskar och utvärderar metoder för att se vad som ger störst 
måluppfyllelse. Även Timperley (2011) betonar vikten av att lärare utvecklar det kritiska 
förhållningssättet och förordar att hennes modell undersökande och kunskapsbildande cykel 
(se figur 1) används i det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Scherp (2013) framhåller också vikten av att skolor arbetar systematiskt för att förbättras. 
Eftersom forskning bygger på det redan inträffade måste skolor hitta sätt att bli medskapare 
av lärandet. Detta sätt att se på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet gör att skolorna 
blir mer aktiva istället för att enbart ta till sig vad forskningen säger och sedan göra så i sin 
egen verksamhet. Det räcker enligt Scherp (2013) inte heller med att man har lärgrupper en 
gång i månaden utan viktigt är också att det i vardagen finns ett förhållningssätt, som bygger 
på lärande utifrån det som händer och vad man gör. Skolor och kommuner måste bygga upp 
fungerande system för att få till kunskapsbildning kring lärande. Viktigt i detta arbete är att 
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dokumentera skolans gemensamma lärdomar och att på så sätt bygga upp ett kollektivt minne 
för alla att ta del av, vilket är beprövad erfarenhet.  
 
Tidigare skulle forskningen utveckla former för att förbättra undervisningen och som sedan 
lärare skulle följa. Idag ses forskning och den dagliga lärargärningen inte som två separata 
ting utan dessa måste samverka för att undervisningen ska kunna utvecklas. 
 

4.6	Våra	val	av	perspektiv	inför	analys	

För att i analysen på ett tydligt sätt få fram vad som möjliggör att det kollegiala lärandet får 
effekt samt vilken betydelse detta kan ha för lärares arbete med att förbättra sin undervisning 
använder vi i huvudsak nedanstående perspektiv.  
 
Timperleys (2011) undersökande och kunskapsbildande cykel utgör en grund för vår 
organisation av förbättringsarbetet. Den systematik som finns i modellen ville vi få in som en 
naturlig del i verksamheten så att även lärarna skulle använda sig av den i sin undervisning. 
Detta då modellen kan appliceras både i det stora och i det lilla. I studiens analys använder vi 
det synsätt som presenteras i modellen för att tolka vår empiri. 
 
Analysen av empirin görs även med Hargreaves och Fullans (2012) professionella kapital som 
utgångspunkt. Då det kollegiala lärandet handlar om interaktion mellan individer och hur man 
med hjälp av andra utvecklar sin undervisning kommer fokus framförallt att ligga på det 
sociala kapitalet. Det är emellertid så att även det mänskliga kapitalet har betydelse i 
analysen, eftersom det är enskilda individer som samspelar i lärgrupperna. 
 
Ett tredje teoretiskt perspektiv, som har betydelse för analysen, är hur en professionell 
lärgrupp fungerar. Stolls (2006) åtta kännetecken för denna finns med i analysen, då dessa 
kännetecken är betydelsebärande för att det kollegiala lärandet ska hålla en hög kvalitet.  
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5	Metod	

Avsikten med vår studie var att se hur det kollegiala lärandet skulle kunna leda till att 
undervisningen förbättras. Då man undersöker sin egen verksamhet är det viktigt att tänka på 
sin egen roll och vara medveten om vad denna kan innebära för studien. Vi var medvetna om 
att vara så tätt sammankopplade med undersökningsenheterna kunde få konsekvenser vid val 
av olika strategier och metoder för studien. Därför var det en fördel att vara två, som skrev, då 
det blev självklart att tillsammans ständigt reflektera utifrån vad som kom fram. Eftersom vi 
som har skrivit uppsatsen är rektor och förstelärare och yrkesverksamma på två skolor, föll sig 
valet naturligt på att utföra förbättringsarbetet på dessa. Anledningen till att 
förbättringsarbetet Språkutvecklande arbetssätt genomfördes på båda skolorna var att behovet 
att arbeta med ord och begrepp framkom på dessa under våren 2014. 

I detta kapitel beskriver vi vilka strategier och metoder vi använde för att både genomföra 
förbättringsarbetet och skriva uppsatsen. På så sätt tjänade genomförda enkäter och intervjuer 
två syften, då de både handlade om själva förbättringsarbetet och användes till analys i 
uppsatsen. Vi skriver i kapitlet även om vilken validitet studien har och vilka etiska 
överväganden som låg till grund för vårt arbete. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. 

5.1	Val	av	strategier	

Fejes och Thornberg (2015) poängterar att vad som gäller inom den kvalitativa forskningen är 
att forskarens bakgrund och kunskap blir ett redskap i processen att tolka det undersökta. Att 
som rektor och förstelärare vara delaktiga i processen gjorde att medvetenheten om våra egna 
roller och förhållandet till desamma blev mycket viktiga. Eftersom en kvalitativ analys 
handlar om att komma på djupet av det undersökta passade det in på undersökningen, då vi 
ville få fram hur lärarna tänkte kring vissa frågor rörande det kollegiala lärandet.  

I Denscombe (2009) beskrivs aktionsforskning som en strategi, som fungerar för 
undersökning av ett förbättringsarbete. Detta då aktionsforskning definieras som att den är 
praktiskt inriktad, att förändring är en del av forskningen, att forskningen bygger på en 
cyklisk process och att deltagarna i forskningen är aktiva. Denna strategi stämmer sålunda väl 
med upplägget av uppsatsen, då vi var medverkande i ett förbättringsarbete på våra respektive 
skolor samt utgick från kartläggningar och löpande anteckningar från grupper vid planeringar. 
På så sätt har vi använt förbättringsarbetet för att kunna studera det kollegiala lärandet. 

Då förbättringsarbetet skedde i naturliga miljöer, det vill säga två skolor, passade även 
fallstudie in som en lämplig strategi så som Denscombe (2009) förklarar det. Avgränsningen i 
fallet var de båda skolorna och deltagande lärare i Språkutvecklande arbetssätt, det vill säga 
25 lärare på högstadieskolan och 30 lärare på gymnasieskolan. Fallstudien tillåter en rad olika 
metoder, vilket är lämpligt när man vill gå på djupet för att förstå ett fenomen. Genom att 
följa den induktiva logiken fungerar fallstudien, enligt Denscombe (2009), som ett sätt att få 
fram information på, vilket var undersökningens syfte. Vi utformade vårt förbättringsarbete 
utifrån de tankar som framkom i den studerade litteraturen. Därefter använde vi vår empiri för 
att dra slutsatser om hur det kollegiala lärandet fungerade med stöd av valda teoretiska 
perspektiv. 



 18

Då syftet var att studera det kollegiala lärandet och förbättra resultaten på våra egna skolor 
valde vi att genomföra förbättringsarbetet i våra egna verksamheter.  Att följa processen är en 
viktig del i fallstudien, vilket Denscombe (2009) påpekar då han förklarar att om man inte 
följer processen så uppfylls inte fallstudiens syfte.  

Vi valde att varva litteraturstudie med fältarbete, eftersom arbetet är av praktisk karaktär. Yin 
(2013) menar att fältarbete i ett tidigt skede i en studie är bra om man vill förfina eller kanske 
ifrågasätta avsikterna med studien. Han påpekar att det är viktigt att man har ett tydligt mål 
med sitt fältarbete för att inte förvirra deltagarna. Vi upplevde det positivt att kartlägga lärarna 
både i juni och i augusti gällande deras tankar kring både det språkutvecklande och det 
kollegiala lärandet. Detta för att förbättringsarbetet skulle planeras och fortlöpa samt att vi 
ville få fram hur det kollegiala lärandet upplevdes. 

Vår roll i förbättringsarbetet var att kartlägga, lägga upp en grovplanering, ta fram innehållet 
till de olika träffarna, presentera innehållet i de olika träffarna samt att utvärdera. På 
högstadieskolan var en av oss som förstelärare dessutom ledare och aktiv deltagare i en grupp. 
Den andre av oss var som rektor på gymnasieskolan också en aktiv deltagare genom att leda 
de gemensamma momenten vid varje träff. Då förbättringsarbetet fokuserade på att utveckla 
undervisningsmetoder och vi ville att lärarna själva skulle komma fram till vad som skulle 
provas i elevgrupperna var försteläraren mer aktivt deltagande i lärgrupperna än vad rektorn 
var.  

Det underlättade att ha inblick i verksamheten, men det medförde också att svårigheter 
uppstår till följd av att man som författare är en del av undersökningen. Det var svårt att ställa 
sig utanför sin ”vanliga” roll. Att vara involverad i förbättringsarbetet kan göra att det blir 
svårare att se hur det verkligen förhåller sig än om det handlar om ett ”fall” utanför 
undersökarens egen sfär, vilket vi var medvetna om. Det kan vara så att vår bild av vissa 
kollegor påverkade vår tolkning av deras intresse eller ointresse av förbättringsarbetet.  

Spradley (1980) delar in graden av deltagande som forskare i en undersökning i olika delar 
från det att man inte alls deltar till det att man fullständigt deltar. Vi anser på så sätt att vi båda 
pendlade mellan att vara aktivt deltagande som enligt Spradley innebär att forskaren i mångt 
och mycket interagerar med deltagarna för att lära känna de bakomliggande kulturella regler, 
som ligger till grund för hur deltagarna i studien agerar till att vara fullständigt deltagande. 
Detta menar han är en forskare, som är en del av det som studeras. Som förstelärare fanns 
mandat att både leda och delta i förbättringsarbetet. Fördelen med att själv vara deltagande var 
att man genomförde samma delar som övriga deltagare. På så sätt gavs en större förståelse för 
hur lärarna upplevde svårigheter och möjligheter med det kollegiala lärandet. Nackdelen var 
att det var svårt att observera alla deltagare i de olika grupperna. Som rektor blev rollen mer 
observatörens då man inte deltog aktivt i det kollegiala lärandet. Fördelen är att man har 
mandat att leda och motivera deltagarna i arbetet. Det gavs också möjlighet att gå runt i de 
olika grupperna och på så sätt få en uppfattning om hur arbetet fortskred. Nackdelen var att 
genom att inte själv prova uppgifterna så fick man inte samma förståelse. Att vi hade olika 
roller bidrog till olika perspektiv i studiens analys.  
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5.2	Val	av	metoder	för	förbättringsarbete	och	studie	

För att kunna genomföra studien valde vi att utföra ett förbättringsarbete på skolorna. Viktigt 
för oss då vi skulle studera det kollegiala lärandet var att förbättringsarbetet fungerade väl. 
Därför väljer vi att på ett tydligt sätt presentera metoderna för både förbättringsarbetet 
Språkutvecklande arbetssätt och studien. 

Viktigt vid allt förbättringsarbete är att, som Håkansson (2013) skriver, skapa underlag för att 
få fram bedömningar för vad som behöver utvecklas. Timperleys (2011) undersökande och 
kunskapsbildande cykel blev därför den modell vi använde för att förvissa oss om att gå 
systematiskt till väga i vårt arbete. För förbättringsarbetets del handlade det om att innan 
själva arbetet sattes igång få en uppfattning om var deltagarna befann sig, eftersom vi ville 
bygga arbetet utifrån elevernas behov.  

Då det vid analyser av nationella prov och vid andra ämnesträffar under våren 2014 framkom 
att det fanns ett behov av att förbättra elevernas språkliga förmåga generellt i alla ämnen, var 
det första underlaget att ta fram hur lärarna på de respektive skolorna arbetade med ord och 
begrepp i sina ämnen. Kartläggningarna användes även till studien, då de analyserades utifrån 
frågeställningarna kring det kollegiala lärandet. Vi genomförde efter avslutat 
förbättringsarbete en enkät och intervjuer i syfte att se hur det kollegiala lärandet fungerade 
som metod att utveckla lärarnas lärande. 

5.2.1	Kartläggning		

I juni gjordes en första kartläggning (bilaga 1), som sedan låg till grund för hur 
förbättringsarbetet skulle planeras och hur det kollegiala lärandet skulle organiseras.  På 
gymnasieskolan hade man ett inledande möte för att väcka lust kring området och rektor gav 
varje lärare i uppgift att där och då fylla i en enkät med öppna frågor. Frågorna handlade om 
hur lärarna arbetade med ord och begrepp i undervisningen. Genom svaren framkom även 
huruvida lärarna samarbetade kring detta. Att låta alla fylla i en öppen enkät var ett enkelt sätt 
att få reda på var alla deltagare befann sig i sina tankar. Nackdelen med enkäten var att 
följdfrågor inte kunde ställas utifrån de svar som gavs, för att få ytterligare information om 
det skulle önskas för att klarlägga något. 

På högstadieskolan genomfördes inte något gemensamt för alla kring förbättringsarbetet i juni 
utan försteläraren intervjuade några olika lärarkategorier utifrån samma frågeställningar som 
den skriftliga enkäten på gymnasieskolan. Fördelen med att intervjua vid kartläggning tyckte 
vi var att följdfrågor kunde ställas. Urvalet på högstadieskolan skedde utifrån olika 
ämneskompetenser för att få bredd på svaren. Nackdelen med att genomföra intervju med ett 
litet urval är att alla lärare som skulle delta i förbättringsarbetet inte gavs möjlighet att 
uttrycka sig.  

Efter kartläggningen på de båda skolorna läste vi förutsättningslöst igenom enkäterna. Fejes 
och Thornberg (2015) betonar vikten av att data analyseras med öppna ögon för att teman och 
mönster ska kunna utläsas. Detta är extra viktigt när man studerar sin egen verksamhet, vilket 
vi var medvetna om. Därför var vi noga med att läsa svaren avidentifierade och tillsammans. 

För att vi som ledare av förbättringsarbetet skulle bli mer insatta i språkutvecklande arbete 
studerade vi litteratur inom området; Språkinriktad undervisning – en handbok (Hajer och 
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Meestringa 2014), Lyft språket, lyft tänkandet – språk och lärande (Gibbons 2013), Låt 
språket bära – genrepedagogik i praktiken (Johansson och Sandell-Ring 2012) och Språk i 
alla ämnen – handbok för kunskaps- och språkutvecklande undervisning (Stehagen 2014). 
Genom dessa böcker fick vi en grund inför förbättringsarbetet. Budskapet i litteraturen är att 
lärare ska stötta eleverna till exempel i skrivandet så att eleverna förstår mer vad som 
förväntas av dem. Efter att ha läst litteraturen förstod vi att vår kartläggning hade brister och 
vi behövde få fördjupad förståelse för hur lärarna tänkte både kring språkutveckling och 
kollegialt lärande. 
 
I augusti fyllde därför alla deltagare på de båda skolorna, som ytterligare kartläggning (bilaga 
1), i en enkät med öppna frågor efter det att mål och syfte med förbättringsarbetet 
Språkutvecklande arbetssätt hade presenterats. Syftet med förbättringsarbetet på skolan var att 
”alla lärare ska bli medvetna om det språkliga i sina ämnen och förtydliga sin undervisning 
kring detta, så att eleverna får lättare att lära sig och på så sätt når högre resultat”. Målet, som 
presenterades var att ”tillsammans hittar lärare redskap för att utveckla undervisningen och 
stärka elevernas förmåga att tillgodogöra sig kunskaper”. Vad detta skulle komma att innebära 
för lärarna redovisades också; nämligen att få ta del av modeller och stöttningsstrategier, som 
ska ut i klassrummen och provas, kollegialt lärande i grupper för att hjälpa varandra att 
komma vidare, stärka och utveckla goda exempel och på så sätt utveckla undervisningen på 
skolan.  
 
En del frågor i enkäten handlade om att få ytterligare underlag inför planeringen av 
förbättringsarbetet så att detta skulle hamna på rätt nivå utifrån elevernas behov. Andra frågor 
handlade om hur lärarna kunde och ville samverka kring området samt hur det skulle följas 
upp bland eleverna. Anledningen till att enkät valdes i detta läge var för att få en uppfattning 
av vad alla deltagare ansåg, så att fortsatt planering kunde göras utifrån deltagarnas behov. 
Vanligtvis består enkäter, som Håkansson (2013) skriver, av fasta svarsalternativ, men för att 
få fram mer subjektiva tankar hos deltagarna gjorde vi en enkät med öppna frågor. För att få 
alla att svara ombads deltagande lärare att skriva ner svaren direkt på plats. Alla deltagare 
lämnade in enkäten. Denna enkät används även i resultat- och analysdelen i uppsatsen. 

