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“Därför blir det som det blir, när vi gör 
som vi gör”. En kvalitativ fallstudie av 
lärares uppfattningar om kollegialt 
lärande 

Andreas Jacobsson & Michael Laurell  

ABSTRA CT  

Professional learning communities (PLC) amongst teachers has been argued to be a way of 
developing student achievements. But how does PLC affect teachers’ own learning? The purpose of 
this study is to investigate teachers’ perceptions of resources for their own learning and how their 
learning is expressed in practice when participating in a PLC. During a PLC, qualitative 
questionnaire responses was collected (n=43) and analyzed using content analysis. Hargreaves and 
Fullan’s professional capital and Cochran-Smith and Lytle’s dimensions of knowledge are used as 
theoretical frameworks. Results show that teachers perceive both organizational structure and 
relational structures as resources for their own learning. The learning outcome perceived by teachers 
in this study is changed actions and/or a changed mind-set. We argue that PLC can develop teachers’ 
knowledge for, of and in their own practice if the resources of teachers learning, found in this study, 
are taken into consideration. The contribution of this study is an increased understanding of the 
claims of PLC regarding teachers’ own learning, which can support managing school development 
projects. However, more research is needed to increase knowledge on the sustainability of teachers 
learning by participating in PLC’s.  

Keywords: Professional Learning Communities, Teacher learning, Action research, Professional 
Capital      
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INTRODUKTION  
Under fem terminer mellan hösten 2016 till och med hösten 2018 genomfördes ett skolutvecklings-
projekt på en skola med knappt 1200 elever i en närförort till Stockholm. Utvecklingsprojektet leddes 
av artikelförfattarna och vilade på en form av kollegialt lärande med undervisningsutveckling som 
mål. Denna artikel bygger på en studie som genomförts i slutet av nämnda skolutvecklingsprojekt.  

Kollegialt lärande - En möjlig form för skolutveckling, en 
kollegial aktivitet eller något däremellan? 
För mer än ett decennium sedan beskrevs i den uppmärksammade McKinseyrapporten att det som 
förenar framgångsrika skolsystem är ett systematiskt arbete med former av kollegialt lärande (Barber 
& Mourshed, 2007). I olika delar av världen har former av kollegialt lärande implementerats på olika 
sätt. Ett, internationellt sett, etablerat begrepp för kollegialt lärande är Professional Learning 
Communities (PLC) (Andrews & Lewis, 2007; Vescio, Ross & Adams, 2008; Langelotz, 2014). Det 
saknas dock en samstämmig definition av PLC men det finns vissa nyckelingredienser; Ett 
gemensamt eller förhandlat syfte, fokus på elevers lärande, en samarbetande organisation samt 
systematiska metoder som observationer, analys, ömsesidigt stöd och rådgivning (Hord, 1997; Du 
Four & Reeves, 2016; Day, 2017). Stoll, Bolam, Wallace och Thomas (2006) beskriver PLC som: ”En 
grupp av människor som delar och kritiskt granskar sin egen praktik på ett kontinuerligt, 
reflekterande, inkluderande, lärandeorienterat och utvecklingsfrämjande sätt” (s. 223, vår 
översättning). Gemensamt för många modeller för kollegialt lärande är även att de är iterativa och 
intervenerande, det vill säga cykliska och prövande. Ett par år efter McKinseyrapporten 
presenterades år 2010 ett, internationellt sett, unikt tillägg i Svensk Skollag. Tillägget lyder att: 
“[u]tbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 2010:800). Mot 
bakgrund av tillägget menar Skolverket (2018) att det är nödvändigt att yrkesverksamma lärare 
arbetar tillsammans för att kontinuerligt utveckla kunskap i samverkan inom kollegiet, vilket kan 
tolkas som en uppmaning till just kollegialt lärande utan en tydligare definition eller instruktion. 
Skolverket (2019) betonar vidare att den beprövade erfarenheten är en kunskapskälla som behöver 
utvecklas och ges utrymme i skolornas utvecklingsarbete. Skolverket beskriver vidare ett sätt att 
utveckla beprövad erfarenhet: “en idé prövas av en person (erfarenhet). Denna idé prövas sedan av 
flera kollegor, en grupp, genom gemensam reflektion och dokumentation (prövad erfarenhet). 
Slutligen prövas samma idé av flera grupper och dokumenteras samt systematiseras för att kunna 
föras vidare (beprövad erfarenhet)” (Skolverket, 2019). Bortsett från den avslutande delen med 
dokumentation och spridning kan Skolverkets beskrivning kopplas till tidigare nämnda 
beskrivningar av PLC. Därför kan PLC förstås som ett sätt att utveckla en prövad erfarenhet utifrån 
Skolverkets definition där lärare själva producerar kunskap. 

Vid olika former av utvecklingsarbete i skolan har det varit vanligare att passivt konsumera 
forskningsresultat istället för att aktivt producera kunskap genom exempelvis kollegialt lärande och 
praktiknära forskning (Timperley, 2013; Katz & Dack, 2014; Kroksmark, 2016; Skolinspektionen, 
2019). Timperley (2013) skiljer på professionellt lärande och professionell utveckling där 
professionell utveckling endast innebär att lärare konsumerar kunskap och försöker kopiera och 
implementera goda exempel (se även Skolinspektionen, 2019). Effekten av professionell utveckling 
eller kunskapskonsumtion är ifrågasatt; Kan kunskap i en viss kontext överhuvudtaget överföras och 
användas i ett annat sammanhang? (Biesta, 2007; Skolinspektionen, 2010; Rönnerman, 2011). 
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Larsson och Löwstedt menar att: ”[a]tt formulera ett svar på hur en skola bäst ska utvecklas kan 
omöjligt fungera för alla” (Larsson & Löwstedt, 2014, s. 214). I sammanhanget efterfrågar Håkansson 
och Sundberg (2017) robust evidens genom transparens med olika kontextuella förhållanden.  

Under senare tid har centrala satsningar i Sverige fokuserats på professionellt lärande istället för 
professionell utveckling. Exempel på sådana satsningar är Skolverkets olika lyft, såsom matematik- 
och läslyftet, Utveckling, Lärande- och Forskning (ULF-projektet) som är ett regeringsuppdrag för 
att hitta samverkansmodeller mellan akademi och skola (se exempelvis Stockholms universitet, 
2020) och att det beviljats statsbidrag för olika lokala FoU-projekt. Dessutom har det bildats nätverk 
mellan högskolor som bedriver praktiknära forskning med syfte att utveckla och tillgängliggöra 
lärosätens forskning för bland annat skola (Nationellt RUC-nätverk, 2020). Lokalt har även många 
huvudmän och skolor tagit egna initiativ till att bedriva exempelvis aktionsforskning, learning- och 
lessonstudy, vilka bygger på olika former av kollegialt lärande med eller utan en vetenskaplig 
ledning. Framgent i studien används och förstås begreppet kollegialt lärande i likhet med 
professionellt lärande i form av ett kontextuellt (utgångspunkt i identifierade lokala behov), 
systematiskt, kollegialt och iterativt (cykliskt) arbete.   