5.2.2	Organisation	av	det	kollegiala	lärandet	

Timperley (2011) betonar betydelsen av att vara medveten om varför och hur man gör nya 
saker i undervisningen. Därför var organiserandet av det kollegiala lärandet viktigt för oss. 
Det är också av största vikt att följa upp det man provar i undervisningen för att se vilken 
effekt detta får för elevernas lärande. Således utformade vi en tydlig struktur för 
genomförandet under och emellan träffarna. Förutom att lärarna skulle diskutera 
forskningsrön och prova metoder i klassrummet skulle dessa utvärderas tillsammans med 
eleverna för att därefter återigen tas tillbaka till lärgruppen.   

5.2.2.1	Organisation	av	lärgrupper	
Antalet träffar och gruppstorlek såg lite olika ut på de båda skolorna. Vår utgångspunkt 
utifrån Stoll (2006) var att lärgrupperna skulle bli så välfungerande som möjligt det vill säga 
varken för små eller för stora. 
 
På högstadiet organiserades lärarna i två olika formeringar både i arbetslag och i 
ämnesgrupper, detta för att man skulle ha en samsyn kring eleverna. Förbättringsarbetet hade 
sin utgångspunkt i arbetslagen med möte en gång i månaden (v 36, 40, 46 och 50) och 
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däremellan en gång i ämnesgrupper (v 38, 42 och 48). Varje träff var två timmar lång. Då 
vissa ämnen bara hade en företrädare var det vid ämnesträffarna lärare från olika ämnen 
sammansatta; en lärgrupp med lärare i hemkunskap och slöjd, en lärgrupp med lärare i idrott, 
bild, NO och SO och en tredje lärgrupp med lärare i svenska, svenska som andraspråk och 
moderna språk. Inför träffarna i arbetslagen var det från början utsedda samtalsledare (fyra 
lärare) medan dokumentatör utsågs varje gång. På ämnesträffarna var samtalsledare och 
dokumentatörer inte utsedda sedan tidigare utan detta varierades. Tanken på högstadiet var att 
ämnesgrupperna skulle jobba vidare med samma uppgifter som i arbetslagen och att man på 
så sätt skulle kunna få mer stöttning av varandra i respektive ämne och få en ökad 
fördjupning. 
 
Lärgrupperna på gymnasieskolan sattes samman utifrån gymnasiegemensamma respektive 
programgemensamma ämnen. Vi valde att inte sammanföra lärare från olika program i samma 
lärgrupper. Därför utgjorde till exempel lärare i handelsämnen en grupp och lärare i 
teknikämnen en annan. Under förbättringsarbetet träffades lärarna vid sex tillfällen under 
hösten ( v33, 37, 42, 44, 46, 49). Träffarnas längd varierade men var minst två timmar långa 
och som längst fyra timmar (v33 och 44). Varje träff inleddes med en gemensam samling då 
det skedde en gemensam reflektion kring arbetet mellan tillfällena ute i klassrummen samt att 
det nya momentet introducerades. Efter introduktionen gick lärarna ut i ämnesgrupper för 
fortsatt kollegialt lärande. Samtalsledare och dokumentatör alternerade mellan deltagarna i 
respektive lärgrupp. Anteckningarna från respektive grupp lades på det gemensamma 
utrymmet i en mapp på lärplattformen för att finnas tillgängligt för alla. 
 
 

5.2.2.2	Organisation	av	förbättringsarbetet	
Utifrån kartläggningarna gjorde vi en övergripande plan kring kommande träffar, som 
innehöll språk; ord och begrepp, skriva, läsa och tala. Utifrån träffarna och hur det gick på 
dessa utarbetades ett mer detaljerat och på förhand bestämt innehåll inför varje träff. 
Anledningen till att vi från början undvek detaljstyrning var för att ändringar skulle kunna ske 
utifrån vad som framkom på träffarna. För att kunna få insyn i de olika lärgrupperna ombads 
varje grupp att dokumentera och skicka anteckningarna till försteläraren på högstadieskolan 
och till rektor på gymnasieskolan, så nästkommande träff skulle kunna utformas så som 
verkade bäst utifrån vad som framkom i lärgrupperna.  
 
Varje deltagare fick från allra första början Skolverkets Greppa språket (2012) och 
diskussionsunderlaget från Skolverkets hemsida uppkopierat (augusti 2014). 
 
En arbetsgång kring hur man kan jobba med språkutvecklande arbetssätt fanns på Skolverkets 
hemsida (augusti 2014), vilken togs till inspiration och vissa delar användes. Arbetsgången 
från Skolverket bestod av fem möten, där det för varje möte stod vad som skulle kunna göras 
enskilt inför mötet och under mötet. Det fanns också rekommenderat dokument och filmer, 
som varje deltagare skulle sätta sig in i. Dokumenten bestod av Lgr 11, Lgy11, 
diskussionsunderlaget Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen, Få syn på språket (ett 
kommentarmaterial från Skolverket, 2012) och Greppa språket (2012).  
 
Från Skolverket användes framförallt dokument och filmer vid utformning av den lokala 
arbetsgången på skolorna. Filmerna, som rekommenderades av Skolverket och som fanns med 
i arbetsgången där (augusti 2014), tog ur olika synvinklar upp språkutvecklande arbetssätt och 
hur det skulle kunna jobbas med detta; till exempel en lärare i NO som fick handledning av en 
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lärare i svenska som andraspråk och också hur olika lärare i kemi, teknik och historia på olika 
skolnivåer arbetade språkutvecklande.  
 
Skolverkets arbetsgång så som det presenterades på Skolverkets hemsida (augusti 2014) 
introducerades kring texter medan vårt fokus lokalt till en början lades kring arbete med ord 
och begrepp. Det var detta som lärarna själva framförallt tog upp vid kartläggningen som ett 
behov kring det språkliga i undervisningen. Därefter fokuserades på det skriftliga och hur man 
som lärare skulle kunna stötta sina elever. Utgångspunkten blev cirkelmodellen, som 
presenteras i Greppa språket (2012) och på så sätt kunde varje lärare läsa in sig på modellen. 
Två filmer från Utbildningsradion; Att stötta skrivande och Språket bär kunskapen användes 
också i förbättringsarbetet. 
 
Skolverket hade i sin arbetsgång kring Språkutvecklande arbetssätt som förslag att varje 
deltagare skulle läsa vissa sidor och reflektera enskilt kring dessa inför varje träff. Lokalt 
gjordes detta också vid vissa tillfällen, men fokus låg på att varje deltagare i det lokala arbetet 
utförde en uppgift i klassrummet med sina elever. Innan lärarna träffades i lärgruppen 
reflekterade varje lärare först enskilt. Till hjälp för denna reflektion gavs en uppgiftsmatris 
(bilaga 4) utformad av oss och sedan vid träffen skulle reflektion tillsammans ske. Till 
nästkommande gång skulle sedan gemensamt bestämmas vad varje enskild lärare skulle göra 
med sina elever och återigen fyllde varje lärare i uppgiftsmatrisen, vilken sedan bildade 
underlag för den gemensamma reflektionen vid nästa träff. Varje enskild lärare förväntades 
skicka in sin uppgiftsmatris till försteläraren respektive rektor. Rektor på gymnasieskolan gav 
individuella kommentarer till inskickade matriser.  

 

5.2.3	Utvärdering	efter	genomfört	förbättringsarbete	

Utvärderingen av förbättringsarbetet i slutet av höstterminen skedde både med hjälp av 
enkäter (bilaga 2) med öppet ställda frågor och med intervjuer (bilaga 3) på respektive skola. 
Frågorna handlade främst om upplevelsen av det kollegiala lärandet och hur vetenskap och 
beprövad erfarenhet hade använts i förbättringsarbetet. Vi valde öppna frågor trots att det 
fanns en risk med detta, då respondenterna kunde tolka dessa på olika sätt. Detta är något, 
som Denscombe (2009) tar upp som ett faktum, vilket den som undersöker måste komma ihåg 
vid utformandet av frågorna. För att minimera risken att undvika oklara frågor och att försäkra 
sig om att det är svårt att missförstå dem är det viktigt att noga tänka igenom formuleringar av 
frågor. Det finns också en risk i att man, som undersökare, inte är säker på sanningshalten i 
svaren. Det kan vara så att respondenten svarar, så som förväntat. Detta funderade vi mycket 
på både innan enkäten delades ut och efter, då vi läste svaren. Vi hade själva svårt att tolka 
allas svar; vad menades egentligen? 

Att använda intervju som metod innebär att man som undersökare kan följa upp oklarheter 
och också få fördjupade kunskaper kring ämnet. Därför valde vi intervju med öppna frågor 
som metod för att komplettera den skriftliga utvärderingen. Robson (2002) tar upp en rad 
fördelar med intervjuer med öppna frågor. Detta kan vara att de är flexibla, att möjlighet ges 
till att gå mer på djupet och att reda ut oklarheter. Det finns också möjligheter att uppfatta var 
gränsen går hos respondentens kunskap kring ämnet. Dessutom uppmuntras samarbete och 
möjlighet ges att avgöra vad respondenten egentligen tycker samt att oväntade svar kan 
komma fram.  
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Nackdelarna handlar enligt Robson (2002) om att intervjuarens kontroll minskar, då det ges 
möjlighet att komma in på ovidkommande ämnen. Detta minimerades i undersökningen 
genom att vi båda var med på intervjuerna. Vi var också väl förtrogna med ämnet, vilket Yin 
(2013) menar är en förutsättning för att en intervju ska bli bra. Han påpekar även vikten av att 
vara lyhörda och ha rätt frågor. Inför intervjun hade vi därför noga gått igenom vilka frågor vi 
skulle ställa och vilka eventuella följdfrågor som skulle kunna ställas. En gruppintervju 
genomfördes på högstadieskolan och en på gymnasieskolan med fyra lärare i varje grupp. 

Vi valde att genomföra intervjuerna i grupp. Detta för att flera personer, som intervjuas 
samtidigt möjliggör vidgade perspektiv hos de intervjuade, vilket kan medföra ytterligare 
kunskaper kring frågorna. Som Denscombe (2009) påpekar bygger gruppintervjun på 
gruppdynamik och detta kan göra att gruppbeteende utnyttjas så att deltagarna blir mer 
delaktiga genom att reflektera över andras åsikter. Det kan också innebära att någon/några 
personer i grupper anslår en viss ton som påverkar de andra i en viss riktning. 

Valet av respondenterna i gruppintervjuerna gjordes på båda skolorna utifrån lärares olika 
ämneskompetenser. Medvetet valdes olika ämnesbehörigheter för att få en bredd utifrån att 
förbättringsarbetet kunde upplevas på olika sätt beroende på ämne. Hänsyn togs inte till kön 
eller ålder då detta inte var av intresse, eftersom det i lärgrupperna fanns lärare av olika kön 
och i olika åldrar. Nackdelen med ett litet urval är att det inte med säkerhet är representativt 
för alla deltagare.  

Frågorna behandlade både förbättringsarbetet och framförallt förutsättningarna och 
upplevelserna av det kollegiala lärandet. Dessa skickades inför intervjun ut till deltagarna. 
Inför gruppintervjuerna diskuterade vi huruvida vi båda skulle delta i intervjuerna på 
skolorna. Vi ville få deltagarna att känna sig trygga och att de skulle kunna vara ärliga i sina 
svar. Efter diskussion kom vi fram till att vi båda kunde vara med vid intervjutillfällena. 
Intervjuerna spelades in för att vi senare skulle kunna transkribera dem. I slutet av 
intervjutillfällena samtalades kring hur deltagarna hade upplevt intervjuerna. Samtliga uppgav 
att de kunde ge uttryck för sina åsikter. 

 

5.2.4	Sammanställning	av	empirin	inför	analys	och	slutledningar	

Inför bearbetning av empirin utgick vi ifrån Yins (2013) fem faser för analys av kvalitativ 
data; sammanställning av data, demontering av data, remontering, tolkning och den sista fasen 
där slutsatser dras. För oss har arbetet inte varit något linjärt tillvägagångssätt där man strikt 
följer de fem faserna utan vi hoppade mellan faserna under hela processen med 
uppsatsskrivandet. Detta för att säkerställa att vi har tolkat datan så rättvisande som möjligt.  
 
För att kunna bearbeta intervjuerna transkriberades dessa. Detta gjorde att både enkäter och 
intervjuer fanns skriftligt, vilket underlättade då vi ville demontera empirin och hitta centrala 
teman som kunde besvara våra frågeställningar och utgöra en struktur för studien. Efter att ha 
all data skriftligt läste vi igenom samtliga svar ett flertal gånger, tolkade dessa och letade efter 
teman. På så sätt gavs möjlighet att noga gå igenom vad alla hade skrivit/sagt. Vår 
utgångspunkt i demonteringsfasen var Yins (2013) frågor som man bör ställa sig; vilka är 
studiens utmärkande drag? Hur kan insamlade data relateras till de ursprungliga 
forskningsfrågorna? Har potentiellt nya insikter dykt upp? Att ha dessa frågor i åtanke hjälpte 
oss att få ordning på empirin. 
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De teman vi kom fram till i remonteringsfasen möjliggör att det kollegiala lärandet ska 
fungera. Dessa återfanns på ett utmärkande sätt i empirin på de båda skolorna. De är; 
elevernas behov, lärarnas inställning till att utveckla undervisningen, organisation, 
handledare, struktur och innehåll i och emellan träffarna samt vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Utifrån dessa koncentrerade vi i resultatdelen det centrala i det material vi hade 
och illustrerade detta med autentiska citat i syfte att validera våra beskrivningar. 
 
Genom detta sätt att bearbeta data följde vi den process, som Denscombe (2009) presenterar, 
där data förbereds, läses in och tolkas. Datan verifieras och presenteras genom 
sammanställning, som förstärks med citat. Vi har presenterat lärarens ståndpunkter först då 
flera lärare har uttryckt samma åsikt. Åsikten har sedan förstärkts med ett citat. Då citaten i 
vår studie inte skulle bli utpekande avidentifierades lärarna genom att de försågs med siffran 1 
för högstadieskolan och siffran 2 för gymnasieskolan samt en bokstav för respektive lärare till 
exempel 1a, 1b och så vidare. 
 
När slutsatserna skulle dras utgick vi ifrån hela vår studie varifrån vi besvarade uppsatsens 
syfte och frågeställningar. 
 

5.3	Etiska	överväganden	

Innan vi började studien satte vi oss in i vad man som undersökare ska tänka på vid studie av 
sin egen verksamhet. Då vi arbetar med människor och dessutom genomförde en studie ville 
vi vara noggranna både vid insamlande av data och hur denna skulle användas. Vi diskuterade 
även hur vår relation till dem som ingår i undersökningen skulle kunna påverka utfallet, då 
vår närvaro skulle kunna ha betydelse för hur vi tolkar resultatet samt hur deltagarna reagerar 
på våra frågor. Yin (2013) kallar sådana personliga omständigheter som kan ha betydelse för 
utfallet insiderforskning. Han säger samtidigt att är man medveten om detta behöver det inte 
ha någon betydelse i en studie som rör kvalitativ forskning. Det är däremot viktigt att man är 
öppen med vad man vill med sin undersökning för att inte deltagarna ska misstolka syftet med 
denna. 
 
Denscombe (2009) tar upp tre principer för vad som etiskt förväntas av undersökarna; att 
skydda deltagarnas intressen, att undersökare ska undvika falska förespeglingar och oriktiga 
framställningar samt att deltagarna ska ge informerat samtycke.  

Dessutom användes Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer vilka innebär att 
samtliga deltagare i förbättringsarbetet informeras om syftet med insamlandet av datan, att de 
ger sitt samtycke, att deras svar behandlas konfidentiellt och på vilket sätt datan ska användas.  

Utgångspunkten för undersökningen var hela tiden öppenhet, då deltagarna i 
förbättringsarbetet fortlöpande fick information om att deras tankar skulle kunna användas i 
uppsatsen. Vid det tillfälle enkäter lämnades ut gav vi information om att deras tankar inte 
enbart ledde förbättringsarbetet framåt utan också skulle kunna användas. 