Trots tillägget i skollagen och ambitionerna med centrala och lokala satsningar påpekade OECD 
2015 att; “många svenska lärare arbetar ensamma och har inte möjlighet att dra nytta av feedback 
från sina kollegor för att förbättra och utveckla sin undervisningspraktik” (OECD, 2015, s.125, vår 
översättning). Skolinspektionens granskning från 2019 ger en liknande bild. Skolinspektionen 
(2019) menar att huvudmän och rektorer behöver utveckla arbetet för att stärka lärares 
förutsättningar att bedriva en undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. Slutsatsen stärks av Nordgren, Kristiansson, Liljekvist och Berghort (2019) som beskriver 
att: “(S)tora delar av svensk skola inte tycks ha en organisation för att stödja lärare att ta fram 
välplanerad undervisning och systematisk och formativ uppföljning av elevernas lärande” 
(Nordgren, Kristiansson, Liljekvist & Berghort, 2019, s. 46). Ur en svensk kontext kan en av 
anledningarna till den bristande organisationen kring utvecklingsarbete i skolan vara att tillägget i 
skollagen är beskriven som en ramlag som varken definierar eller preciserar begreppet beprövad 
erfarenhet (Kroksmark, 2019), vilket även ger ett tolkningsutrymme för hur beprövad erfarenhet ska 
utvecklas. Den lika otydliga definitionen av begreppet kollegialt lärande kan medföra en risk att 
kollegialt lärande inte blir ett specifikt medel för framgångsrik skolutveckling (Åsén Nordström, 
2017). Larsson (2018) beskriver att kollegialt lärande riskerar att bli ett urvattnat begrepp som 
omfattar i stort sett alla former av samarbeten i en skola. Forskare menar också att Svensk skola 
saknar en forskande kultur, tradition och tid (Carlgren, 2011; Kroksmark 2016). Assarson (2015) 
beskriver exempelvis att lärare har svårt att ”(F)inna mätmetoder som fångar det subtila, det som 
känns mycket bättre” (Assarson, 2015, s. 105). Istället för att använda systematiskt beprövad 
erfarenhet baseras därför undervisning ofta på intuition, tolkningar och improvisationer (Hultman, 
2001; 2018; Assarson, 2015). Trots att kollegialt lärande förmodas svara för att utveckla den svenska 
skolan ifrågasätts sällan vilket lärande och vilka effekter som är möjliga att skapa kollegor emellan 
(Langelotz, 2017). Kollegialt lärande löper en risk att istället bli en kollegial aktivitet, där görandet 
sätts i fokus istället för lärandet (Katz & Dack, 2014). Sülau (2019) beskriver att Skolverkets lyft kan 
uppfattas mer som en metod än medel för att utveckla ett förhållningssätt. Kopplat till detta visar 
Umeå Universitets utvärdering av matematiklyftet (Österholm, Bergqvist, Liljekvist & van Bommel, 
2016) att spåren i klassrummet är kopplade till förväntade förändringar med utvecklingsarbetet. 
Sammantaget är det dock svårt att veta vad i utvecklingsarbetet som gjort avtryck i klassrummet. 
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Majoriteten av studier på kollegialt lärande i skolan mäter effekter i form av förändringar i elevers 
måluppfyllnad (Vescio, Ross & Adams 2008; Vangrieken, Dochy, Raes & Kyndt, 2015), vilket inte 
är konstigt eftersom syftet med kollegialt lärande i skolan kan antas vara att just öka elevers 
måluppfyllnad. Trots att elevers måluppfyllnad till stor del är beroende av lärares kompetens och 
yrkeskunnande (se exempelvis Rockoff, 2004; Desimone, 2009; Hattie, 2009; Håkansson & Sundberg 
2017) identifieras dock sällan aspekter av lärares lärande kopplat till kollegialt lärande. Det uppstår 
ett kunskapsvakum om vad lärare egentligen lär sig genom kollegialt lärande. Rönnström, Johansson 
och Ahlström (2018) varnar för att ett för stort fokus på effekter kan riskera att bidra till: “(M)yter 
och irrvägar än god vetenskaplighet”. Att inte uppmärksamma lärares egna lärande vid kollegialt 
lärande riskerar ge en skenbar bild av verksamhetsutveckling (jmf Katz & Dack, 2014).   

Resurser för kollegialt lärande 
Ett rimligt antagande är att individers lärande påverkas av olika faktorer, förutsättningar eller 
resurser. Begreppet förutsättningar riskerar att endast signalera yttre faktorer som exempelvis tid, 
gruppsammansättning, ekonomi eller plats. Begreppet förutsättning kan även signalera en tvungen 
tillgång för att något ska kunna ske. Genom att framgent använda begreppet resurs breddas istället 
förståelsen till att även omfatta aspekter av exempelvis stöd, interaktion, relationer, sammanhang 
och kommunikation som möjliga bidrag.  

Förutom den övergripande resursen att ges möjlighet till att dela med sig av rika yrkessituationer 
(jmf. Jahnke, 2019) sammanfattar Vangrieken et al (2015) tre kriterier för ett effektivt kollegialt 
lärande: De medverkandes ansträngning, kunskap och anpassade strategier. Archibald, Coggshall, 
Croft och Goe (2011) menar att en betydelsefull resurs, oavsett metod för kollegialt lärande, är att 
sammanhanget bör stimulera till teacher buy-in. Uttrycket kan sammanfattas som en känsla av 
meningsfullhet, eller en uppfattad nytta med att medverka i det kollegiala lärandet genom att 
exempelvis koppla de didaktiska diskussionerna till konkreta och autentiska exempel från 
klassrumssituationer (se även Darling-Hammond & Richardson, 2009; Blossing, Nyen, Söderström 
& Hagen Tonder, 2012; Timperley, 2013). Snow och Martin (2015) beskriver ytterligare resurser för 
lärares lärande i form av gemensamma överenskommelser; det vill säga att de människor som är 
involverade i processerna även är involverade i beslutsfattandet om processerna. Dibiase (2014) 
beskriver att kollegialt lärande bör vara anpassat efter individers behov vilket kan förstås som att 
grupper sammansatta av individer med en samsyn på uppfattade utvecklingsbehov skulle kunna ses 
som en resurs för lärande då de själva upplever att de äger riktningen för det kollektiva lärandet (jmf 
Stoll et al., 2006; Schildkamp, Poortman & Handelhaltz, 2015). Kruse och Seashore Louise (2009) 
beskriver tillit mellan olika grupper i skolan som en viktig resurs för en undervisningsutveckling (se 
även Blossing, 2003; Blossing et al., 2012; Patton, Parker & Pratt, 2013). Utan tillit riskerar didaktiska 
diskussioner i en lärargrupp att å ena sidan endast landa i beskrivningar av framgångar för att 
undvika att uppfattas som dåliga lärare (Cajkler, Wood, Norton & Pedder, 2014). Å andra sidan 
beskriver Cajkler et al. (2014) att lärares deltagande i en lesson study ledde till en ökad vilja att ta 
risker och en ökad vilja att föra diskussioner om utmaningar.             