Anonymiteten poängterades inför varje ny enkät och vid intervjuerna. Detta för att respektera 
deltagarnas integritet. För att skydda deltagarna och skolorna benämns de båda skolorna som 
högstadieskolan och gymnasieskolan. Enkäter och intervjuer byggde på ett frivilligt 
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deltagande. Eftersom enkäterna fylldes i vid storsamlingar lämnades samtliga in men alla 
frågor var inte besvarade på alla enkäter, vilket kan bero på att läraren inte förstod frågan eller 
att man inte visste vad man skulle svara. 

 

5.4	Validitet	och	tillförlitlighet	

Fejes och Thornberg (2015) menar att i en kvalitativ studie är det viktigt att fokus under hela 
processens gång hålls till syfte och frågeställningar. Detta innebär att frågor i enkäter och 
intervjuer ska formuleras så att det som avses undersökas verkligen undersöks. Då studien 
byggde på ett praktiskt förbättringsarbete fanns svårigheter att hålla isär både det praktiska 
arbetet och studien. För att få underlag till det fortsatta förbättringsarbetet syftade frågorna i 
kartläggningen till hur förbättringsarbetet skulle planeras, men de har även utgjort ett underlag 
i vår studie.  

Yin (2013) menar att det är viktigt att man under hela studien är lite skeptisk till de händelser 
och handlingar som sker, om deltagarna är ärliga och uppriktiga och att man ifrågasätter om 
de ursprungliga antaganden om ämnet vi hade stämmer. Han menar att man hela tiden ska 
tänka att det finns konkurrenter för att man själv ska vara fokuserad och vaksam på vad som 
sker för att hitta och kunna tolka nyanser. De så kallade konkurrenterna skulle kunna vara 
andra personer, som gör en liknande studie. Denna inställning fick oss som undersökare att 
arbeta och bearbeta det material vi hade ännu mer noggrant än om vi hade saknat dessa 
konkurrenter. 

Utvärderingen och intervjuerna bestod av frågor rörande förbättringsarbetet och det kollegiala 
lärandet. Vid tolkning av intervjuerna blev det tydligt att lärarna hade haft större fokus på 
själva förbättringsarbetet. Vi skulle därför ha förberett fler frågor rörande det kollegiala 
lärandet för att få ytterligare data inför analys. Två gruppintervjuer genomfördes och för att 
tillförlitligheten skulle ha blivit större borde fler intervjuer ha gjorts.  

Utvärderingarna däremot fylldes i av samtliga berörda lärare och därmed är tillförlitligheten 
större, men som Denscombe (2009) påpekar innebär en hög tillförlitlighet att metoden, i detta 
fall enkäter och intervju, ska ge samma data gång efter gång. Detta är svårt att uppnå då det 
rör sig om en kvalitativ studie och människors upplevelse förändras beroende på situation. 

Då vi sökte litteratur som passade in på vårt syfte liksom när vi tolkade vår data utgick vi från 
det som Yin (2013) kallar triangulering det vill säga vi använde oss av tre 
forskningsinriktningar som fick utgöra våra teoretiska perspektiv (Timperley, Hargreavs och 
Fullan samt Stoll), då de alla har liknande syn på kollegialt lärande.  
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5.5	Metoddiskussion	

Att som förstelärare och rektor både leda ett förbättringsarbete och dessutom göra en studie på 
det, kan innebära både för- och nackdelar. Fördelen kan vara att man känner deltagarna väl 
vilket innebär att man har större förståelse hur de tänker. Nackdelen kan vara att man har 
förutfattade meningar och därför inte ställer rätt frågor. Att vi trodde att vi förstod hur de 
tänkte ledde till att vi inte alltid bad dem utveckla sina tankar under processen. 

Inför framtagandet av förbättringsarbetet var avsikten att stärka eleverna språkligt genom att 
lärarna utvecklade sina undervisningsmetoder. Vi har under arbetet med studien sett att 
förbättringsarbetet även skulle kunna tolkas som utvecklande av det kollegiala lärandet. Detta 
gör att det ibland kan vara svårt att skilja mellan förbättringsarbetet Språkutvecklande 
arbetssätt och det kollegiala lärandet, då dessa är så nära sammanknutna.  

I analysen utgick vi från de kartläggningar, enkäter och intervjuer vi genomförde. Vi har lärt 
oss att det är svårt att både fokusera på ett förbättringsarbete och genomföra en studie. Detta 
då vi nu förstår att våra frågor mycket kom att handla om förbättringsarbetet istället för det 
kollegiala lärandet vi studerade. Risken är att frågor kom att vara av praktisk karaktär då vi 
skulle planera och leda förbättringsarbetet samtidigt som studien skulle genomföras. Det hade 
underlättat för vårt skrivande om vi hade gått tillbaka till våra deltagare och ställt fler frågor 
och då inriktade på det kollegiala lärandet. Vi tänker också att om vi inte hade lett 
förbättringsarbetet utan enbart fokuserat på studien så hade det underlättat framtagandet av 
frågor. Å andra sidan hade vi då inte haft möjlighet att studera processen på lika nära håll som 
vi nu har gjort. 

I vår studie valde vi att intervjua två grupper med lärare. Trots att dessa bestod av ett 
heterogent urval hade det varit bra om vi intervjuat fler lärare, för att få en ännu tydligare bild 
av hur det kollegiala lärandet upplevdes på skolorna. Intervjuerna föll olika ut på de båda 
skolorna. Detta tror vi beror på individernas inställning till förbättringsarbetet och också på 
gruppsammansättningen. Den ena gruppen bestod av individer som påverkade varandra 
positivt medan individerna i den andra gruppen var mer avvaktande mot varandra. Då vi valde 
att göra individuella utvärderingar utifrån våra frågeställningar anser vi ändå att vi fick fram 
en representativ bild av hur det kollegiala lärandet uppfattades på skolorna.  

Under remonteringsfasen av vår empiri utkristalliserades teman som återkom på båda 
skolorna. Utifrån de framträdande temana beslöt vi oss att i uppsatsen tydliggöra vad som är 
betydelsefullt för det kollegiala lärandets kvalitet genom att rubriksätta materialet från 
intervjuerna efter dessa. Vi är medvetna om att vi i vår tolkning av materialet kan ha letat 
efter samma teman på båda skolorna, men samtidigt har dessa teman varit framträdande. Efter 
att återigen ha gått igenom materialet återkommer vi till dessa teman. 

Nackdelen med att göra en studie i sin egen verksamhet, antingen man ber deltagarna att svara 
på enkäter eller att de intervjuas, är att de kan välja att svara det de tror att vi förväntar oss. Är 
de riktigt ärliga? Vår uppfattning är att deltagarna har varit ärliga, då både positivt och 
negativt har framkommit i enkäter och vid intervjuer. Dessutom ställde vi i slutet av 
intervjuerna frågor kring hur deltagarna upplevde intervjun, där det framkom både vad som 
hade upplevts jobbigt och vad som hade känts bra. Trots att frågorna hade skickats ut tidigare 
sa en del av de intervjuade lärarna att det var frågor som ibland var svåra att besvara. Positivt 
med intervjun sa de var att de fick möjlighet att reflektera över arbetet tillsammans med 
andra. 
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Då vi redan innan studien påbörjades var positiva till det kollegiala lärandet sökte vi litteratur 
inom området kollegialt lärande och skolutveckling. Med hjälp av översiktslitteratur där 
aktuella forskares tankar inom skolutveckling, återkom sökte vi vetenskapliga artiklar 
publicerade av dessa forskare. Vi inser att det ständigt publiceras nya artiklar inom området 
och att vi skulle ha haft med fler forskare och nya rön, men vi anser att vi har tillräckligt med 
underlag för att kunna dra våra slutsatser i denna studie.   

Att ha varit två stycken som genomfört studien och förbättringsarbetet har varit en stor fördel 
då vi båda har läst all empiri och deltagit i intervjuerna. Detta underlättar inte minst vid 
tolkning av vår empiri och vid analys av denna. Vi anser att det även ökar tillförlitligheten av 
studien då vi under hela processen har diskuterat och kommit fram till vad vi anser är 
väsentligt för studiens syfte. Dessutom har vi kunnat ställa förståendefördjupande frågor till 
varandra, vilket innebär att vi har fördjupat vår förståelse mer än vad vi hade gjort om vi hade 
genomfört studien på egen hand. Samtidigt är detta en risk då vi många gånger kan vara så att 
vi är allt för samsynta i frågor rörande skolan, då vi har liknande utbildningsbakgrund och 
tidigare har arbetat tillsammans. 
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6	Resultat	av	enkäter	och	intervjuer	kring	kollegialt	lärande	
utifrån	förbättringsarbetet	Språkutvecklande	arbetssätt	

Kapitlet beskriver resultatet av de individuella enkäter som genomfördes på respektive enhet, 
högstadieskolan och gymnasieskolan samt de gruppintervjuer som genomfördes, även dessa 
på respektive skola. Kartläggning skedde i juni och augusti främst för planering av det 
kollegiala lärandet och innehållet i förbättringsarbetet Språkutvecklande arbetssätt. Den 
individuella utvärderingen genomfördes på skolorna i slutet av höstterminen 2014, efter 
genomfört förbättringsarbete. Frågorna i enkäterna berörde både förbättringsarbetets innehåll 
och det kollegiala lärandet, eftersom vi ville få svar på hur förbättringsarbetet hade upplevts 
och framförallt vilken effekt det kollegiala lärandet som metod hade haft. Därefter höll vi en 
gruppintervju med en grupp lärare på respektive skola, där det ställdes mer ingående frågor 
kring det kollegiala lärandet och dess betydelse för skolutveckling. På högstadieskolan 
intervjuades fyra lärare som bland annat undervisade i svenska som andra språk, SO, NO och 
hem- och konsumentkunskap. På gymnasieskolan intervjuades fyra lärare med olika 
ämneskompetenser; NO, handelsämnen, engelska samt historia och samhällskunskap.  

Resultatet redovisas utifrån vad som är betydelsefullt för det kollegiala lärandets kvalitet 
enligt vår tolkning av den empiri vi har samlat in. Temana i vår empiri var samma på de båda 
skolorna och dessa var: elevernas behov, lärarnas inställning och motivation till att utveckla 
undervisningen, organisation, handledare, struktur och innehåll i och emellan träffarna samt 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Dessa utgör rubrikerna i vår presentation av empirin. 
 
 

6.1	Elevernas	behov	

Lärarna svarade i enkäterna att de med hjälp av det kollegiala lärandet hade fått en ökad 
medvetenhet om språkets betydelse och att detta hade påverkat hur man som lärare tänker 
kring sin undervisning. Lärarna upplevde att det var en tydlighet i förbättringsarbetet, där 
lärarna genom kollegialt lärande med hjälp av vetenskapen tog fram och provade olika 
strategier för att stärka elevernas lärande. De menade att det var bra när det fanns konkreta 
uppgifter, som skulle provas med elever och sedan diskuteras med kolleger. Det framkom att 
de mer hade tänkt på det språkliga vid planering av arbetsområde och lektioner efter 
diskussioner i lärgrupper. Det hade blivit mer av en ”röd tråd” för eleverna, vilket 
underlättade för dessa. Eleverna fick mer stöd att lyckas; de lämnades inte till att på egen hand 
söka förståelse eller utveckla en text. Genom att lärarna diskuterade metoder tillsammans 
uppgav de att undervisningen blev tydligare för eleverna. Det påtalades även att det hade varit 
intressant att få ta del av hur andra jobbar i klassrummen. 

Det har inneburit att jag är mer uppmärksam på hur jag använder ord och begrepp i 
undervisningen och också ägnar mer tid åt att förklara och diskutera innebörden i dessa 
med mina elever (lärare 2e)  

Det har inneburit en större tydlighet från mig gentemot eleverna i ord och begrepp som 
är vanligt förekommande i mitt ämne (lärare 1e). 
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Lärarna på de båda skolorna hade föregående läsår lyft fram behov av att utveckla elevers 
ord- och begreppsförståelse. Detta framkom i analyser av resultat samt då lärare inom 
kommunen träffades i stadieövergripande grupper träffades för att arbeta med en samsyn 
kring elevernas lärande i respektive ämne. De upplevde att elever inte hade tillräcklig kunskap 
i språket för att kunna nå en högre måluppfyllelse. Behovet fanns i samtliga ämnen. 

På samverkansdagen så tog vi upp det begrepp, språklig utarmning nästan hos eleverna 
och det står ju i det protokollet som skrevs. I så fall är det ju rätt väg (lärare 2o). 

 

Lärarna upplevde att elever ofta kunde innehållet i ett ämne men hade svårt både med att 
förstå instruktioner och att kunna formulera det egna svaret eller skriva en text. 

Jag hade tänkt på innan hur en elev uppfattar en instruktion och att de kan tolka frågor 
på prov på väldigt olika sätt och att man behöver jobba med det (lärare 1o). 

De kan innehållet men har svårt för språket (lärare 1p). 

 

Lärarna framhöll att elevernas ordförråd hade minskat och att inte bara de nyanlända eleverna 
behövde extra mycket ord- och begrepp för att klara målen. Att samtliga lärare på skolorna 
deltog i förbättringsarbetet framkom genom att lärarna uttryckte behov av att utveckla språket 
i alla ämnen. 

…att eleverna ska se att ämnena är väldigt lika egentligen och att vi jobbar med samma 
förmågor (lärare 1o). 

Jag jobbar på yrkesprogram och där är språk så centralt (lärare 2q). 

 

I textarbetet med eleverna hade lärarna använt sig av cirkelmodellen (Gibbons, 2013) på olika 
sätt. Det framkom att lärarna stöttade eleverna mer vid textskrivande än vad som hade gjorts 
tidigare. Lärarna hade hjälpt eleverna genom att jobba med begrepp först, gemensamma 
textexempel och startmeningar vid skrivande av texter. Det hade också genom diskussioner 
väckts tankar om man jobbade för lite med bearbetning av texter och att eleverna behövde fler 
möjligheter framåt att jobba med texter, då det tog tid att göra på ett grundligt sätt. Lärarna, 
som gjorde detta upplevde dock att elevernas texter blev mer utvecklade då det stöttades och 
gavs tid. En nackdel, som lyftes fram, att det språkutvecklande arbetet i klassrummet tog tid 
från annat. 

Vi arbetade fram en mall med meningar som skulle hjälpa elever framåt och när jag har 
använt den så har det underlättat i deras skrivande. Ord som för tankar framåt och 
vidare ger dem en bättre förmåga att se varför (lärare 1m). 

 

Under intervjun framfördes önskemål om att lärare gemensamt skulle sitta och ta fram 
modeller, som skulle gagna elevernas lärande i klassrummet. Detta för att skapa samsyn bland 
lärarna och en trygghet för eleverna. Dessa modeller skulle vara väl kända av både elever och 
föräldrar.  
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Det som vore suveränt vore om man tog fram modeller och sen ”på vår skola använder 
vi det här” det är så vi gör. För det känner jag ju inte finns hos oss idag (lärare 2o). 

 

6.2	Lärarnas	inställning	och	motivation	till	att	utveckla	
undervisningen	

Lärarna uttryckte att arbeta tillsammans i ett kollegialt lärande med det Språkutvecklande 
arbetssättet hade bidragit till ett mer gemensamt arbetssätt, vilket var motiverande. De fann 
detta viktigt då det kunde medföra igenkänningseffekter för eleverna i de olika ämnena. Att 
samtliga lärare arbetade med samma sak blev enligt lärarna en framgångsfaktor för eleverna 
och på så sätt kunde måluppfyllelsen ökas. Att eleverna möttes av liknande metoder i 
undervisningen som hade diskuterats i lärgrupperna ansågs positivt. 

Jag tänker att det är viktigt att vi pratar med samma språk med eleverna så att vi tänker 
likadant (lärare 1o). 

Vi är mer observanta nu. Vissa begrepp som vi tar för givet att eleverna förstår jobbar 
vi med extra nu. Jag har blivit mer tydlig (lärare 2q). 