Resultat av kollegialt lärande  
Genom att delta i former för kollegialt lärande sker en kunskapsförflyttning från undervisning enligt 
recept till ett kollektivt granskande förhållningssätt (Moran, 2007). Lewis (2009) beskriver ökade 
ämneskunskaper, ökad kunskap om interpersonella relationer och förändrad personlig erfarenhet 
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och förhållningssätt som effekter efter att deltagit i kollegialt lärande i form av lesson study. 
Rönnerman (2011) beskriver hur aktionsforskning, vilket kan förstås som en form av kollegialt 
lärande, kan generera olika typer av kunskap – personlig, kollegial och kommunikativ kunskap i 
form av att lärare “blir mer säkra i sin förmåga att främja elevers lärande, mer aktiva att identifiera 
och lösa problem i sin undervisning och att identifiera områden för förbättring genom att ställa 
frågor till praktiken även utanför själva forskningsprocessen” (Rönnerman, 2011, s. 52; Seider & 
Lemma, 2006; Hagevik, Aydenniz & Rowell, 2012).  

Sammanfattningsvis ges bilden av att olika former av kollegialt lärande tros vara ett sätt att stärka 
lärares yrkeskunnande vilket på sikt kan påverka elevers måluppfyllnad. Skolverket betonar 
kollegialt lärande som en möjlig väg för en framgångsrik skolutveckling (Skolverket, 2018; Alvunger 
& Wahlström, 2018). Ansvaret för att organisera för skolutveckling i svenska skolor vilar dock på 
enskilda lärare, skolledare och huvudmän (OECD, 2015; Nordgren et al., 2019; Skolinspektionen, 
2019), vilka kan sakna kunskap om hur exempelvis kollegialt lärande skulle kunna implementeras 
(se exempelvis Carlgren, 2011; Kroksmark, 2016; Skolinspektionen, 2019). Kollegialt lärande som 
metod för skolutveckling löper då en risk att endast bli kollegiala aktiviteter (Sülau, 2019; Katz & 
Dack, 2014, Langelotz, 2017), vilket motiverar att vidare undersöka vad som sker i mellanrummet 
mellan de kollegiala aktiviteter som genomförs och elevers eventuellt ökade måluppfyllnad.  

STUDIENS SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Studiens syfte är att öka kunskapen om lärares uppfattningar av att delta i kollegialt lärande. Dels i 
form av kunskap om lärares uppfattningar av vad som påverkar det egna lärandet, dels kunskap om 
lärares uppfattningar om hur lärandet synliggörs i deras praktik. 

Detta görs genom att försöka besvara följande två frågeställningar: 

• Vad uppfattar lärare som resurser för eget lärande vid deltagande i kollegialt lärande? 
• Hur uppfattar lärare att resultat av kollegialt lärande synliggörs i praktiken? 

LÄRARES PROFESSIONELLA KAPITAL 
I det följande beskrivs studiens teoretiska tolkningsram som använts för att skilja mellan att förstå 
och att bara beskriva vad vi hör och ser. Här beskrivs även de avgränsningar som gjorts av den 
teoretiska tolkningsramen. Studiens teoretiska tolkningsram är delar av Hargreaves och Fullans 
(2013) koncept professionellt kapital. Professionellt kapital består av sammanflödet av tre sorters 
kapital: Socialt kapital, Beslutskapital och Mänskligt kapital (humankapital). Studiens första 
frågeställning kring resurser för lärande kan relateras till förståelsen av socialt kapital. Studiens andra 
frågeställning drivs av förståelsen av beslutskapital. Hargreaves och Fullan (2013) beskriver socialt 
kapital i form av hur interaktioners kvantitet och kvalitet kan förstås som resurser för att utveckla 
lärares kunskap. Beslutskapital beskriver Hargreaves och Fullan som lärares förmåga att: “fatta kloka 
beslut mot bakgrund av strukturerad och ostrukturerad erfarenhet, praktik och reflektion.” 
(Hargreaves & Fullan, 2013, s 126). Humankapital beskriver Hargreaves och Fullan som lärares 
förmåga att begripa olika kultur- och familjeförhållanden och att vara känslomässigt kapabel att visa 
empati. I föreliggande studie undersöks lärares uppfattningar om resurser som påverkar eget lärande 
och uppfattningar av hur det egna lärandet synliggörs. Därför avgränsas studiens tolkningsram till 
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att endast omfatta socialt kapital och beslutskapital. Nedan utvecklas begreppen socialt kapital och 
beslutskapital i relation till studien. 

Socialt kapital bidrar till att kunna dela och utveckla sina förmågor och sin kunskap. Lärares sociala 
kapital kan därför ses som en övergripande förutsättning för kollegialt lärande: ”[l]ärandet är själva 
arbetet och socialt kapital är bränslet” (Hargreaves & Fullan, 2013, s. 122). I en metastudie av 
Holdsworth och Maynes (2017) delas socialt kapital upp i tre underkategorier; Samarbete, 
Skolstruktur och Tillit. En liknande uppdelning har tidigare gjorts av Nahapiet och Ghosal (1998). 
Nahapiet och Ghosal sammanfattar socialt kapital i form av tre dimensioner: Dels en dimension av 
social struktur eller organisation, dels en kognitiv dimension och dels en relationell dimension. Inom 
dessa dimensioner ryms resurser för lärande i form av organisation för och av samarbete, deltagarnas 
olika erfarenheter, normer, tillit och förväntningar på varandra.  

Under en lärares arbetsdag tas en mängd beslut i interaktioner med kollegor och elever. Ett 
antagande är att lärares beslut tas baserat på vad vi tidigare varit med om och vad vi vet – vår kunskap 
och erfarenhet - “men knappast på något forskningsliknande sätt” (Hultman, 2018, s.154). 
Beslutskapital kan förstås som den kunskap och erfarenhet som ligger till grund för att fatta kloka 
beslut i olika situationer (Hargreaves & Fullan, 2013). För att utveckla begreppet beslutskapital 
vidare tar vi utgångspunkt i Cochran-Smith och Lytle (1999) som beskriver fyra perspektiv av lärares 
kunskap som kan antas ligga till grund för de beslut lärare tar i praktiken: Kunskap för praktiken, 
Kunskap i praktiken, Kunskap om praktiken och Granskande förhållningssätt. 

Kunskap för praktiken vilar på antagandet att kunskap om undervisning genereras av de som vet 
mer (forskare) och att det existerar en formell kunskap eller en generell kunskapsbas. Perspektivet 
kunnande för praktiken utvecklar praktiken föder en kunskapshierarki - De som vet mer är också de 
duktiga lärarna. Kunskap för praktiken kan därav kopplas till begreppet kunskapskonsumtion och 
användning av ämneskunskaper, lärandeteorier och metoder.  

Kunskap i praktiken vilar på antagandet om att lärares kunskap främst uttrycks i praktiken, i 
reflektioner, genom ifrågasättanden och beskrivningar av lärande. Ur detta perspektiv är 
undervisning ett spontant hantverk, anpassat och konstruerat som svar på det som för tillfället 
händer i ett klassrum. Ett sätt att förstå kunskap i praktiken kan vara i form av förmågan att anpassa 
och tillämpa kunskap för praktiken efter de komplexa situationer som uppstår i lärares praktik.  