 

Att tillsammans i grupp diskutera undervisningsmetoder och sedan prova ute i elevgrupper 
lyftes fram som positivt. Diskussioner inom ämnesområdet och i tvärgrupper ansågs vara 
utvecklande och lärorika. Tillfällen hade getts till att diskutera pedagogiska frågor som annars 
inte prioriterades. 

…det har gett mig mer konkreta verktyg och jag har fått tips från kollegor, alltså är jag 
mer medveten i det jag gör (lärare 1q). 

Vi efterfrågar att jobba med kollegor. Det är stimulerande (lärare 2p). 

 

Att arbeta med ett förbättringsarbete i lärgrupper tillsammans med kollegor ansågs av lärarna 
vara en metod för att utveckla undervisningen. 

Det är ju bara det att utvecklingsområden tar tid och sitter man tillsammans när man har 
tid och energi, ja vi kanske ska ägna mer tid åt det för att komma någonstans (lärare 2r). 

 

Genom att få möjlighet att stanna upp i den vanliga undervisningen och prova nya metoder 
hade insikt väckts kring värdet av att låta nya arbetssätt ta tid för att öka måluppfyllelsen. 

…men att faktiskt ta det lite lugnt – gör det här. Den insikten att stanna upp för att det 
ska få effekt över tid. Den har jag fått. Man måste känna en trygghet i det och det blir 
bra (lärare 1q). 

Det hjälper inte bara de elever som har det svårt utan även de elever som ligger på B 
och C, som höjer sig till en annan nivå. Och vi har uppdraget att lyfta alla elever oavsett 
vilken nivå de befinner sig på (lärare 2p). 
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Att göra uppgifter med ett språkligt fokus upplevdes av lärarna som tidskrävande i 
undervisningen. Lärarna upplevde att det stannades upp vid ett moment under en längre tid till 
nackdel för andra delar i kursen som skulle lyftas. Samtidigt gav de uttryck för att eleverna 
var positiva och att det gav effekt i elevprestationerna både skriftligt och muntligt. 

Jag tyckte att det gick sakta. Att jag blev rastlös som lärare. Det gick för sakta för mig. 
Så det fick jag ju acceptera, att det gick sakta (lärare 2p). 

 

Lärarna sa att i vissa lärgrupper förekom det en inställning hos deltagarna att dessa inte 
upplevde ett behov av att utveckla undervisningsmetoder tillsammans. Enligt lärarna fanns 
denna inställning hos enskilda individer och kunde inte härledas till en speciell ämnesgrupp. 
Däremot ansåg de att den kunde spridas inom gruppen och således påverka fler individer 
negativt. 

Man slår sig för bröstet – vi är redan så bra. Man är inte så intresserad att göra något, 
för man är redan så bra. Då är man inte benägen heller att ta till sig och förändra och det 
är svårt att brottas mot (lärare 1q). 

 

De intervjuade lärarna gav uttryck för att inte alla gjorde det som förväntades av dem. Detta 
handlade både om att prioritera träffarna och att aktivt delta i lärgruppsarbetet. Det var inte 
heller alla lärare, som tillräckligt noga läste in sig på och fick förståelse för de olika 
metoderna. 

A och jag gjorde en uppgift tillsammans, men B tror jag inte gjorde den (lärare 2q) 

… tycker att det blev för enkelt för eleverna… Det blev ändå fel. Så på nåt sätt har jag 
missat nån del (lärare 2r) 

 

Tankar om att genomföra ett förbättringsarbete med kollegialt lärande som metod, med endast 
de som är intresserade på en skola, väcktes under intervjun. Detta då de intervjuade framförde 
ett behov av ett ömsesidigt lärande inom gruppen där alla är engagerade.  

Jag vill ha tillbaka också. Jag vill också utvecklas (lärare 1q). 

 

Resultatet i de lärgrupper där arbetet fungerade var att lärarna upplevde att eleverna hade 
blivit mer medvetna om språket på olika sätt och att det nu bland eleverna i klassrummet hade 
blivit större öppenhet att prata om svårigheter på ett annat sätt.  

Jag tror att vi måste få en grupp där vi känner att vi har lite liknande arbetssätt och 
liknande sätt att bedöma våra elever utifrån det språkliga för att det verkligen ska 
kännas att arbetet blir meningsfullt (lärare 1b). 

Större trygghet på skolan/i lärarlaget när vi jobbar målmedvetet åt samma håll för större 
måluppfyllelse. Det blir roligare att undervisa när man lyfts och utvecklas, vilket 
gynnar eleverna. Man utvecklas alltid av samarbete då man får nya infallsvinklar och 
tips av andra (lärare 1l). 
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På frågan hur lärarna själva skulle kunna stöttas genom ett gemensamt kollegialt lärande 
svarade de positivt då de såg fördelar med samverkan kring till exempel frågor som rör flera 
ämnen. Problem skulle kunna diskuteras, man skulle få stöttning av varandra och också lära 
av varandra. Flera nämnde att de framåt vill se besök av varandra i klassrummen för att kunna 
utvecklas vidare som lärare. 

Hade nog inte trott att vi hade ungefär samma problem som X-programmet som är 
ganska olikt vårt program. Jag blir tryggare som lärare om man kan dela på erfarenheter 
och framgångar men också motgångar man upplever i undervisningen (lärare 2g). 

 

 

6.3	Organisation	

Organisationen av det kollegiala lärandet utformades på olika sätt på de båda skolorna. 
Grunden var dock att samtliga lärare satt kontinuerligt i lärgrupper. På högstadieskolan satt 
man i ämnesgrupper varannan gång och arbetslag varannan gång. Någon storsamling förekom 
inte. På gymnasieskolan inleddes varje träff med en storsamling. Därefter träffades man i 
ämnesgrupper vid varje tillfälle.  

Under intervjun på högstadieskolan framkom fördelar med att arbeta i lärgrupper både i 
arbetslaget och i ämnesgrupper. Fördelarna med arbetslaget var att diskussionerna lyftes till 
en högre nivå, vilket innebar att man inte pratade utifrån enskilda elever utan mer generellt 
hur man skulle stötta eleverna. 

Vad är det som gör att det går bra? Inte vad eleven gör utan vad DU gör (lärare 1r). 

 

Fördelen med att sitta i ämnesgrupper var att man där kunde konkretisera och utgå ifrån det 
egna ämnet. Det framkom av intervjun att lärarna förordade arbete i ämnesgrupper, då de 
ansåg att det var det mest givande, eftersom det var de lärarna man främst arbetade 
tillsammans med. 

Nånstans måste man ju gå tillbaka till sitt eget ämne – hur gör vi? och sedan tillbaka till 
tvärgruppen (lärare 2p). 

 

Samma innehåll till träffarna diskuterades på högstadieskolan både i arbetslaget och i 
ämnesgruppen. Detta för att det skulle ske en fördjupad förståelse i ämnet. Nackdelen som 
framkom med att återigen diskutera samma moment som hade lyfts i arbetslaget återigen 
skulle lyftas i ämnesgruppen var att de gemensamma infallsvinklarna inte alltid fanns då 
lärgruppen kunde bestå av olika lärarkategorier.  

Många har nog känt att det varit ”en extra sak att göra” även ifall det varit/är ett viktigt 
led i förbättrandet av undervisningen (lärare 1n). 
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Lärarna uttryckte att det skulle vara en nackdel med att sitta i tvärgrupper istället för att ha 
samma lärgrupper varje tillfälle. Detta då det skulle vara svårt att penetrera frågorna och 
komma på djupet i diskussionerna. 

Träffar man nya grupper hela tiden då har man hela tiden ett nytt läge att förhålla sig till 
(lärare 2q). 

 

Samtliga lärare på gymnasieskolan som deltog i förbättringsområdet träffades i storgrupp i 
början av varje träff. Då ägde en tvärgruppsredovisning rum utifrån föregående tillfälles 
innehåll. Därefter introducerades det nya momentet och lärarna gick ut i ämnesgrupper. 
Någon återsamling efter lärgruppernas träffar skedde inte. Under intervjun framkom fördelar 
med att diskutera förbättringsarbetet mellan ämnena. 

Ibland kan man få annan input från andra ämnesgrupper. Då skulle man kunna utgå från 
ett problem och inte en elev, och sedan jobba på olika sätt i olika ämnen och lösa det 
problemet (lärare 2r). 

 

Vid organisation av lärgrupperna på högstadieskolan sattes lärare från olika ämnen, såsom SO 
och idrott, samman i en grupp för att inte gruppen skulle bli allt för liten. Nackdelar med detta 
var att det kunde vara svårt att hitta gemensamma infallsvinklar. 

Det blev för splittrat. Vi hittade inte riktigt ingångarna som kunde passa alla (lärare 1p). 

 

Vid organisation av förbättringsarbetet på gymnasiet beslutades att inte sätta ihop olika ämnen 
utan att ämnesgrupperna skulle vara renodlade. Detta innebar att en del grupper enbart bestod 
av två lärare. I intervjun framkom att nivån på diskussionerna inte upprätthölls utan att man 
hamnade i vardagsarbete. 

Vi är ju en sån himla liten ämnesgrupp. Men visst, jag tycker att vi hade bra diskussion, 
men sen på slutet har det blivit mer individuellt och vi har inte hunnit prata så mycket. 
Vi har så mycket annat att göra (lärare 2r). 

 

Lärarna var överens om att tiden var avgörande för hur arbetet skulle kunna fortskrida. Att det 
måste ges tid och att träffarna skulle prioriteras av samtliga. De ansåg att det är viktigt att alla 
lärare på skolan deltar i ett förbättringsarbete för att eleverna skulle kunna nå en högre 
måluppfyllelse. De tyckte att det var viktigt att eleverna såg en röd tråd mellan ämnena. 
Genom att lärarna på skolan använde samma modeller och strategier så visste eleverna vad 
som förväntades av dem. En del upplevde att det skulle ha varit bra med någon expertis att 
rådfråga. 
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6.4	Handledare	

Lärarna påvisade betydelsen av en handledare som var insatt i arbetet och som drev det 
framåt. En handledare som både var samtalsledare och förde arbetet framåt, hade 
helhetssynen och visste vad arbetet skulle mynna ut i var något som lärarna särskilt tryckte på. 
En handledare kan komma från den egna organisationen. 

…har haft en klar strategi, det här ska vi göra. Har vi glidit in på annat har det tagits 
tillbaka på banan (lärare 1q). 

 

Lärarna ville att det kollegiala lärandet kring förbättringsarbetet skulle utgå från 
ämnesgrupperna och att det fanns en och samma samtalsledare som höll i arbetet för att det 
skulle bli kontinuitet. Vikten av att alla i lärargruppen måste vilja utvecklas framhölls och att 
inte bara några lärare i lärgruppen skulle dra arbetet framåt. Behov av styrning utifrån 
uttalades, då det annars skulle finnas risk för att man upplever att man redan kan allt.  

En extern handledare vore bra så att man i ämnesgruppen strukturerar upp det 
noggrannare så att man jobbar åt samma håll (lärare 2o). 

 

I de ämnesgrupper där det hade saknats en handledare hade det varit svårare att hålla sig till 
den röda tråden, enligt lärarna. Det upplevdes svårt att lyfta diskussionerna till en högre nivå 
där det inte hade funnits någon uttalad samtalsledare. 

Om man är en grupp på åtta och tre till fyra lärare inte är lika intresserade utan börjar 
prata om det egna så är det svårt att lyfta det till en högre nivå (lärare 1r). 

Dåligt driv från de flesta vilket ger dåligt resultat (lärare 1c). 

 

 

6.5	Struktur	och	innehåll	i	och	emellan	träffarna		

Lärarna ansåg att det hade varit en tydlig struktur med träffar och uppgifter som skulle provas 
med eleverna där emellan. Det hade varit positivt att få möjlighet att diskutera med kollegor 
som hade gjort samma uppgift i sina elevgrupper. Det upplevdes även positivt att man som 
lärare tillsammans reflekterade med sina kollegor efter det att utvärderingsmatrisen var ifylld. 
På så sätt blev matrisen ett konkret verktyg att använda i diskussionen. 

…och sen få feedbacken där, ja hur tänkte du då…gör så här också. Det kan ju göra så 
att man inte behöver tänka alla steg själv (lärare 1p). 

 

Att prova olika modeller ute i klasser gjorde att man som lärare upptäckte att det kunde bli 
väldigt olika i olika grupper. Detta framkom som något positivt. Lärarna sa att man på så sätt 
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kunde få olika infallsvinklar beroende på grupp och ämne som ledde till bra diskussioner och 
att man som lärare lärde sig genom detta. 

Man måste tänka efter HUR man gör i klassrummet. Vad blev bra och att jag sen 
utvärderar det. Att behöva förklara för andra är jättebra (lärare 1q). 

Cirkelmodellen var den modellen vi blev presenterade för först så den hoppade jag på. 
För att jag tyckte att den var så tydlig så jag började klippa. Det slog väldigt väl ut. 
Efteråt diskuterade vi våra upplevelser i gruppen (lärare 2p). 

 

Utifrån att lärarna mellan varje tillfälle hade genomfört uppgifter i en elevgrupp upplevde 
lärarna att det hade varit lagom med tid mellan träffarna, då det på båda skolorna bestämdes 
en uppgift att genomföra med eleverna per månad. 

Det har inte varit för sällan mellan träffarna för då har man haft lite tid på sig att göra 
uppgifterna med eleverna (lärare 1o). 

 

Lärarna på gymnasiet träffades en gång per månad. De upplevde att det hade varit lagom med 
tid då de hade kunnat utföra uppgifter tillsammans med elever. Samtidigt betonade de att det 
är viktigt med kontinuitet mellan träffarna och att samtliga berörda är närvarande.  

Om det ska bli ett kollegialt lärande vill jag ha kontinuitet så att man ser ett resultat 
(lärare 2p). 

 

Lärarna angav att de alltid hade arbetat med specifika ämnesord men att de nu var tydligare 
och arbetade mer aktivt med ord och begrepp. De arbetade systematiskt med orden 
tillsammans med eleverna och kopplade dem till en helhet. En del lärare upplevde att det var 
tidskrävande att arbeta med momenten i undervisningen, då de ansåg att de inte hann med 
övriga delar i kurserna. Samtidigt tyckte de att det också var givande då de såg att eleverna 
lärde sig. De ansåg att det var värdefullt att efter övningen diskutera både tillsammans med 
eleverna och med kollegorna om hur utfallet blev. 

Eleverna tycker att de har lärt sig mer/bättre. Nackdelen är att det tar väldigt låång tid 
och det ”stjäl” undervisningstid. Jag har lärt mig att inte ta så för givet idag att eleverna 
förstår det jag talar om. Det är en bra insikt!! (lärare 2k) 

Eleverna förstår bättre men det tar mer tid på lektionerna (lärare 2e). 

 

Att ha fokuserat på ord och begrepp var positivt ansåg lärarna. De uppgav att det var bra att ha 
konkreta övningar och sa att eleverna också hade varit engagerade.  

När man låter ordinlärningen ta den tid som behövs, uppfattar jag eleverna som mer 
frimodiga än annars och de ”vågar” fråga om alla ord den inte förstår. Det är 
stimulerande (lärare 2l).  
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6.6	Vetenskap	och	beprövad	erfarenhet	

Vad gäller vetenskap beskrev många lärare att de genom att läsa Greppa språket (2012) hade 
fått insikt i vetenskapen och kunskap kring olika modeller att jobba med för eleverna i 
klassrummet. Skolverkets direktiv med litteraturtips och filmer ansågs av lärarna som ett gott 
stöd i det kollegiala lärandet. Idéer och arbetssätt, som kom fram vid diskussioner i 
lärgrupperna sågs på så sätt som positiva, eftersom de byggde både på vetenskap och på 
beprövad erfarenhet. 

Jag upplever att det språkutvecklande arbetssättet, till skillnad mot många andra saker 
vi jobbar med i skolan, just har en vetenskaplig grund och framförallt vilar på 
erfarenhet hos de som har jobbat på detta sätt länge (svenska som andraspråk) (lärare 
1b). 