Kunskap om praktiken vilar på antagandet om variation, föränderlighet och elevers (olika) 
tolkningar av situationer. Cochran-Smith och Lytle (1999) menar att kunskap om praktiken handlar 
om att kunna tolka och problematisera olika situationer, det vill säga förmågan att kunna reflektera 
över effekter av egna och andras handlingar. Detta innebär även lärares kunskap om sitt eget lärande 
(knowledge of making knowledge) genom ett självkritiskt och självmedvetet sätt att förhålla sig till 
sin undervisning och förmågan att göra sina klassrum till miljöer för undersökningar. Denna 
förmåga kan ägas av såväl erfarna lärare som nyutbildade lärare.  

Granskande förhållningssätt (Inquiry as stance) kan beskrivas mer som ett kontinuerligt 
förhållningssätt till sin egen praktik. Cochran-Smith och Lytle (1999) beskriver ett granskande 
förhållningssätt som det sätt lärare uppfattar, det sätt lärare handlar och de perspektiv lärare 
använder för att förstå. Granskande förhållningssätt är icke tidsbundet, till skillnad från att anta ett 
undersökande sätt under ett tidsbundet projekt. Kunskapsperspektivet granskande förhållningssätt 
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innebär inte bara kunskap för, i och om undervisning. Ett granskande förhållningssätt handlar även 
om att kunna föreställa sig effekter av sitt handlande, kunna teoretisera praktiken men även tolka 
och granska andras handlingar. Därför menar Cochran-Smith och Lytle (1999) att ett granskande 
förhållningssätt inte nödvändigtvis behöver komma med erfarenhet. 

METOD 
I det följande metodavsnittet förklaras relationen mellan det skolutvecklingsprojekt vi processlett 
och den forskningsinsats som genomförts i slutet av skolutvecklingsprojektet. Här problematiseras 
även författarnas dubbla roller som ledare och forskare. Höstterminen 2016 startades ett 
skolutvecklingsprojekt på en F-9 skola med ca 1200 elever i en närförort till Stockholm. Tillsammans 
med skolledning på den aktuella skolan designade artikelförfattarna (då verksamma lärare på 
skolan) ett fem terminer långt skolutvecklingsprojekt med utgångspunkt i kollegialt lärande som en 
del i skolans systematiska kvalitetsarbete. Av organisatoriska och schematekniska skäl beslutade 
skolledningen att deltagarna skulle bestå av samtliga lärare i år 4-9. På grund av omfördelning av 
tjänster och personalomsättning har deltagarantalet i skolutvecklingsprojektet varierat. Antalet 
deltagare har över tid dock legat runt 50 stycken lärare. Tillsammans med lärare och skolledning 
beslutades att dela in de deltagande lärarna i 11 stycken ämnesvisa arbetsgrupper, utifrån 
möjligheten för projektarbetet att fortgå på annan tid än de gemensamma träffarna som inföll på 
konferenstid var tredje till var fjärde vecka. Artikelförfattarna själva har inte ingått som deltagare i 
någon av grupperna. Innehållet för de gemensamma träffarna diskuterades tillsammans med 
skolledning. Träffarna iscensattes och leddes av artikelförfattarna. Under skolutvecklingsprojektets 
första termin (fem träffar) låg fokus på att identifiera tolkningar av centrala begrepp som exempelvis 
undervisning, lärande, effekt och att diskutera antaganden, granskning och undersökningsbara 
frågor. Följande fyra terminer introducerades lärarna för ett iterativt arbetssätt inspirerat av 
aktionsforskning (McNiff & Whitehead, 2010; Rönnerman, 2011). Utgångspunkten för den iterativa 
modell som lärargrupperna använt är observera-reflektera-agera-utvärdera-förändra, vilket kan 
jämföras med en “Action-reflection cycle” (McNiff &Whitehead, 2010). Enligt Rönnerman (2011) 
bygger aktionsforskning på antagandet att: “de yrkesverksamma själva har kunskap om sin praktik 
och därför också är bäst lämpade att identifiera områden för utveckling/förändring.” (s. 53). 
Respektive lärargrupp inledde med att diskutera en oro, problem eller något som bekymrade dem 
kopplat till sin praktik (observera-reflektera). Därefter diskuterade och bestämde respektive grupp 
olika sätt att få mer kunskap om problemet (agera). Oftast bestämde grupperna att genomföra 
elevenkäter eller intervjuer med elever. Resultaten från elevenkäterna, eller intervjuerna, 
diskuterades gemensamt i lärargruppen (utvärdera). Till sist diskuterade lärarna möjliga 
förändringar i förhållande till utvärderingen (förändra).   
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Figur 1. Illustration av lärares terminsvisa iterativa arbete under projektet. Fritt från McNiff & Whiteheads (2010) Action-
Reflection cycle. 

Majoriteten av ämnesgrupperna genomförde minst en cykel (se figur 1) per termin. I slutet av varje 
läsår organiserade artikelförfattarna tillsammans med skolledning en lokal forskningskonferens där 
ämnesgrupperna delade sina forskningsfrågor, datainsamlingsmetoder, data och spred sina resultat 
lokalt. Under projektets femte och sista termin genomfördes forskningsinsatsen i form av den 
fallstudie som ligger till grund för föreliggande artikel med syftet att öka kunskapen om lärares 
uppfattningar av att delta i kollegialt lärande.  

Datainsamling och etiska överväganden 
Ingen avgränsning av ämnesgrupper eller individer har gjorts vid datainsamlingen, förutom ett fåtal 
precis nyanställda lärare som i samförstånd med artikelförfattarna ej deltog i enkäterna mot 
bakgrund av att de ej hunnit delta tillräckligt länge i skolutvecklingsprojektet för att kunna ge 
tillförlitliga svar. Urvalet består därför av lärare som över tid deltagit i det fem terminer långa 
skolutvecklingsprojektet. Två stycken kvalitativa enkäter med öppna frågor konstruerades. Den 
första enkäten konstruerades med utgångspunkt i studiens första frågeställning kring resurser för 
eget lärande. Den andra enkäten konstruerades med utgångspunkt i studiens andra frågeställning 
kring synliggörande av det egna lärandet. Enkäterna genomfördes under två separata tillfällen. 
Resultaten i artikeln bygger således på en analys av de medverkandes svar på de två enkäterna (n=43 
och n=43). Samtliga lärare som deltog under skolutvecklingsprojektets sista termin informerades om 
studien och gavs möjlighet att delta i enkätundersökningarna. Ingen av lärarna avböjde att medverka 
(förutom de ovan nämnda nyanställda). Ingen av lärarna har sedan insamlingstillfället heller velat 
avbryta sin medverkan i studien. Lärarna i studien har blivit tydligt informerade om forskningens 
syfte. Enkäterna besvarades anonymt och i artikeln används inga uppgifter som kan koppla citat till 
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enskilda deltagare. På så sätt har genomförandet av datainsamling följt rådande forskningsetiska 
principer gällande informations-, samtyckes-, och konfidentialitetskrav (Vetenskapsrådet, 2019).  

Analysförfarande 
För att kunna besvara frågeställningarna har en kvalitativ innehållsanalys genomförts av enkätsvaren 
(Corbin & Strauss, 2007; Bryman, 2018). Analysen är genomförd utifrån en teoridriven ansats med 
utgångspunkt i tidigare nämnd avgränsning och operationalisering av den teoretiska 
tolkningsramen vid konstruktionen av enkätfrågorna - socialt kapital och beslutskapital (se avsnittet 
ovan Lärares professionella kapital). Kategorierna kopplat till studiens första frågeställning är 
inspirerade av Hargreaves och Fullans (2013) beskrivning av kvantitet och kvalitet i interaktioner 
som aspekter av socialt kapital vilka påverkar tillgången till kunskap. Kvantitet som aspekt av socialt 
kapital kopplas här till organisatoriska förutsättningar, eller resurser, för eget lärande. Kvalitet som 
aspekt av socialt kapital kopplas här till uppfattningar om relationsstrukturer som resurs för eget 
lärande. Kategorin relationsstruktur drivs av Nahapiet och Ghoshal (1999) beskrivning av en 
relationell dimension av socialt kapital. Utgångspunkten för kategoriseringen kopplat till studiens 
andra frågeställning är Cochran-Smith och Lytles (1999) fyra kunskapsdimensioner; Kunskap för 
praktiken, Kunskap i praktiken, Kunskap om praktiken och Granskande förhållningssätt. Samtliga 
kunskapsdimensioner kan förstås som aspekter av lärares beslutskapital (Hargreaves & Fullan, 
2013).  Efter upprepade genomläsningar av data förkortades längre uttryck och beskrivningar till 
kortare, men fortfarande “meningsbärande enheter” (Corbin & Strauss, 2007), vilka placerades inom 
de teoridrivna kategorierna. Genom innehållsanalysen framträdde underkategorier genom att 
likheter och skillnader av de förkortade meningsbärande enheterna analyserades.  

Att både leda och forska om kollegors utvecklingsarbete 
Att genomföra en studie av kollegors uppfattningar av att delta i ett utvecklingsarbete samtidigt som 
vi leder utvecklingsarbetet är inte helt oproblematiskt. Naturligtvis är vi färgade av den miljö vi ingått 
i som processledare under mer än två års tid innan datainsamlingen. Vi har uppfattat innehåll i 
diskussioner, handlett, fått individuella frågor och beskrivningar av konflikter inom grupper. 
Eftersom vi inte följeforskat (Ellström, 2009), eller bedrivit någon form av lärande utvärdering 
(Alvunger & Trulsson, 2016) kan vi dock anta att vi under större delen av skolutvecklingsprojektet 
uppfattats som just processledare och att de medverkande kollegorna har uppfattat projektet som 
ett rent utvecklingsprojekt, mer än ett forsknings- och utvecklingsprojekt.  

Insamlad data ger oss naturligtvis en insyn i kollegors antaganden, kunskap och uppfattade problem, 
vilket möjligtvis skulle kunna kännas obekvämt för en del kollegor och även påverka tillförlitligheten 
i svaren. Exempelvis genom kollegors uppfattning att de förväntas ge positiv feedback på oss som 
processledare av skolutvecklingsprojektet, eller att värdera effekter högre än vad de egentligen är. 
Dock inbjuder studiens syfte inte till att värdera effekter av skolutvecklingsprojektet eller värdera 
beslut som enskilda lärare, eller vi som ledare tagit under projektet. De teoridrivna frågeställningarna 
bjuder inte heller in till att lotsa fram till att bekräfta eventuella egna antaganden.  

Medvetenheten om vår dubbla roll har varit drivande för datainsamlingsmetoden. Kvale, Brinkman 
och Torhell (2014) beskriver exempelvis en intervjusituation som en situation där forskare och 
respondent (i detta fall våra kollegor) tillsammans skapar kunskap. Vår förförståelse av och relation 
till respondenterna hade vid intervjuer riskerat att påverka följdfrågor, tolkning och produktion av 
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kunskap. Anonyma enkäter har därför bidragit till öka tillförlitligheten i svaren och att minska 
risken att påverka vår tolkning. Vi har varit mycket transparenta och tydliga med att enkätsvaren 
endast kommer att användas i forskningssyfte för att identifiera möjliga uppfattningar av aspekter 
av kollegialt lärande.  

Vi menar att relationen till kollegor och vår insyn i deras arbete till och med skulle kunna ge mer 
tillförlitliga svar än om en extern forskare gjort ett par nedslag i verksamheten. Dels då vi, med vår 
förförståelse, kan använda ett språk med gemensamma referenser i de frågor vi använder. Dels kan 
relationen till kollegorna minska risken för att de försöker framstå som något de inte är, trots 
anonymiseringen. Trots detta har en ambition varit att förhålla oss medvetet naiva vid 
konstruktionen av enkätfrågorna (Kvale et al., 2014).     

Analysmetoden där uttrycken förkortades till kortare meningsbärande enheter underlättade till sist 
att distansera uttrycken från ett specifikt sammanhang, eller specifik person som skulle kunnat 
påverka analysen.  

RESULTAT  
Syftet med föreliggande studie är att få kunskap om lärares uppfattningar av att delta i kollegialt 
lärande. Det görs utifrån frågeställningarna: Vad uppfattar lärare som resurser för eget lärande vid 
deltagande i kollegialt lärande? och Hur uppfattar lärare att resultat av kollegialt lärande synliggörs i 
praktiken? Då lärare beskriver resurser för sitt eget lärande och hur lärandet synliggörs används en 
mängd olika metaforer, begrepp och uttryck. I enkätsvaren återfinns även ett fåtal uttryck och 
uppfattningar som är både är svårtolkade och svårplacerade. Resultaten nedan är en kategorisering 
och visar därför inte samtliga uppfattningar. 

Vad uppfattar lärare som resurser för eget lärande vid 
deltagande i kollegialt lärande? 
Ur enkätsvaren framträder uppfattningar om dels organisationsstruktur, eller fysiska ramar. Dels 
framträder uppfattningar om relationsstrukturer som resurser för eget lärande.  

 
Figur 2. Illustration av resultaten kopplat till studiens första frågeställning 
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Organisationsstruktur som resurs för eget lärande 
Inom kategorin organisationsstruktur framträder uppfattningar om hur möjligheter till interaktion, 
kontaktytor samt gruppsammansättning påverkar lärares lärande. Analysen visar att ett tydligt 
förmedlat syfte med givna ramar som regelbundna träffar, avsatt tid och tydliga förväntningar 
indikerar att uppfattas som resurser för lärares lärande. En av lärarna uttrycker detta i form av: “Att 
det funnits tydlig planering/upplägg och styrning. Detta har också förmedlats i god tid, aldrig kommit 
som en överraskning” (Lärare 23). Få lärare i studien uttrycker brist på tid som en begränsande resurs 
för lärande när de reflekterar över arbetet då projektet pågått. Däremot uppfattas avsatt tid som en 
avgörande resurs vid resonemang om hur arbetet i grupperna ska kunna vidmakthållas: “Jag tror 
tyvärr att det krävs regelbundna träffar/uppdrag och koppling till forskning, för att tvinga mig behålla 
och utveckla förhållningssätt” (Lärare 29, vår betoning).  