 

Vissa lärare på gymnasieskolan uppgav att de använde sig av beprövad erfarenhet då de själva 
hade provat metoder under flera år och även diskuterade dessa med kollegor. De påpekade att 
deras tolkning av beprövad erfarenhet inte var samma definition som den Skolverket ger, där 
erfarenheten ska dokumenteras och vara ett utbyte mellan skolor. Lärarna menade att deras 
undervisning baseras på vetenskaplig grund då det specifika ämnesinnehållet som förmedlas 
till eleverna vilar på vetenskaplig grund. De var positiva till att läsa artiklar men sa att de inte 
gör detta inom pedagogik på grund av tidsbrist. 

Jag tänker att jag måste ta till mig senaste forskningsrön på ett mer aktivt sätt och 
försöka omvandla detta till arbetet i klassrummet. Ett sätt att få kunskaper om hur jag 
ska kunna utveckla mitt arbetssätt har varit att lära om språkutvecklande arbetssätt 
(lärare 2i). 

Olika pedagogiska riktningar om vad som är ett ”korrekt” sätt att jobba utifrån har 
förekommit under den tid jag har arbetat. Tyvärr vet jag inte om det alltid har vilat på 
vetenskaplig grund! Men min erfarenhet säger mig att vissa av dessa flugor fungerar 
bättre och andra sämre (lärare 2j). 

 

Lärarna ansåg att det hade varit bra att läsa litteratur och se filmer i lärgrupperna som tog upp 
olika sätt att behandla ord och begrepp i klassrummen till exempel genom att ha tydligare 
begreppslistor, förklara mer noggrant, låta elever som har lite svårt få en begreppslista på 
prov, exit notes, EPA-modellen vid begreppsinlärning, sambandsord, prata mer kring orden i 
kunskapskraven och oftare följa upp om eleverna kunde vardags- och skolord. Flera lärare 
ansåg att de redan jobbade medvetet med ord och begrepp, men att det Språkutvecklande 
arbetssättet hade öppnat upp för att ännu mer arbeta med det i klassrummet samt att dela med 
sig kring sina erfarenheter. Lärgrupperna ansågs vara ett bra forum för detta eftersom ett av 
syftena med grupperna var att reflektera och dela med sig av erfarenheter kring undervisning.  

Jag arbetar redan så aktivt med detta och försöker hitta nya ingångar hela tiden, men 
filmer, samtal och diskussioner har naturligtvis bidragit till att jag är ännu mer på tå. Jag 
känner också att jag har blivit frimodigare att delge erfarenheter och arbetssätt till 
andra, eftersom det nu efterfrågas på ett annat sätt och kommer naturligt i samtal med 
kollegor (lärare 1l). 

 



 37

Cirkelmodellen var en del bekanta med sedan tidigare medan modellen var ny för andra. De 
upplevde att det hade varit bra att hålla sig till olika modeller då de såg att eleverna hade blivit 
mer motiverade och förstått bättre. De sa att det var för tidigt att se någon riktig effekt på 
elevernas lärande men uppgav att de redan såg positiva resultat hos eleverna då de använde 
ord och begrepp i ämnena på ett mer naturligt sätt. På så sätt bekräftade vetenskapen vilken 
undervisningsmetod som fungerar, vilket stärkte lärarna. 

Jag tänker de där modellerna som finns kring att skriva. De känner man inte till som X-
lärare även om man kanske har jobbat lite på det sättet (lärare 1p). 

Jag tycker det har varit jättebra och jättetydligt och att man ser att det här faktiskt är på 
riktigt. Det är forskning. Det är det man kan tänka på och att det underlättar för en själv. 
I längden underlättar det om man jobbar språkinriktat (lärare 1r). 

Jag hoppas på långsiktiga effekter och att elevernas förståelse av text blir bättre samt att 
de egna producerade texterna blir mer avancerade språkmässigt (lärare 2d). 
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7	Analys,	diskussion	och	slutsatser		  

Detta avsnitt är upplagt med våra frågeställningar som utgångspunkt vilka svarar upp emot 
vårt syfte; vad som är betydelsefullt för det kollegiala lärandets kvalitet. För att kunna studera 
detta har vi använt oss av förbättringsarbetet Språkutvecklande arbetssätt. Vi har analyserat 
vår empiri med hjälp av de perspektiv, som vi kom fram till utifrån litteraturen är de mest 
betydelsefulla för syftet med vår studie. Dessa perspektiv utgår ifrån Timperleys (2011) 
undersökande och kunskapsbildande cykel, Hargreaves och Fullans (2012) tre kännetecken 
för den professionella läraren som utgörs av det mänskliga kapitalet, det sociala kapitalet och 
beslutskapitalet samt Stolls (2006) åtta faktorer för den professionella lärgruppen. De kan 
komma att betonas olika beroende på vilken frågeställning som behandlas. I slutet av kapitlet 
presenterar vi våra viktigaste slutsatser. 

 

7.1	Vilka	faktorer	är	betydelsefulla	för	det	kollegiala	lärandets	
kvalitet?	

I resultatdelen presenterar vi vad som har framkommit är betydelsefullt för det kollegiala 
lärandets kvalitet. Samma rubriksättning som i resultatdelen utifrån våra teman väljer vi att 
göra här; elevernas behov, lärarnas inställning och motivation till att utveckla undervisningen, 
organisation, handledare, struktur och innehåll i och emellan träffarna samt vetenskap och 
beprövad erfarenhet. 

7.1.1	Elevernas	behov	

I Timperleys (2011) undersökande och kunskapsbildande cykel är utgångspunkten för ett 
förbättringsarbete elevernas behov; Vilka kunskaper och färdigheter behöver eleverna för att 
uppnå viktiga mål? Författaren menar på att denna fas är oerhört betydelsefull i ett 
förbättringsarbete då den ligger till grund, inte bara för vad eleverna behöver utveckla utan 
även för motivation hos lärarna.  

En av intentionerna med vår studie av det kollegiala lärandet var att förbättringsarbetet skulle 
vara väl förankrat hos lärarna då vi var måna om att de skulle förstå att behovet av valt 
förbättringsarbete utgick från elevernas behov. Detta för att motivera lärarna att utveckla 
undervisningen. De var måna om att utgå ifrån elevernas behov, vilket är en viktig del i det 
mänskliga kapitalet, som Hargreaves och Fullan (2012) beskriver. På de båda skolorna tog sig 
detta uttryck genom att lärarna var medvetna om att det fanns ett behov hos eleverna att i sitt 
eget ämne utveckla specifika ord och begrepp samt att det fanns en vilja att göra detta. 
Dessutom framkom att behovet av att arbeta med det språkutvecklande arbetssättet fanns både 
på grundskole- och gymnasienivå, då det hade påtalats i olika ämnesgrupper under de 
kommunövergripande ”röda tråden”-dagarna läsåret 2013-2014 att eleverna behövde stärkas i 
sitt språk.  

I början av förbättringsarbetet fanns en iver att vilja utveckla undervisningen utifrån elevernas 
behov men vissa lärare hade svårigheter att se kopplingen mellan förbättringsarbetet och 
innehållet i ämnena/kurserna. Avsikten med det kollegiala lärandet var att lärarna tillsammans 
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skulle hitta redskap för att utveckla undervisningen. Vissa lärare hade svårigheter att se 
sambanden mellan hur de redskap som lyftes fram skulle kunna hjälpa dem i sin undervisning. 
Detta kan bero på att man inte har satt sig in i de modeller som skulle behandlas och användas 
under arbetets gång. Att man inte har gjort detta kan bero på att man tycker att instruktionerna 
har varit för otydliga och allt för generella. 

I kartläggningen på de båda skolorna framkom att det sedan tidigare fanns en tradition att 
arbeta med ämnesspecifika begrepp framförallt i början av ett arbetsområde. Det fanns en 
vana hos lärarna att arbeta med begrepp, eftersom lärarna visste att ett nytt arbetsområde 
innehåller obekanta ord och begrepp för eleverna. I utvärderingarna fanns en medvetenhet hos 
lärarna om att svenskämnet inte är det ämne som ensamt tar ansvar för bland annat ord- och 
begreppsinlärning, samt struktur för olika former av texter utan att detta var ett gemensamt 
ansvar. Detta anser vi visar på att lärarna har fått en ökad medvetenhet om det gemensamma 
ansvaret för elevernas lärande såsom Stoll (2006) poängterar. Enligt Stoll skulle detta öka 
engagemanget hos lärarna och sätta press på dem som inte tar sitt ansvar. Vi anser dock inte 
att detta fullt ut har haft önskvärd effekt, eftersom det påtalades i både enkäter och intervjuer 
att det fanns lärare som inte aktivt deltog. Det kunde vara så att man ser elevernas behov men 
att man är osäker på hur man ska gå till väga för att utveckla undervisningen. Som lärare är 
man van vid att vara autonom i sitt eget klassrum och det kan på så sätt upplevas som ett hot 
att ifrågasätt sitt sätt att undervisa. 

Lärarna på de båda skolorna såg möjligheter att tillsammans utveckla sin egen undervisning 
med hjälp av det kollegiala lärandet. Det blev en helhet för eleverna om lärarna hade en 
samsyn kring metoder i klassrummet. Således sågs lärgrupperna av lärarna som en möjlighet 
att tillsammans utveckla undervisningsmetoder för elevernas lärande. Å andra sidan framkom 
tankar från lärarna att elevernas behov varierade inom olika ämnen, vilket kunde försvåra det 
kollegiala lärandet. Det kunde skapas svårigheter att hitta gemensamma beröringspunkter 
mellan deltagarna. På så sätt kunde detta utgöra ett hinder för samverkan gällande metoder 
vilket är ett av Stolls (2006) kännetecken. 

På de båda skolorna såg lärarna att lärgrupperna kunde vara till hjälp för eleverna utifrån 
studietekniska metoder. Lärarna uttryckte att det fanns ett behov hos eleverna att få mer 
redskap att utveckla sin studieteknik. Vår tanke med arbetsgången i förbättringsarbetet var att 
lärarna skulle utgå från vad eleverna behövde utveckla. Vi ville koppla teori med praktik, där 
lärarna utifrån vetenskapen diskuterade sin egen undervisning och sedan provade 
undervisningsmetoder i praktiken. Genom att fylla i en uppgiftsmatris, där både undervisande 
lärare och elevgruppens upplevelser togs med, reflekterade lärarna på de båda skolorna inför 
varje ny träff utifrån vad de ansåg. Att ta reda på elevernas upplevelse och använda sig av 
detta i diskussioner i lärgruppen utgör en grund i det Hargreaves och Fullan (2012) kallar det 
sociala kapitalet hos den professionella läraren. Vår intention med förbättringsarbetet var att 
lärarna att skulle se varandra som en tillgång och finna stöd hos varandra för att utveckla 
undervisningen. 

Eleverna kan ha behov av olika undervisningsmetoder beroende på elev och vad som ska läras 
in. Det framkom i både kartläggning och intervjuer att metoder för ord- och begreppsinlärning 
varieras och att lärarna på så sätt försökte tillgodose olika elevers behov. Timperley (2011) 
säger att lärarna ska utgå ifrån elevernas kunskaper för att utveckla undervisningsmetoderna; 
vilken metod passar bäst här och nu för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt? Det 
är därför viktigt att verkligen gå på djupet för att ta reda på elevernas behov och som Stoll 
(2006) poängterar är detta ett gemensamt ansvar, som lärarna har, vilket kännetecknar den 
professionella läraren. Att lärare tillsammans utgick från elevernas behov var grunden i det 
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kollegiala lärandet på de båda skolorna. I lärgrupperna diskuterades kring vad som fungerade 
och inte fungerade. Reflektionen skedde i syfte att lösa problem på ett nytt sätt med en annan 
undervisningsmetod, utifrån elevernas behov. Genom förbättringsarbetet blev det tydligt för 
oss att det inte nog kan betonas vikten av att göra en ordentlig kartläggning där lärarna är 
delaktiga och att man som ledare ser till att alla lärare utgår ifrån elevernas behov. 

Lärarna på de båda skolorna uttryckte att de genom förbättringsarbetet hade fått ökad 
förståelse för att eleverna behövde mer stöttning kring både ord och begrepp och också i att 
skriva texter. Genom att få input både från forskning och från kollegor på skolan gavs 
möjlighet att hjälpa eleverna ytterligare, vilket i förlängningen förbättrar resultaten. 
Nackdelen, som lyftes fram, var att det språkutvecklande arbetet i klassrummet tar tid, men att 
ju säkrare eleverna blir desto mindre tid kommer att behöva läggas på det framöver. Detta 
visar på att lärarna är mer medvetna om vikten av att gå systematiskt tillväga, vilket 
Timperley (2011) påpekar. I lärandecykelns sista faser provas nya undervisningsmetoder och 
utvärderas av lärare och elev. Detta utgör ett reflekterande professionellt förhållningssätt och 
då flera lärare gör detta tillsammans, såsom Stoll (2006) förordar är det en del i en 
professionell lärgrupp. Trots att lärarna såg att det Språkutvecklande arbetssättet gagnade 
eleverna valde flera att lägga mindre tid på detta med motiveringen att det tog tid från så 
mycket annat som skulle hinnas med. Detta belyser ett av skolans ständiga dilemman: hur ska 
allt hinnas med? Man måste ifrågasätta det som görs; är det relevant? Tiden finns, men man 
måste prioritera. 

 

7.1.2	Lärarnas	inställning	och	motivation	till	att	utveckla	undervisningen	

När Hargreaves och Fullan (2012) använder begreppet professionellt kapital förutsätter de att 
man som lärare är motiverad att utveckla sin undervisning på egen hand och tillsammans med 
andra. Den del de kallar det mänskliga kapitalet utgår ifrån den enskilde läraren och dennes 
vilja att utveckla undervisningen. I kartläggningen framgick att lärarna ville arbeta med 
förbättringsarbetet Språkutvecklande arbetssätt, vilket i sig blev en motivationsfaktor. Lärarna 
blev motiverade att delta i det kollegiala lärandet då de upplevde att förbättringsarbetet 
svarade upp till de behov lärarna ansåg att eleverna hade utifrån kartläggningen.  

Timperley (2011) tar i sin undersökande och kunskapsbildande cykel upp vikten av att 
tillgodose de professionellas behov av kunskaper och färdigheter som behöver utvecklas för 
att elevernas behov ska kunna mötas upp. I kartläggningen framkom att flertalet lärare såg 
positivt på förbättringsarbetet som en möjlighet till kompetensutveckling. Det fanns en vilja 
hos lärarna att få fördjupade kunskaper både utifrån litteratur och genom att delge varandra 
exempel. Vi valde att plocka fram lämpligt material som underlag till diskussioner i 
lärgrupperna.  Beroende på deltagarnas inställning har engagemanget varierat. Vissa lärare på 
de båda skolorna gav uttryck för att kollegor ansåg att de inte behövde ta del av 
förbättringsarbetet. 

I utvärderingarna framkom att flertalet lärare upplevde att det kollegiala lärandet kring 
förbättringsarbetet hade bidragit till att den enskilde läraren hade fått en ökad vilja att prova 
någon annan undervisningsmetod, då man såg att det hade effekt på elevernas lärande. På så 
sätt har lärarna förvaltat och utvecklat sitt mänskliga kapital vilket inte hade varit fallet om 
inte även det sociala kapitalet hade funnits. Detta kapital belyser den enskilde läraren i 
relation till andra. Lärarna upplevde att de mestadels blev stärkta av att samarbeta med 



 41

kollegor och att arbetet hade öppnat upp för att ännu mer dela med sig kring sina erfarenheter. 
Det kollegiala lärandet bidrog till att man på ett annat sätt tilläts efterfråga och bidra med 
pedagogiska tankar och idéer. Det framkom också att pedagogiska diskussioner fortsatte även 
vid sidan om av de organiserade lärgruppstillfällena.  