Större delen av lärarna i studien uppfattar att de inte hade utvecklat sitt eget lärande i samma 
utsträckning om arbetet hade utförts individuellt. Möjligheten till interaktion i grupp uppfattas som 
den mest betydelsefulla resursen. Analysen visar även att interaktion utanför ämnesgruppen 
uppfattas som en betydelsefull resurs ofta uttryckt som möjlighet till att “bolla idéer”. Många av 
lärarna jämför med individuella reflektioner för att underbygga sin uppfattning. Individuellt arbete 
uppfattas ge konsekvenser som exempelvis högre arbetsbelastning, eller som en av lärarna uttrycker 
det; “Jag skulle haft svårt att begränsa mig själv” (Lärare 34). Samtidigt visar analysen negativa 
uppfattningar om interaktion i grupp. Om gemensamma överenskommelser inte följs uppfattas 
konsekvensen bli att gruppen måste anpassa sig, eller vänta in andra medlemmar. Nahapiet och 
Ghosal (1998) beskriver detta i form av gruppdeltagares förmåga att nå delade representationer och 
att följa gruppens normer, vilket även kan kopplas till uppfattningar om att gruppen varken får vara 
för liten, eller för stor. Lärare i studien uppfattar även att en kontinuerlig närvaro är viktig, speciellt 
av en ”kärna” av medlemmar. Detta blir speciellt viktigt i grupper med färre deltagare.  

Relationsstruktur som resurs för eget lärande 
Inom kategorin relationsstruktur placeras uppfattningar om hur informationsdelning sker, tillit 
mellan deltagarna och förväntningar på varandra som resurser för eget lärande. Nahapiet och 
Ghoshal (1998) beskriver trovärdighet och godkännande som relationella delar av ett socialt kapital. 
Tre underkategorier av resurser för lärande framträder ur analysen; Liknande erfarenheter, Jämlikt 
kommunikationsutrymme och Engagemang. Gruppmedlemmars liknande erfarenheter uppfattas 
av lärarna i studien ge större möjligheter till att dela med sig vilket bekräftar Nahapiet och Ghosals 
(1998) beskrivning av delade representationer som en resurs för eget lärande. Liknande erfarenheter 
som en resurs för lärande förstärks dels av att deltagarna i mer heterogena grupper av lärare som 
exempelvis arbetar i olika ämnen, med olika åldrar eller som inte tidigare samarbetat har svårare att 
ge tydliga beskrivningar av eget lärande. Dessutom beskrivs motiv för att söka sig utanför sin grupp 
i form av brist på just liknande erfarenhet eller avsaknad av gemensamma överenskommelser: “Jag 
har inte upplevt att vi drivits av samma frågeställningar alltid i gruppen vilket försvårat min 
utveckling. Mycket av arbetet har jag gjort själv i gruppen.” (Lärare 1).  

En stark hierarkisk struktur inom gruppen ger ett ojämlikt interaktions- och förhandlingsutrymme, 
vilket därför uppfattas som begränsande för eget lärande. Vikten av ett jämlikt interaktions- och 
förhandlingsutrymme, där deltagarna ges möjlighet att bidra med egna reflektioner utan att 
begränsas av enskilda deltagare, stärks av att metaforer som; “lyhördhet”, “högt till tak” och “öppet 
klimat”. Andra gruppmedlemmars och egen ”prestigelöshet” uppfattas som en resurs för eget 
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lärande. Synonymt med prestigelöshet uppfattas egen eller andras nyfikenhet, i form av ”delar med 
sig”, ”vågar släppa gamla vanor” och “vågar förändra”, som en betydelsefull resurs för eget lärande. 
Ett jämlikt utrymme förstås kunna leda till att kunna exponera erfarenheter vilket uppfattas ge mer 
rika, eller djupare diskussioner: ”Högt i tak = mer meningsfulla diskussioner som ökar lärandet” 
(Lärare 7). Uppfattningen stärks av uppfattningar om att lärandet hämmas då ”högstatus kollegor” 
tillåts ta stort utrymme.  

Ur analysen framträder även andras engagemang som en tydlig resurs för eget lärande. En aspekt av 
andras engagemang är i form av andras handlingar som ”aktivt deltagande”, närvaro och praktiskt 
genomförande av överenskomna uppgifter. En annan aspekt av andras engagemang är 
uppfattningar av engagemang som egenskap i form av ”driv” och ”arbetsmoral”, vilket uppfattas leda 
till mer rika diskussioner och reflektioner. Andras bristande engagemang uppfattas leda till att ”man 
inte tar personens idéer på allvar” och då också ses som en begränsning för eget lärande.  

Hur uppfattar lärare att resultat av kollegialt lärande 
synliggörs i praktiken? 
Vid analysen av enkätsvaren är det möjligt att dela upp lärares uppfattningar av hur deras eget 
lärande synliggörs i två huvudkategorier. Dels uppfattningar som beskriver förändrade handlingar 
där lärares egna görande och metoder står i fokus i undervisningssituationer. Dels beskrivs 
uppfattningar i form av förändrat förhållningssätt i form av beskrivningar av förändrade 
reflektioner. 

 

Figur 3. Illustration av resultaten kopplat till studiens andra frågeställning. 