En motivationsfaktor som lärarna framhöll var att de såg att förbättringsarbetet ledde till en 
ökad motivation hos eleverna, vilket gjorde att lärarna såg att deras arbete med att utveckla 
undervisningen gav positiv effekt. Lärarna gav uttryck för att det kollegiala lärandet bidrog 
till att de stöttade sina elever mer och såg att detta gav resultat. Ett exempel på detta är att 
elever skrev mer utvecklade texter då läraren stöttade med tydliga modeller. Genom att 
lärarna såg att eleverna lyckades blev lärarna mer engagerade. Timperley (2011) menar att 
detta bidrar till att lärarna utmanar befintliga antaganden och vågar prova nya metoder. 
Viktigt är att detta arbete fortsätter och inte endast provas vid enstaka tillfällen. Vi ser att det 
finns en risk med att man som lärare enbart provar fungerande modeller vid enstaka tillfällen 
istället för att fortsätta använda dem, då man ändå ser att det är en framgångsfaktor för 
eleverna.  Detta kan bero på att metoderna kan upplevas som tidskrävande och enformiga 
utifrån lärarnas upplevelser och också att lärarna inte är tillräckligt insatta i dessa.  

De vetenskapliga texter och de filmer, baserade på erfarenheter, som lärarna tog del av 
utgjorde en viktig grund för diskussionerna i lärgrupperna. Med dessa som utgångspunkt 
diskuterades metoder som skulle provas i undervisningsgrupperna. Lärarna upplevde 
efterföljande diskussioner med elever och i lärgruppen som positiva och motiverande för 
fortsatt arbete. Stoll (2006) anser att några av kännetecknen för en fungerande lärgrupp är att 
man tar gemensamt ansvar för elevernas lärande och samverkar kring metoder som prövas 
och utvärderas samt diskuteras kring. Vi anser att dessa två kännetecken som Stoll anger är 
viktiga för att det kollegiala lärandet ska fungera, vilket också visade sig i studiens lärgrupper. 

Lärarna framhöll vikten av att samtliga deltagande lärare är engagerade och bidrar med sina 
tankar och idéer. Det motiverar när man tillsammans arbetar för att elevernas måluppfyllelse 
ska öka. Det skapar också en trygghet i lärargruppen när man gemensamt arbetar målmedvetet 
åt samma håll. Ett av Stolls (2006) kännetecken är att när det i en grupp skapas en tillit till 
varandra främjas det kollegiala lärandet. Hon menar på att det är positivt om man i en 
lärgrupp inte alltid är överens, eftersom utveckling sker genom att metoder och idéer 
ifrågasätts. Det är dock en balansgång mellan att i en grupp känna sig trygg och att bli 
ifrågasatt, då man måste känna varandra väl i en grupp för att våga uttrycka avvikande åsikter. 
Det handlar också om hur man är som person och på vilket sätt man framför sina åsikter. Stoll 
(2006) betonar att allas åsikter är lika mycket värda och att detta måste vara utgångspunkten i 
lärgruppen. Först då kan man se varandra som ett stöd. 

I en del lärgrupper avtog motivationen då det hos vissa lärare inte fanns ett så stort 
engagemang. I intervjuerna framkom att vissa lärare hade svårt att applicera det 
Språkutvecklande arbetssättet i sina ämnen, vilket påverkade arbetet i gruppen negativt. Det 
framkom även att en del lärare inte ansåg sig ha behov av att arbeta med förbättringsarbetet 
och detta försvårade för övriga i lärgruppen. Med det synsättet utgår man inte ifrån elevernas 
behov, vilket är grundläggande i en skolas verksamhet. En av förutsättningarna för det 
kollegiala lärandet är att man som lärare ser sig som professionell i den bemärkelsen att man 
har ett ansvar att agera i kollektivet oavsett inom vilket område man arbetar med i skolan. 
Timperley (2011) menar att man först tillsammans med andra kan finslipa och justera sina 
färdigheter genom att prova, reflektera och diskutera. Det kan vara så att vissa lärare känner 
en osäkerhet att föra pedagogiska diskussioner där man utgår från sig själv, vilket kan 
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innebära att man blir ifrågasatt. En del väljer istället att inta en passiv roll. Genom att göra 
detta anser vi att man bortser ifrån elevernas behov, vilket är centralt i skolutveckling. 

 

7.1.3	Organisation	

Utifrån Stolls (2006) kännetecken för en professionell lärgrupp organiserade vi lärarna i 
lärgrupper med avsikt att det kollegiala lärandet skulle få effekt på undervisningsmetoderna.  

På högstadieskolan organiserades lärarna i grupper utifrån ämnen vid det ena tillfället och i 
arbetslag vid det andra. Fördelarna med att sitta i ämnesgrupper var att det blev enklare att 
utgå från specifikt ämnesinnehåll och således utveckla undervisningen tillsammans, så som 
Timperley (2011) förespråkar. Flera lärare upplevde att diskussionerna både i ämnesgrupper 
och i arbetslag lyftes till en annan nivå än tidigare, vilket ansågs som positivt. Detta innebar 
att man tog ett gemensamt ansvar för elevernas lärande som Stoll (2006) säger är viktigt. Hon 
menar också att det kollektiva ansvaret sätter press på de som inte tar sitt ansvar. Detta 
lyckades inte fullt ut då vissa individer inte deltog på förväntat sätt.  

Då flera lärare deltog i Mattelyftet och en del lärare var ettämneslärare bildades en grupp med 
lärare från olika ämneskategorier. Detta upplevdes delvis som negativt då det var svårt att 
hitta gemensamma infallsvinklar. För att utveckling ska kunna ske måste man se möjligheter 
och lära av varandra, vilket Hargreaves och Fullan (2012) poängterar är en faktor i det sociala 
kapitalet för den professionella läraren. Det är genom att lära av varandra, som utveckling 
sker, och vi anser att detta borde ha kunnat ske även i en blandad ämnesgrupp, då det handlar 
om helheten för eleven. Stoll (2006) påpekar att en ömsesidig tillit till varandra i gruppen 
måste finnas för att ett lärande ska kunna äga rum. Avsaknaden av detta kan vara en anledning 
till att inte lärgruppen fungerade, men utifrån empirin kan vi inte dra slutsatser att så alltid är 
fallet.  

På gymnasieskolan organiserades lärarna utifrån sina ämnen. Det framkom där att det var 
fördelaktigt att sitta i ämnesgrupper då de nya metoderna var lättare att ta till sig då dessa 
diskuterades tillsammans med kollegor som undervisade i samma ämnen då man har samma 
mål i sina kurser. Dessutom lyftes behovet av att sitta i samma lärgrupper över tid för att 
kunna fördjupa sig i frågor. Diskussionerna blev mer effektiva och man kom längre. Man såg 
sina kollegor som en tillgång vilket är ett av Stolls (2006) kännetecken. 

De lärare som undervisade programgemensamma ämnen utgjorde egna lärgrupper inom varje 
program. Detta innebar att lärgrupperna blev väldigt små och det bidrog till att det blev 
svårare att hålla sig till ämnet. Det framkom i de små lärgrupperna att lärarna ofta hamnade i 
diskussioner kring vardagsarbetet, eftersom de inte ansåg att de var berörda av 
förbättringsarbetet. Stoll (2006) menar att det i en professionell lärgrupp ska finnas en 
ömsesidig tillit till varandra i gruppen. Finns det en osäkerhet gällande vad man förväntas 
göra så hamnar man lätt i det vardagliga arbetet. 

En skillnad mellan högstadieskolan och gymnasieskolan var att gemensamma träffar för 
samtliga lärare inledde lärgruppstillfällena på gymnasieskolan. På högstadieskolan träffades 
man direkt i lärgrupperna, vilka var både i ämnen och i arbetslag. Någon storsamling skedde 
inte, då instruktionerna gavs i arbetslaget där samtalsledarna var initierade. Fördelen med att 
träffas alla tillsammans var att samtliga lärare fick samma information och frågor kunde 
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ställas. Man gavs också möjlighet att i tvärgrupper höra vad de andra lärgrupperna arbetade 
med och delge varandra tankar och funderingar kring förbättringsarbetet. Syftet med dessa 
storsamlingar var även att skapa en helhet kring förbättringsarbetet på skolan. Att det finns en 
samsyn kring vad man vill på skolan och där värderingar delas är av stor betydelse för den 
professionella lärgruppen enligt Stoll (2006).  

 

7.1.4	Handledare	

Hattie (2012) menar att en handledare har till uppgift att fokusera diskussionerna i 
lärgrupperna på elevresultat och hur effektiva undervisningsmetoder kan utvecklas. I vårt 
förbättringsarbete valde vi att inte i förväg utse formella handledare i lärgrupperna. Vi som 
rektor och förstelärare valde att ha olika roller på våra respektive skolor. Rektor på 
gymnasieskolan ledde storgruppsträffarna där alla lärare instruerades i vad som förväntades 
diskutera i lärgrupperna. Under lärgruppsdiskussionerna gick rektor runt och deltog i 
träffarna. Förstelärare på högstadieskolan var handledare i en ämnesgrupp och i ett arbetslag.  

Lärarna är sedan tidigare vana vid att sitta i lärgrupper och därför bad vi övriga grupper att 
själva vid varje lärgruppstillfälle utse samtalsledare och dokumentatör. Eftersom vi inte hade 
utvalda handledare fokuserade vi på att ha tydliga mål och göra uppgifterna inför tillfällena så 
tydliga att de inte skulle kunna missförstås. I vår empiri framkommer att lärarna uttryckte ett 
behov av att ha en handledare som för arbetet framåt. Flera grupper hade svårt att fokusera i 
diskussionerna, vilket kan förklaras av att en initierad samtalsledare saknades. I de lärgrupper 
där handledare fanns framkommer i intervjuerna att denne hade mandat att leda gruppen och 
kunde hålla diskussionerna levande kring aktuellt ämne. 

 

7.1.6	Struktur	och	innehåll	i	och	emellan	träffarna	

En av utgångspunkterna för förbättringsarbetet var Timperleys (2011) undersökande och 
kunskapsbildande cykel, där ett par av faserna handlar om att prova nya metoder för att se hur 
dessa påverkar resultaten. Därför utformade vi en matris till hjälp för lärarna att synliggöra 
nya sätt att arbeta och hur de och eleverna reflekterar kring dessa. Lärarna upplevde att 
matrisen blev ett konkret verktyg att använda i diskussionen. Det kollegiala lärandet 
underlättades av konkreta verktyg för lärarna att förhålla sig till. Matrisen som det konkreta 
verktyget i det här förbättringsarbetet fyllde funktionen inte enbart att vara till hjälp för 
reflektion enskilt och i grupp utan fick även effekten av att man gjorde det man förväntades 
göra mellan träffarna. Stoll (2006) menar att kollektivet sätter press på individen så att alla tar 
sitt ansvar. Som rektor och förstelärare samlade vi in matriserna digitalt. Detta gjorde vi för 
att se var deltagarna befann sig i arbetet. Rektor på gymnasieskolan kommenterade matriserna 
på gymnasieskolan och samlade dessa samt de anteckningar varje lärgrupp förde i en 
gemensam bank. Att rektor kommenterade matriserna sågs som positivt och gjorde att fler 
lämnade in. Att allt material samlades på en gemensam bank gjorde att alla kunde ta del av 
varandras material. Detta gjordes inte på högstadieskolan men efterfrågades.  
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Inför en del av träffarna fick deltagarna material att läsa in. Syftet med detta var att lärarna 
skulle få en grund inför framtagande av de undervisningsmetoder som skulle provas i 
elevgrupperna. Materialet kompletterades med filmer som belyste olika metoder. Både 
texterna och filmerna upplevdes vara till gagn för lärgruppsarbetet. Detta stämmer väl överens 
med Timperleys (2011) faser i hennes undersökande och kunskapsbildande cykel, där hon 
lyfter lärarnas behov av kompetensutveckling, vilket våra lärare tyckte att de fick genom 
filmerna. 

Vad beträffande tidsutlägget tyckte lärarna att det var viktigt att tid gavs kontinuerligt och att 
träffarna inte var allt för ofta utan att de nya metoderna hann provas i elevgrupper. Lärarna 
gav uttryck för att det var väsentligt för att ett förbättringsarbete skulle få genomslag att 
samtliga lärare prioriterade lärgruppsträffarna, vilket inte alltid var fallet. Det diskuterades 
huruvida ett deltagande skulle bygga på frivillighet eller om alla skulle delta. Vissa lärare 
framförde synpunkter på att deltagande skulle bygga på frivillighet med motiveringen att det 
blev för trögt för vissa att dra arbetet framåt när inte alla ville delta. Timperley (2011) är 
tydlig med att samtliga lärare ska delta för att effekter på undervisningsmetoder ska kunna 
ske. Detta är även vår ståndpunkt då vi anser att lärare ska agera professionellt. Detta då 
lärarna själva i en kartläggning har tydliggjort vilka elevernas behov är. Det ligger i alla 
lärares intresse att utveckla sina undervisningsmetoder för att elevernas måluppfyllelse ska 
höjas.  

 

7.1.7	Vetenskap	och	beprövad	erfarenhet	

Timperley (2011) betonar vikten av att lärare utvecklar ett kritiskt förhållningssätt för att på 
sikt öka måluppfyllelsen. Likaså säger Håkansson och Sundberg (2012) att lärare med hjälp 
av forskningen kan utveckla undervisningen, men att det är lärarna själva som bland olika 
metoder och erfarenheter måste prova och komma fram till vad som fungerar bäst i den 
specifika inlärningssituationen.  

Flera lärare gav uttryck för att det språkutvecklande arbetssättet och de vetenskapliga 
modeller som prövades i undervisningen gav resultat. Lärarna upplevde att eleverna hade fått 
ökad motivation och bättre förstått vad som förväntades av dem, vilket hade gett resultat. 
Lärarna framhöll även att de genom vetenskapen hade fått ord på modeller som de redan 
arbetade utifrån, vilket gav en tillfredsställelse och en bekräftelse på att de strategier man 
arbetade utifrån stämde överens med vetenskapen. 

Det fanns hos lärarna en vana att utifrån sina ämnen hålla sig uppdaterad med aktuell 
forskning, vilket främst framkom på gymnasieskolan. Lärarna på de båda skolorna uppgav att 
det inte fanns någon systematisk regelbundenhet att tillsammans ta del av och diskutera 
pedagogisk forskning. En del sa att tidsbrist var en bidragande orsak till att man inte tog del 
av vetenskapen. Pedagogiska diskussioner utifrån allmändidaktik är något som berör alla 
lärare och vår tanke med förbättringsarbetet var att det kollegiala lärandet som metod skulle 
användas för att utveckla det vetenskapliga förhållningssättet. Detta stämmer väl in med Stolls 
(2006) kännetecken för den professionella lärgruppen där hon menar att lärare ska samverka 
kring elevernas lärande genom ett reflekterande professionellt förhållningssätt. Vi anser inte 
att filmer och texter hade bidragit till samma effekt hos lärarna och sedan till eleverna om 
lärarna hade gjort allt på egen hand. Det är interaktionen mellan lärare som ger resultat. 
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7.1.8	Särskilt	betydelsefullt	för	det	kollegiala	lärandets	kvalitet	

För att ett förbättringsarbete ska kunna ha effekt bör kvaliteten i de olika faktorerna, som vi 
finner betydelsefulla för att det kollegiala lärandet ska fungera, vara hög. Utifrån vår empiri 
har vi kommit fram till att vissa delar är mer betydelsefull än andra.  

Det måste finnas en systematik på en skola i hur man utifrån elevernas behov identifierar 
förbättringsområden. Det framkom i vår empiri att alla lärare inte var medvetna om elevernas 
behov gällande förbättringsarbetet. Att kartlägga vad elevernas behov består utav måste få ta 
tid och processen ska ägas av alla, som arbetar med eleverna. Utifrån kartläggningen väljs ett 
specifikt område att utveckla. Timperleys (2011) undersökande och kunskapsbildande cykel 
ger en tydlig bild av hur detta kan gå till, då hon utgår från eleverna och anser att lärares 
lärande är att utveckla undervisningsmetoderna på ett sätt som gör skillnad för eleverna. Att 
eleverna utvecklas så långt som möjligt utgör grunden för ett förbättringsarbete. Avsikten är 
att elevernas måluppfyllelse ska höjas.  

Hargreaves och Fullan (2012) menar att undervisa professionellt handlar om att ägna sig åt 
kontinuerligt lärande tillsammans med kollegor för att förbättra undervisningen. Alla berörda 
måste ha en förståelse för vad som är elevernas behov. Det kan vara så att behoven ser olika 
ut för olika elevgrupper. Det viktiga är att behoven är tydligt identifierade för att underlätta 
förankringen hos de berörda. Vi upplevde att i de lärgrupper, där man tydligt såg elevernas 
behov av att utveckla sitt språk blev kvaliteten högre än i de grupper där det var svårigheter 
att applicera nämnda arbete på det egna ämnet. Samtliga lärare på en skola behöver inte arbeta 
med samma förbättringsområde, men det är av betydelse att ett arbete utgår från elevernas 
behov. 