Lärares förändrade handlingar 
Genom analysen framträder uppfattningar av förändrade handlingar kopplat till specifika 
undervisningssituationer och i interaktion(er) med elever. Förändrat handlande motiveras utifrån 
en ökad kunskap om metoders träffbild på elevers lärande: “hur feedback (…) ska kommuniceras för 
att eleverna ska ta sig till den” (Lärare 16) och utifrån elevers uppfattningar: “Jag vet nu att lärarledda 
lösningar av uppgifter uppskattas av många elever (men inte av alla)” (Lärare 13). Lärares beslut att 
använda specifika metoder motiveras här av ökad kunskap i form av att kunna legitimera och 
bekräfta olika metoders effekt. Kopplat till lärares görande förekommer även uppfattningar om 
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förändrade handlingar i form av omvärderingar av ett specifikt undervisningsinnehåll: “Nu vidgar 
vi texterna till en bredare massa. Ex, faktatexter och artiklar” (Lärare 31) eller en förändrad 
disposition av innehåll: “Resonemangskedjan får nu större utrymme” (Lärare 35). De ovanstående 
uppfattningarna visar en ökad kunskap inom ett specifikt område som en konsekvens av att ha 
deltagit i skolutvecklingsprojektet. Utifrån Cochran-Smith och Lytle (1999) kan en tolkning vara att 
dessa lärare utvecklat kunskap för praktiken då lärare bekräftat eller utvecklat sina egna, eller andras, 
metoder. Analysen visar även uppfattningar av utvecklad kunskap som inte kopplas till en specifik 
undervisningssituation, eller specifikt moment. Den utvecklade kunskapen uttrycks som en mer 
generell handling i form av exempelvis att: “läsa goda exempel för att belysa nivåer av olika förmågor” 
(Lärare 4). Även andra former av generella handlingar framträder i analysen exempelvis 
uppfattningar om att man “vågar pröva mer” (Lärare 16, Lärare 13).  I dessa samband beskrivs ofta 
en utveckling av egna reflektioner, vilket kan tolkas som en utveckling av lärares kunskap i praktiken. 
Ur enkätsvaren framträder även en ytterligare form av förändrade handlingar där resonemang om 
elevers lärande är mer synligt. Dessa kan beskrivas som uppfattningar av ökad kunskap om metoder 
för att granska sin egen undervisning mot bakgrund av elevers lärande: “Jag har fått verktyg för att 
fortsätta undersöka effektiviteten i mina metoder” (Lärare 11) eller “Fått en metod för att kunna 
granska, förändra och testa nytt” (Lärare 19). Uppfattningarna ger uttryck för en ökad säkerhet i val 
av metoder och innehåll men även ökad kunskap och säkerhet vid granskning av 
undervisningssituationer. Detta kan tolkas som en utveckling av kunnande för praktiken eftersom 
lärare uppfattar och beskriver sin nya kunskap i form av metoder som används vid enstaka tillfällen 
mer än ett kontinuerligt förhållningssätt till sin undervisning. 

Lärares förändrade förhållningssätt  
Genom analysen framträder uppfattningar som uttrycker en ökad medvetenhet om aspekter i 
praktiken som lärarna inte tidigare reflekterat över. Detta uttrycks dels i form av förändrade 
individuella reflektioner men även som uppfattningar om hur dessa individuella reflektioner 
påverkat de kollektiva didaktiska förhandlingarna. Analysen visar att uppfattningarna kring 
förändrade individuella reflektioner tar två olika riktningar. Dels reflektioner om sitt eget 
handlande: “Jag har försökt forma undervisningen på en högre nivå (…) tänker mer på varför jag 
väljer vissa aktiviteter/moment” (Lärare 30). Dels visar analysen reflektioner om effekter av sitt 
handlande mot bakgrund av elevers lärande: “Jag funderar ofta på hur jag kan ändra för att förbättra 
deras (elevers) lärande” (Lärare 2). Dessa metareflektioner kan förstås som kunnande om praktiken 
(Cochran-Smith & Lytle, 1999) eftersom lärare då tolkar och problematiserar olika situationer med 
elevers lärande i fokus. Just dessa individuella reflektioner uppfattas även förändra eller påverka 
gruppens didaktiska förhandlingar. Lärarnas uppfattningar ger uttryck för kollegiala diskussioner 
som mer “djuplodande” än tidigare (Lärare 34). “Vi pratar oftare om förändringar” (Lärare 3), “Mer 
avancerade diskussioner” (Lärare 10), “Diskussioner har blivit större” (Lärare 35) eller “vi kommer 
bort från görandet och landar mer i lärandet” (Lärare 14). Uppfattningarna innehåller en jämförelse 
till något tidigare och kan därför ses som en konsekvens av eget lärande.  

Resultaten från föreliggande studie är tydliga; De allra flesta lärarna i studien har uppfattningar om 
resurser för eget lärande som kan kopplas till aspekter av socialt kapital (Hargreaves & Fullan, 2013). 
Dessutom uttrycker lärarna i studien olika dimensioner av utvecklad yrkeskunskap efter att ha 
deltagit i kollegialt lärande.  
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DISKUSSION 
Tidigare forskning visar att kollegialt lärande tros vara ett sätt att stärka lärares yrkeskunnande vilket 
på sikt kan påverka elevers måluppfyllnad. Kollegialt lärande som metod för skolutveckling löper 
dock en risk att endast bli kollegiala aktiviteter (Sülau, 2019; Katz & Dack, 2014, Langelotz, 2017). 
Mot denna bakgrund är studiens syfte att öka kunskapen om lärares uppfattningar av att delta i 
kollegialt lärande. Studiens resultat ger en ökad förståelse för de anspråk som kan ställas på kollegialt 
lärande och resultaten kan därför fungera som ett stöd vid planering och ledning av 
skolutvecklingsprojekt. En anledning till att kollegialt lärande riskerar att bli kollegiala aktiviteter i 
svensk skola kan möjligtvis vara skolledningars och lärares bristande kunskap kring organisation, 
metoder och modeller (Carlgren, 2011; 2013; Kroksmark, 2016). Utan att förespråka en viss metod 
fokuseras följande diskussion därför kring avgörande praktiska implikationer vid planering, 
organisation och styrning av utvecklingsarbete i skolan, utifrån studiens resultat.  

Vikten av att etablera meningsfullhet och jämlikhet  
Resultaten visar att mycket få lärare beskriver tid som en resurs för lärande då de resonerar om sitt 
deltagande i projektet. Paradoxalt nog uppfattas både avsatt tid och tydlig ledning av betydligt fler 
lärare som en viktig resurs då lärarna i studien beskriver vilka resurser de tror krävs för att 
vidmakthålla ett förhållningssätt för att vidareutvecklas. Kopplat till beskrivningen av begreppet 
teacher buy-in (Archibald et al., 2011) kan uppfattningar av tid som mindre betydelsefull resurs 
kunna förklaras med en tydligt uppfattad nytta med sitt medverkande istället för något påtvingat. 
De fåtal uppfattningar av stress eller tidsbrist som trots allt förekommer i enkätsvaren skulle därför 
kunna förklaras med att teacher buy-in inte har etablerats, det vill säga att de lärare som beskriver 
tidsbrist upplever arbetsuppgiften som påtvingad utan att uppfatta en nytta med sitt medverkande. 
De lärare som känner sig stressade eller uppfattar tidsbrist beskriver även att deras grupp saknat 
gemensamma eller liknande erfarenheter (jmf Stoll et al., 2006; Dibiase, 2014; Schildkamp et al., 
2015). I likhet med tidigare forskning (Nahapiet & Ghosal, 1998; Snow & Martin, 2015) visar 
föreliggande studies resultat att lärare tydligt uppfattar liknande erfarenheter eller delade 
representationer som en resurs för lärande. Resultaten visar att lärare som sökt sig utanför sin grupp, 
främst gör det i syfte att söka andras liknande erfarenheter. Ett antagande är att gruppdeltagares 
liknande erfarenheter underlättar diskussioner om ett gemensamt mål och stimulerar då även till att 
se en nytta med att medverka. Ett annat sätt att uttrycka detta kan vara att en grupp av lärare med 
en liknande uppfattning av behov eller lärare med delade representationer har lättare att etablera en 
teacher buy-in - meningsfullhet, eller nytta. 