I vårt förbättringsarbete använde vi oss av det kollegiala lärandet som metod. Vi tänker oss att 
när metoden så småningom är väl inarbetad identifierar de professionella lärarna på egen 
hand, i samråd med skolledningen, utvecklingsområden och arbetar systematiskt i enlighet 
med Timperleys (2011) undersökande och kunskapsbildande cykel. Det är av största vikt att 
alla berörda förstår, accepterar och använder sig av den kartläggning av elevernas behov som 
görs. Utifrån vår empiri ser vi att det kollegiala lärandet är den metod som gynnar 
skolutveckling över tid. 

För att ett kollegialt lärande ska få effekt måste deltagande lärare vara benägna att sätta sig in 
i olika undervisningsmetoder för att sedan prova dessa och diskutera dem med kollegor. På 
skolorna framkom att lärarna upplevde det motiverande att arbeta målmedvetet åt samma håll. 
Man styrktes av varandra, vilket gynnade eleverna. Något annat, som också motiverade 
lärarna, var att vetenskapen många gånger satte ord på vad man redan visste fungerade i 
undervisningen. Det man av erfarenhet vet har effekt, bekräftades ett flertal gånger av 
vetenskapen. Det måste finnas en övertygelse att genom att ifrågasätta och diskutera 
undervisningsmetoder utifrån vetenskap, tillsammans med kollegor lära av varandra i syfte att 
öka måluppfyllelsen. Alla måste förstå vikten av att diskutera didaktiska metoder för att få 
fram de mest effektiva undervisningsmetoderna. Det är först då en förändring sker i 
klassrummet, som eleverna kan utvecklas, menar Timperley (2011). Hon menar att man som 
lärare finner trygghet i lärgruppen genom att diskutera undervisningsmetoder, vilket lärarna 
gav uttryck för. De blev stärkta av varandra och kunde därefter gå ut och prova metoden i sin 
egen undervisningsgrupp, för att vid nästa lärgruppstillfälle återkoppla utfallet. 

Även Hargreaves och Fullan (2012) betonar vikten av att den enskilde läraren blir styrkt i sitt 
utövande genom att lärare tillsammans arbetar fram strategier, som blir till hjälp för individen. 
Vi ville med hjälp av det kollegiala lärandet som metod både utveckla undervisningen för att 
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öka elevernas måluppfyllelse och också utveckla lärarna så att de blev stärkta i sin profession. 
I de lärgrupper vi såg fungerade utifrån Stolls (2006) kännetecken rörande tillit, respekt och 
stöd till varandra blev kvaliteten på samtalen reflekterande och man intog ett professionellt 
förhållningssätt genom att ta ett gemensamt ansvar för elevernas lärande. Däremot i de 
lärgrupper, som fungerade mindre väl, fanns det vissa individer som inte förvaltade sitt 
sociala kapital och agerade oprofessionellt till exempel att man inte deltog aktivt i 
diskussioner. För att en lärgrupp ska fungera förutsätts att alla lärare agerar professionellt, 
vilket Hargreaves och Fullan (2012) trycker på och som vi också anser är nödvändigt för att 
kvaliteten ska bli god. På så sätt är lärarens motivation och inställning avgörande för att en 
förändring ska äga rum. 

För att möjliggöra ett kollegialt lärande är det viktigt att tid och organisation för detta finns. 
Dessutom måste målen för förbättringsarbetet vara tydliga, så att innehållet känns adekvat för 
deltagarna. Under processens gång försökte vi anpassa materialet utifrån de behov lärarna 
uttryckte, vilket hade sin grund i elevernas lärande. Kvaliteten på det kollegiala lärandet 
höjdes, då samtalen kring utveckling av undervisningsmetoder utgick ifrån vetenskaplig 
litteratur. Vi ville genom förbättringsarbetet få lärarna att få ökad insikt om pedagogiska 
frågor via vetenskapen. Det vetenskapliga förhållningssättet var något vi ville att lärarna mer 
skulle anamma. Vi anser inte att vetenskap och beprövad erfarenhet har fått det genomslag i 
den dagliga verksamheten, som var intentionen då det 2010 skrevs in i Skollagen. Flera lärare 
menade på att förbättringsarbetet hade gett dem mer insikt i hur man kan använda sig av 
vetenskap och beprövad erfarenhet i syfte att förbättra undervisningen. 

Timperley (2011) poängterar betydelsen av att hålla fokus tills målen är uppnådda, vilket ofta 
innebär att undervisningsmetoder måste omprövas flera gånger. Hon säger också att man som 
lärare måste känna ett stöd från sin ledare och att det måste finnas en organisation för hur det 
kollegiala lärandet ska gå till. Vår lärdom är att för att det kollegiala lärandet ska hålla hög 
kvalitet måste det ske med viss regelbundenhet för att Stolls (2006) kännetecken ska fungera, 
då dessa bygger på respekt och tillit för varandra. Detta gavs uttryck för hos vissa lärare, då 
alla inte var närvarande eller gjorde vad som förväntades mellan träffarna. En orsak kan vara 
att samtliga rektorer på skolorna inte deltog aktivt i förbättringsarbetet, vilket Timperley 
(2011) menar är en förutsättning.  

Kvaliteteten på samtalen i lärgrupperna var beroende av att initierade handledare ledde 
träffarna. Det blev annars svårt att hålla fokus och veta hur samtalen skulle föras framåt. Detta 
trots att lärarna sedan tidigare hade en vana att tillsammans sitta i grupper och diskutera. 
Timperley (2011) menar att en handledare som är insatt i ämnet vågar ställa utmanande frågor 
och för samtalet framåt genom att hålla fokus är en central faktor för att det kollegiala 
lärandet ska fungera. Vi håller med om detta, då de lärgrupper där det fanns en initierad 
samtalsledare var mer välfungerande. 

Sammanfattningsvis måste de olika delarna samspela för att det kollegiala lärandet ska 
möjliggöras. Ska någon del nämnas som allra viktigast anser vi att förankringen hos lärarna av 
det som ska utvecklas, vilket utgår ifrån en noggrann kartläggning måste fungera. 
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7.3	Finns	det	inslag	i	det	kollegiala	lärandet	som	kan	motverka	lärares	
förbättringsarbete?	

Lärare är av tradition vana vid att klara sig själva. Många har valt yrket just för att kunna vara 
sin egen. Många gånger har gemensamma träffar på skolor tagit upp frågor av praktisk 
karaktär eller berört ämnen som inte är direkt kopplade till undervisningen. Därför kan det 
vara svårt för vissa att se fördelar med att arbeta tillsammans. Detta har i vårt 
förbättringsarbete tagit sig uttryck i att vissa har upplevts oengagerade, men vi kan utifrån vår 
empiri inte utläsa något mönster. I de lärgrupper där visst engagemang saknades valde lärarna 
att diskutera vardagsämnen, där man kände sig trygg. Det kan också vara så att lärarna inte 
tog till sig innehållet i artiklar och filmer eller förstod de teorier eller principer som skulle 
provas och då blev det svårt att delta i diskussionerna. En del lärare valde att prioritera annat 
och deltog inte i träffarna. Vi tror dock att när vi fortsätter med det kollegiala lärandet över tid 
kommer allt fler lärare att se fördelarna med detta systematiska sätt att arbeta. På så sätt 
utvecklas det som Timperley (2011) kallar en lärande organisation, där alla elevers lärande 
står i fokus. 

Timperleys (2011) faser i den undersökande och kunskapsbildande cykeln är inte 
tidsbestämda utan viktigt är att tillräckligt med tid ges i varje fas, så att alla deltagande lärare 
förstår syftet innan nästa steg tas. Förankringen av behovet av förbättringsarbetet var inte 
enligt oss tillräckligt noggrant gjord, då vissa lärare i intervjuerna var osäkra på varför det 
hade blivit detta förbättringsarbete eller ville man inte arbeta med det och accepterade det 
därför inte.  

Det är också så att ledarnas engagemang är av betydelse. Som ledare måste man ha ett tydligt 
mål med sin verksamhet och styra utvecklingsarbetet ditåt. Detta arbete kräver både 
beslutsamhet och tålamod, vilket inte alltid fanns på skolorna. Det är annars lätt så som 
Timperley (2011) påpekar att man på en skola vill för mycket och det blir svårt att hålla fokus 
istället för att man prioriterar ett fåtal mål och på så sätt når fram till ett djupare lärande och 
en verklig förändring kan äga rum. Under tiden för förbättringsarbetet såg vi att ledaren har en 
stor betydelse i processen. Risken kan annars vara att förbättringsarbetet inte anses vara 
prioriterat. Detta blev på de båda skolorna tydligt, då inte alla rektorer var aktiva i 
förbättringsarbetet och prioriterade detta utan lade andra möten med vissa deltagande lärare 
under lärgruppstillfällen. På så sätt sänds signaler om att det kollegiala lärandet inte är viktigt. 

Det fanns hos vissa deltagande lärare ett motstånd mot att vilja prova de 
undervisningsmetoder, som diskuterades. Alla lämnade inte in sina utvärderingsmatriser, 
vilket vi ser som ett tecken på att uppgiften inte blev gjord. Det kan vara så att man inte 
förstod syftet med uppgiften eller att man inte ville och därmed inte tog aktiv del i 
förbättringsarbetet. Vår utgångspunkt i förbättringsarbetet var att om man som lärare inte 
förstår vad som förväntas av denne, så frågar man. Det framkom dock att man inte alltid 
frågade när man inte förstod vad man skulle göra. I vissa lärgrupper fanns ingen som var 
tillräckligt initierad vilket talar för att en insatt samtalsledare ger bättre resultat.  Det kan 
också vara så att vi som ledare för förbättringsarbetet var otydliga vad beträffande syfte och 
mål, frågeställningar och förväntningar på lärare. 

Vi förutsatte att den tillit, som Stoll (2006) poängterar är viktig fanns i gruppen. Så var inte 
alltid fallet. Det fanns i vissa grupper lärare som kom och gick på grund av att andra 
aktiviteter prioriterades, andra kände sig inte trygga och det kan ha varit för långt mellan 



 48

träffarna. Detta visar på att man måste arbeta med grupprocessen parallellt med 
förbättringsarbetet. 

   

7.4	Vilken	betydelse	kan	det	kollegiala	lärandet	ha	för	verksamhetens	
långsiktiga	utveckling?	

Utifrån de teoretiska perspektiv vi har valt ser vi att samtliga forskare är överens om att det 
kollegiala lärandet är grunden för att skolutveckling ska ske och måluppfyllelsen ska öka. De 
menar att man som ensam lärare naturligtvis kan utveckla sin undervisning tillsammans med 
sina elever, men detta kommer då bara en elevgrupp till del. För att Timperleys (2011) 
professionella kraft eller Hargreaves och Fullans (2012) professionella kapital ska träda i kraft 
måste Stolls (2006) kännetecken för den professionella lärgruppen uppfyllas.  

Det framkom i vår studie att lärarna upplevde en styrka i att samverka utifrån undervisningen, 
både inom och mellan ämnena. De fann gemensamma beröringspunkter som gagnade 
eleverna och utvecklade undervisningen. Detta gjorde att många lärare fann en trygghet 
genom varandra när de jobbade målmedvetet åt samma håll för att öka måluppfyllelsen. Det 
blev roligare att undervisa när de lyftes och utvecklades då de samarbetade, fick nya 
infallsvinklar i diskussionerna utifrån materialet. Hargreaves och Fullan (2012) poängterar 
detta då de säger att man inte kan undervisa professionellt om inte ens kollegor också gör det. 

En del av att undervisa professionellt handlar om att ha ett vetenskapligt förhållningssätt. 
Detta innebär att man som lärare har som Timperley (2011) säger elevernas kunskaper och 
lärande som en grund för att utmana vanliga antaganden om sin undervisning. Att på så sätt 
utveckla rutiner både individuellt och tillsammans med kollegor där man ser samband mellan 
undervisningsmetoder och elevresultat innebär ett professionellt lärande. I vår studie såg 
lärarna att elevernas lärande förbättrades när de provade undervisningsmetoder som hade 
studerats och diskuterats i lärgrupperna, vilket medförde att motivationen hos lärarna att 
fortsätta höjdes. 

För att det kollegiala lärandet ska fungera krävs att det finns en organisation för detta. Lärare 
måste ges tid och möjlighet att träffas i lärgrupper. För att en långsiktig utveckling ska ske 
inom verksamheten behöver alla förstå att man måste arbeta systematiskt över tid. Som 
Timperley (2011) påpekar är det av största vikt att förbättringsarbeten får ta tid, för att det ska 
få effekt. Därför krävs att alla i verksamheten är uthålliga. I alla förbättringsarbeten kommer 
det stunder då det kan upplevas att det inte händer någonting. Lärarna i vår studie menade att 
det ibland blev långtråkigt och segt för dem själva, även om de såg att metoden som provades 
gav resultat för eleverna. De flesta valde då att inte fortsätta att arbeta med modellen fler 
gånger, fastän de såg att den gav resultat. 

Alla måste dock förstå att även små förändringar kommer att ha betydelse. Det viktiga är att 
man lyfter blicken och analyserar vad utfallet beror på. Om man tillsammans arbetar 
systematiskt stöttar man varandra både i med- och motgång. Stoll (2006) anser att det lärarna 
gör i lärgruppen är lika viktigt som det de gör inne i klassrummet. För att få en systematik 
underlättar det att utgå från en modell. Timperleys (2011) undersökande och 
kunskapsbildande cykel strukturerar upp detta arbete på ett systematiskt sätt och den kan 
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användas i olika sammanhang, såsom lärare vill utveckla undervisningen, när skolledare vill 
utveckla lärare och när huvudmän vill utveckla verksamheter. 

7.5	Våra	viktigaste	slutsatser		

Utifrån vår studie drar vi slutsatser som är särskilt betydelsefulla för att möjliggöra ett 
kollegialt lärande. Vi har fått bekräftat att det kollegiala lärandet är den metod som driver 
skolutveckling framåt över tid när alla lärare är delaktiga. För att studera det kollegiala 
lärandet använde vi oss av Språkutvecklande arbetssätt men innehållet skulle lika väl kunna 
vara något annat. Att införa kollegialt lärande som har effekt på undervisningen uppstår inte 
automatiskt utan kräver hårt arbete och måste ses i ett längre perspektiv. Nedan redovisas de 
viktigaste slutsatserna som vi har kommit fram till för att ett kollegialt lärande ska fungera.    

           

 Ledarskapet är centralt för att utveckling ska ske 

Ledningen måste bestämma målen för sin verksamhet. Utifrån detta tas förbättringsområden 
fram och lärarna organiseras i lärgrupper för att arbeta mot det gemensamma målet. Att arbeta 
med lärarna som en grupp kan ses på samma sätt som när man arbetar med en klass som 
Timperley (2013) säger. Om man som ledare har det synsättet underlättas utvecklingsarbetet. 
Som pedagogisk ledare måste du vara väl insatt i det tilltänkta förbättringsarbetet för att det 
ska få kredibilitet. Det är då även lättare att styra processen och vara delaktig i densamma. 

 

 Utgår från elevernas resultat för att ta reda på vilka behov de har och vad som behöver 
utvecklas för att öka måluppfyllelsen 

Inför ett förbättringsarbete är det oerhört viktigt att noggrant kartlägga vari elevernas behov 
består utav utifrån deras resultat. Detta ska vara väl förankrat i lärargruppen genom att alla är 
väl förtrogna med varför det blev just det förbättringsområdet. Därefter ska samtliga vara 
delaktiga i processen. Alla i verksamheten ska vara väl införstådda i Timperleys (2011) 
undersökande och kunskapsbildande cykel för att kunna se hur viktig processen är för 
elevernas resultat. Man måste också gå på djupet med vad man menar med olika saker så att 
man inte pratar förbi varandra.  