I likhet med Cajkler et al. (2014) visar studiens resultat att jämlika kommunikationsutrymmen, utan 
en stark hierarkisk ordning där alla kommer till tals och att allas åsikter värderas lika, uppfattas som 
en viktig resurs för möjligheten till eget lärande. Resultaten visar även att de lärare som beskriver ett 
jämlikt kommunikationsutrymme i sina grupper också är de lärare som tydligast kan beskriva hur 
deras lärande synliggörs i praktiken. Ett antagande är att de lärare som tydligt kan identifiera 
konsekvenser av sitt eget lärande också är de som har haft en tydlig kunskapsutveckling. I grupper 
med ett ojämlikt kommunikationsutrymme och en stark hierarkisk ordning kan teacher buy in, eller 
känsla av nytta, möjligtvis bli svårare att etablera eftersom det finns en risk att alla inte kommer till 
tals och att gruppens mål inte ägs av hela gruppen. En stor utmaning för att skapa ett jämlikt 
kommunikationsutrymme kan vara att utmana den hierarkiska ordningen genom att förmå lärare 
med hög status inom gruppen att sätta sin status på spel genom att bli delaktiga i diskussioner om 
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dilemman, eller att exponera sina egna svårigheter. Den iterativa modell, inspirerad av 
aktionsforskning, som lärarna i studien har arbetat efter kan, som även Cajkler et al. (2014) menar, 
stimulera till att exponera sina svårigheter eller dilemman. Det inledande steget i den iterativa 
metoden är att identifiera områden där osäkerhet råder. Den iterativa modellen skulle därför, i sig, 
kunna ses som ett verktyg för att skapa en jämlik miljö eftersom själva poängen är att förhålla sig 
granskande till sin undervisning. Risken med den iterativa metoden kan dock vara att lärare får 
känslan av att riskera sitt anseende eller status och då försöker konstruera, eller hitta på, 
undersökningsbara ”problem” som möjligtvis inte har med elevers lärande att göra och därför missar 
delar av sin egen kunskapsutveckling och nyttan med sitt deltagande. Detta skulle även kunna tolkas 
som att det kollegiala lärandet istället blir till en kollegial aktivitet (Sülau, 2019).  

Kollegialt lärande som katalysator för en latent granskande 
förmåga? 
Studien visar lärares uppfattningar av hur resultat av deras lärande synliggörs i praktiken efter att ha 
medverkat i en form av kollegialt lärande. Vi drar slutsatsen att lärarna i studien tillsammans 
producerat ny kunskap om sin egen praktik genom att prövat sin erfarenhet (Skolverket, 2019). 
Uppfattningar av hur lärandet synliggörs beskrivs av lärarna i studien i form av förändrade 
handlingar och förändrat förhållningssätt men även hur deras lärande resulterat i ”djupare” och 
”mer avancerade” kollegiala diskussioner och förhandlingar. Även om lärarna i studien inte 
producerat en beprövad erfarenhet, enligt Skolverkets (2019) definition, så hävdar vi att lärarnas 
medverkan i projektet lett till en kunskapsförflyttning mot ett kollektivt granskande förhållningssätt 
(se Moran, 2007). En av anledningarna till att kollegialt lärande fått ett litet utrymme vid 
skolutvecklingsarbeten kan vara en brist på kunskap och forskande tradition (Kroksmark, 2016; 
Carlgren, 2011; Assarson, 2015). Resultaten från studien stämmer inte riktigt överens med den 
bilden. En av lärarna i studien uttrycker retoriskt ”Bör inte detta vara en del av yrket?” som svar på 
frågan om vad som skulle krävas för att vidmakthålla ett granskande förhållningssätt. Ett möjligt 
antagande är att många lärare bär på ett latent prövande förhållningssätt men att det krävs någon 
form av katalysator som aktiverar förmågan att systematiskt pröva och granska sina erfarenheter. 
Den organisation och iterativa modell som använts i föreliggande skolutvecklingsprojekt skulle 
kunna vara en sådan katalysator. Man kan anta att många av landets lärare ständigt provar nya 
metoder och modeller i syfte att utveckla sin undervisning. Dock saknas möjligtvis utrymmet, 
ledningen, systematiken och organisationen som möjliggör kollektiva reflektioner och lärande (jmf 
OECD, 2015; Nordgren et al., 2019; Skolinspektionen, 2019). De förändrade handlingar och 
förhållningssätt som beskrivs i resultaten är känsliga för en kontinuitet i just möjligheten för fortsatta 
kollektiva diskussioner i den föränderliga praktik som skolan innebär.  

Resultatens överförbarhet 
Resultaten av studien kan förstås som ett stöd vid utformning av skolutvecklingsinsatser som syftar 
till att utveckla framförallt prövad erfarenhet genom att studien ger kunskap om förutsättningar för, 
och möjliga resultat av, en form av kollegialt lärande. Kopplat till beprövad erfarenhet i skolan finns 
dock en generaliseringsproblematik. Frågan är om det existerar ett bästa sätt som går att överföra 
mellan olika kontexter i skolan? (Biesta, 2007; Rönnerman, 2011; Larsson & Löwstedt, 2014). 
Ambitionen med studien är inte att skriva fram ett bästa sätt, en viss undervisningsmetod eller 
undervisningsmodell. Istället fokuseras på att öka kunskapen om lärares uppfattningar av eget 
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lärande. Resultaten från denna fallstudie kan användas för att visa att det sker någon form av 
utveckling av lärares kunskap vid kollegialt lärande, påverkat av vissa uppfattade resurser. Vilken 
form denna utvecklade kunskap får är naturligtvis beroende av olika kontextuella förhållanden (jmf 
Håkansson & Sundberg, 2017). Eftersom studiens forskningsobjekt är lärare och lärares 
uppfattningar om sin egen praktik saknas empiri för skolutvecklingsprojektets påverkan på 
elevresultat. Vårt antagande är dock att lärare som lär sig mer om sin praktik blir skickligare, vilket 
på sikt förmodligen påverkar elevers lärande och resultat.  

Forskningsdesignen som använts ger endast svar på lärares uppfattningar vid tillfället för 
datainsamlingen. Vi kan därför inte uttala oss om vad som kommer fortgå i praktiken eller i vilken 
form det kommer att fortgå som en konsekvens av att ha medverkat i kollegialt lärande, om en dag, 
en månad eller ett år. De förändrade handlingar och förhållningssätt som beskrivs i resultaten är 
känsliga i den föränderliga praktik som skolmiljön innebär. Därför kan vi inte svara på om 
skolutvecklingsprojektet har lett, eller kommer leda till, ett implementerat förhållningssätt 
(Timperley, 2013). Därför är det även svårt att tolka resultaten utifrån Cochran-Smith och Lytles 
(1999) perspektiv granskande förhållningssätt (inquiry as stance). Ett rimligt antagande är att det 
krävs en fortsatt systematisk och tydlig ledning och styrning i kombination med ett naturligt 
utrymme för kollegiala diskussioner för att vidmakthålla de förändrade handlingar och 
förhållningssätt som studiens resultat visar. Mot denna bakgrund är en rekommendation för fortsatt 
forskning att undersöka hållbarheten och vidmakthållande av konsekvenser av kollegialt lärande 
över tid. 
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