 

 Tydliga mål nås genom en systematisk process 

Genom att följa en systematisk process vet man att man inte missar någon del i Timperleys 
(2011) undersökande och kunskapsbildande cykel. Detta handlar både om det man gör 
tillsammans med sina kollegor och med eleverna. Det är viktigt att under processen 
återkoppla till målet för att detta ska vara tydligt för alla. 
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 Tydlig struktur och innehåll i och emellan träffarna  

Vi valde att alla lärgrupper skulle arbeta med samma förbättringsområde. Fördelen med att 
alla gör lika är att det blir en helhet på skolan. Man kan också arbeta med olika 
förbättringsområden i de olika lärgrupperna. Viktigt är att de övergripande målen på skolan är 
tydliga för deltagarna liksom vad som förväntas. Frågorna till lärgruppsträffarna måste vara 
väl genomtänkta så att de inte kan missförstås för att lärarna ska komma på djupet i 
diskussionerna.  

 

 Speciellt avsatt tid för det kollegiala lärandet finns 

Tid måste avsättas för att lärarna ska kunna arbeta i lärgrupper. Det ska vara regelbundenhet i 
lärgruppsträffarna och förändring måste få ta tid. Vi ser att vårt förbättringsarbete skulle 
kunna ses som en uppstart på ett utvecklingsarbete. Ett utvecklingsarbete måste få ta tid och 
de olika faserna i Timperleys (2011) undersökande och kunskapsbildande cykel kan ta olika 
lång tid i de olika lärgrupperna, beroende på hur vana lärarna är att arbeta med sitt eget 
lärande på ett systematiskt sätt och utifrån de olika elevgrupperna. 

 

 Lärarnas inställning till det kollegiala lärandet är avgörande 

Lärgruppsträffarna ska prioriteras av alla; både lärare och ledning för att visa på att det är 
viktigt. Samtalsklimatet i lärgruppen ska vara tillåtande och man måste respektera varandra 
såsom Stoll (2006) förespråkar för att utveckling ska kunna ske. Förbättrade resultat leder till 
ökad motivation. Det är viktigt att ta reda på vad lärarna behöver utifrån individens nivå för 
att utvecklas precis som Timperley (2011) säger. Lärarna måste uppleva att förbättringsarbetet 
även tillför dem något, då det ska vara så väl förankrat att alla förstår syftet med det och på så 
sätt bli motiverade.  

 

 Vetenskapligt förhållningssätt är ett måste för att utveckla undervisningen 

Det vetenskapliga förhållningssättet ska anammas av alla i verksamheten för att den 
professionella kraften ska styrkas. Genom att ifrågasätta sin egen och andras undervisning 
kommer man fram till vad som behöver utvecklas. Detta måste ske på alla nivåer i 
verksamheten. 

 

 Vetenskap och beprövad erfarenhet är en självklar utgångspunkt 

Det krävs av varje deltagare att man är väl insatt i de vetenskapliga teorier eller det som har 
kommit fram genom beprövad erfarenhet som ska provas i undervisningsgrupperna för att 
man ska kunna se om de har någon effekt.  
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 Initierade samtalsledare leder lärgrupperna 

För att processen ska föras framåt måste initierade samtalsledare i lärgrupperna finnas. Det 
behöver inte vara en extern handledare, men samtalsledaren måste ha legitimitet i lärgruppen. 
Samtalsledaren måste vara påläst och ligga steget före. Detta för att kunna ställa utmanande 
frågor och föra diskussionen framåt. 
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8	Slutdiskussion	och	tankar	framåt		

För att det ska kunna bli en utveckling på en skola menar Scherp (2013) att behovet ska 
komma inifrån. Där utgör lärarna en viktig del, då det är dessa som främst ser vad eleverna 
behöver utveckla. Som professionell lärare är elevernas bästa i fokus och det ska finnas en 
vilja att göra det så bra som möjligt för sina elever. På de båda skolorna vill lärarna att 
eleverna ska nå så hög måluppfyllelse som möjligt. Genom det kollegiala lärandet ville vi att 
lärarna skulle ifrågasätta sin egen undervisning för att se om det var så att de själva kunde 
förändra något i sin undervisning som gjorde att eleverna lärde sig mer. Vi funderar mycket 
över om det var så att förbättringsarbetet var för svårt att förstå eller om man förstod men inte 
ville acceptera, då vissa lärare inte gjorde det som förväntades. Denna inställning förekom på 
båda skolorna. För att komma till rätta med detta är det många faktorer som spelar in vilket vi 
påvisar i vår analys, men generellt kan man säga att man måste hålla i med ett 
förbättringsarbete och man måste kommunicera för att för att förståelse ska skapas kring 
uppdraget. 

Ohlsson (2001) betonar vikten av att utvecklingsområden genomförs och ägs av lärare som ett 
kollektiv. Detta för att eleverna ska känna igen sig oavsett ämne, på så sätt skapas en helhet 
för eleverna och en förankring sker. Vår utgångspunkt i förbättringsarbetet, som vi 
genomförde var att det som skulle provas utifrån vetenskapen gick att göra i alla ämnen. 
Lärarna som provade olika undervisningsmetoder var mycket positiva till detta. De upplevde 
dels att det var givande att prova något nytt med eleverna och dels att de diskuterade med 
kollegorna och gemensamt lyfte blicken. De pedagogiska diskussionerna lyftes till en annan 
nivå.  

Det vi upptäckte var hur svårt det kan vara att få fram vad man ska fokusera på för 
utvecklingsområden i en kommun eller verksamhet. Detta är något vi kommer att ha med oss 
framåt då vi kommer att fortsätta arbeta med kollegialt lärande som metod för att utveckla 
undervisningen på våra skolor. Vår studie av det kollegiala lärandet har lärt oss hur oerhört 
viktigt det är med en noggrann kartläggning. Vi har också insett att det kan vara så att man 
förstår uppgiften men inte accepterar den och därför inte gör den, vilket framkom i vår empiri. 
Man upplevde inte att man hade ett behov av att prova just dessa uppgifter. En kartläggning 
utgår från elevresultat men måste kompletteras med förståelsefördjupande frågor till lärarna 
då det är deras undervisning som ska bli mer effektiv. Att ställa ”rätt” sorts frågor i en 
kartläggning är svårt, då lärare är olika långt framme i sin egen reflektion av sin undervisning. 
Man måste som lärare veta att det man gör ger resultat. Det är väsentligt att frågorna 
formuleras noggrant så att respondenterna förstår vad som efterfrågas. Vi inser att man ska 
lägga tid på detta och även prova frågorna man ska ställa på en pilotgrupp. 

För att kunna planera ett förbättringsarbete krävs att ledaren av detta är påläst inom ämnet för 
att kunna möta varje lärare och kunna planera utifrån dessa behov. Att vara påläst kräver 
mycket tid. Önskvärt vore därför att man har nästan ett helt år på sig för att planera upp ett 
förbättringsarbete för att det ska bli riktigt bra. Utvecklingsarbete underlättas av det material 
som finns att tillgå, inte minst på Skolverket, då man kan ha detta som inspiration och källa 
när man tar fram material till sitt eget arbete. Dra nytta av det material som finns att tillgå och 
som andra skolor har arbetat med! 

I denna studie valde vi att fokusera på lärarnas upplevelse av det kollegiala lärandet. Den 
uppföljning vi gjorde av elevernas lärande bestod i den reflektion lärarna gjorde tillsammans 
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med eleverna då de provade undervisningsmetoderna. Lärarna gav även uttryck för att 
eleverna presterade bättre utifrån de modeller som provades. Nästa steg vore att på ett 
systematiskt sätt undersöka elevernas upplevelse och vilken effekt förbättringsarbetet får för 
deras lärande. 

Vi har också lärt oss att tänka på lärargruppen som en elevgrupp, vilket Timperley (2011) 
förespråkar. Genom att göra det blir det lättare att arbeta med lärarna och deras lärande för att 
det ska bli så bra som möjligt. Likaså har vi insett betydelsen av att förankra 
förbättringsarbetet och behovet för elevernas skull i lärargruppen. Som ledare av ett 
förbättringsområde måste man försäkra sig om att samtliga deltagare vet vad som förväntas. 
Är inte alla deltagande lärare trygga med vad som ska utvecklas blir effekten inte den 
förväntade.  

Det kollegiala lärandet anser vi är den metod som behövs för att hållbar skolutveckling ska 
ske över tid och ska få effekt. Efter att ha studerat det kollegiala lärandet via vårt 
förbättringsarbete har vi blivit ännu mer övertygade om att denna metod är en 
framgångsfaktor. Vi valde att utgå från lärgruppen och nästa steg är att lärarna går in och 
observerar varandra i undervisningssituationer, vilket framkom som ett önskemål på båda 
skolorna. Detta för att ännu tydligare se vad man som lärare behöver utveckla i sin 
undervisning utifrån elevernas behov. 

Att ha en initierad samtalsledare/handledare som leder varje lärgrupp ser vi som ett måste. 
Detta kom vi fram till då vi trodde att våra lärare skulle kunna driva processen i lärgrupperna 
på egen hand, men att resultatet inte blev det önskvärda. När en del grupper fastnade i en 
frågeställning bad de inte om hjälp kring ett förtydligande utan valde att prata om annat. Vi 
anser dock att som Hargreaves och Fullan (2012) säger så tar läraren sitt ansvar och använder 
sig av det professionella kapitalet. Alla lärare måste samverka för att utveckling över tid ska 
komma till stånd. Samtalsedaren i en lärgrupp ska vara drivande i processen och tillsammans 
med ledarna av förbättringsarbetet utforma de olika träffarnas innehåll. Denne kommer också 
att ha till uppgift att leda sin lärgrupp, vad gäller diskussioner, återkoppling, fokus mot 
målbild etc.  Önskvärt är att samtalsledarna bildar en grupp tillsammans med ledarna för att 
det ska bli en helhet kring förbättringsarbetet på skolan. I detta fall tänker vi oss rektorer som 
ledare och förstelärare som samtalsledare. Vi ser inte att det behöver vara någon extern 
handledare.  

Det kollegiala lärandet ska byggas in i den dagliga verksamheten och vara ett naturligt inslag. 
Det ska inte upplevas som någon extra arbetsuppgift utan vara något som man som lärare 
växer av och gör att man ökar sin professionalitet. Detta sker genom strukturerad och 
systematisk samverkan med kollegor. Som grund ligger elevernas behov och att man ser att 
det man gör i sin undervisning får effekt på elevernas lärande. Detta innebär i sin tur att 
lärarna utvecklar sitt professionella kapital och skolan blir en lärande organisation. 

Sammanfattningsvis är kollegialt lärande den metod vi kommer att fortsätta arbeta med för att 
driva skolutveckling på våra respektive skolor. Genom vår studie har vi övertygats i vår 
förvissning om att lärare motiveras och stärks i sin yrkesroll genom att samverka i lärgrupper 
där man utifrån vetenskapen provar metoder för att utveckla undervisningen. Med hjälp av det 
vetenskapliga förhållningssättet drivs utvecklingen framåt på egen hand och tillsammans med 
andra. Viktigt är att man i lärgrupperna har tillit till varandra och vågar vara kritiska vänner. 
För att det kollegiala lärandet ska fungera krävs en tydlig struktur med ett tydligt mål, som är 
framtaget utifrån elevernas behov. Vi är medvetna om att vår resa för att få det kollegiala 
lärandet på våra skolor att fungera bara har påbörjats.  
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9.2	Bilagor	

Bilaga 1 Kartläggning - frågeställningar 

Bilaga 2 Individuell utvärdering- frågeställningar 

Bilaga 3 Gruppintervjuer - frågeställningar 

Bilaga 4 Matris 

 

 

  



 
 

 

     Bilaga 1 
Kartläggning: 
 
Juni 
 
Ämne du undervisar i: 
 
Hur arbetar du med ord och begrepp i din undervisning idag? 
 
Hur samverkar du med andra lärare kring detta? 
 
Hur kan vi delge varandra goda exempel? 
 
Vad motiverar dig att jobba mer språkinriktat? 
 
Hur kan du veta att detta ger förbättrade resultat för dina elever? 
 
Vad innebär beprövad erfarenhet för dig? Hur drar du nytta av detta i undervisningen? 
 
I vilka sammanhang använder du vetenskap för att förbättra undervisningen? 
 
Ytterligare funderingar, som kan vara till hjälp vid planering av det språkutvecklande 
arbetssättet? 
 
 
Augusti 
 
Hur kom det sig att förbättringsarbetet blev just det Språkutvecklande arbetssättet? 
 
På vilka sätt kan du vara hjälpt av att jobba mer med det ämnesspecifika språket i ditt 
ämne/dina ämnen? 
 
Är det några speciella områden inom det språkliga, som du upplever dig ha behov av att 
utveckla? 
 
På vilka sätt kan det kollegiala lärandet hjälpa dig att utveckla undervisningen? 
 
Hur kan det hjälpa dig att utgå från vetenskapen i utvecklandet av undervisningen? 
 
 
  



  

 
     Bilaga 2 

Terminsutvärdering språkutvecklande arbetssätt hösten 2014 

Vad har arbetet med det Språkutvecklande arbetssättet inneburit för dig? 

I skollagen står att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. På 
vilka sätt har du använt dig av vetenskapen under den här terminen? 

På vilket sätt har du haft nytta av vetenskapen kopplat till Språkutvecklande arbetssätt?  

Hur kommer du att fortsätta arbeta med vetenskap? 

 

Ord och begrepp/texter 

Har du jobbat med ord och begrepp/texter på ett annat sätt än tidigare den här terminen? 
Vilket/vilka olika sätt? Ge konkreta exempel! 

Hur har du upplevt arbetet?  

Vad har varit bra/mindre bra och vad kan förbättras? 

Upplever du att arbetet har haft någon effekt på elevernas lärande? I sådana fall vilket/vilka? 

Har du jobbat med skriftliga uppgifter på ett annat sätt än tidigare den här terminen? 
Vilket/vilka olika sätt? Ge konkreta exempel! 

 

Kollegialt lärande 

Hur har du upplevt att det kollegiala lärandet har fungerat vid de träffar, som har varit? 

På vilka sätt kan det gemensamma arbetet stötta eleverna i deras lärande? 

På vilka sätt kan det gemensamma arbetet stötta dig som lärare i ditt lärande? 

Vad har du för tankar kring det fortsatta kollegiala lärandet? Vad vill du (organisation)? 

Vad krävs för att det kollegiala lärandet framåt ska fungera? 

  



  

 

	 	 	 	 	 Bilaga 3 

Gruppintervjuer	

 
 

1. Vilka sätt är det bästa för att utveckla sina undervisningsmetoder så att eleverna når 
högre måluppfyllelse? Varför? Hur ska detta gå till? Under vilka former utvecklar man 
undervisningen själv? Vilka behov finns det att utveckla undervisningen?  
 

2. Hur ser ni på det kollegiala lärandet som en metod för utveckling? Vad motiverar er? 
Fördelar? Nackdelar? Har måluppfyllelsen blivit högre för eleverna genom det här 
förbättringsarbetet? Upplever eleverna att det är någon skillnad? 

 
3. Organisation och ledning (grupper, tidsutläggning, frekvens, mötesledning etc): hur 

har arbetet i gruppen förts framåt? Hur har du upplevt strukturen på träffarna? 
Rektor/förstelärare? Externa handledare/samtalsledare från annat ämne? 
 

4. Upplägget: innehåll på träffarna? Mellanliggande uppgifter? Återkoppling? 
Uppgiftsmatrisen? 

 
5. Hur ser du på vetenskap och beprövad erfarenhet utifrån det kollegiala lärandet kring 

språk i alla ämnen? T ex cirkelmodellen 
 

6. Hur upplever ni att det kollegiala lärandet har fungerat? Vad krävs för att en lärgrupp 
ska fungera? 

 
7. Hur ska man få ett förbättringsarbete att fungera? 

 
8. Övrigt! 

 

 



 
 

        Bilaga 4 

Uppgiftsmatris 

    

Datum Övning/uppgift Syfte med övningen/uppgiften Min upplevelse Mina elevers 
upplevelser 

Så tänker jag gå 
vidare 

      

      

      

      

      

      

      

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 


