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Sammanfattning		
Denna uppsats tar utgångspunkt i begreppet kollegialt lärande som de senaste åren har blivit ett 
välbekant inslag i svenska skolor. Studien riktar sig mot att undersöka hur kollegialt lärande beskrivs, 
initieras och används på huvudmannanivå i några svenska kommuner. Den akademiska litteratur som 
behandlar kollegialt lärande är begränsad. Med den utgångspunkten tar litteraturdelen form av en 
begreppsanalys. Begreppet kollegialt lärande är ingen vetenskaplig term och kan sägas vara ett 
paraplybegrepp för olika former av lärande och kunskapsutveckling i skolan. Begreppet myntades i 
samband med ett regeringsuppdrag till Skolverket i början 2010-talet om att utveckla underlag för 
undervisningsutvecklande insatser till skolorna för att vända den neråtgående resultattrenden bland 
svenska ungdomar i PISA- undersökningarna. Undersökningen i denna uppsats följer en kvalitativ 
forskningsansats och utförs som en kvalitativ innehållsanalys. De data som ligger till grund för 
analysen är dokument från de valda kommunernas hemsidor och som sökts fram genom begreppet 
kollegialt lärande. Resultatet av undersökningen visar stora variationer i förhållande till både hur 
begreppet kollegialt lärande beskrivs och hur det förekommer på huvudmannanivå i de olika 
kommunerna. Gemensamt för de olika huvudmännen förefaller vara föreställningen om att lärarnas 
kompetens kan höjas genom kollegialt lärande och att detta kan stärka elevernas måluppfyllelse.  
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Inledning 
I min vardag som lärare i svensk skola är begreppet kollegialt lärande ett välbekant inslag. I 
de sammanhang det förekommer framstår det oftast som något positivt. Det signalerar 
framåtanda och kvalitet. Uppfattningen om vad kollegialt lärande är och vad det innebär 
förefaller vara varierande. Det kan variera från samtal om undervisning över en kopp kaffe i 
fikarummet till att samarbeta kring att planera och genomföra undervisning och till striktare 
former för organiserade utvecklingsinsatser.  
 
Många av oss lärare förknippar nog kollegialt lärande med utbildningsprogram som 
matematiklyftet, läslyftet och andra lyft som finns tillgängliga på Skolverket. De flesta av oss 
lärare har deltagit i några av dem och gör det också just nu. Till exempel har åtta av tio 
matematiklärare deltagit i matematiklyftet (Koch 2015, 16 februari). 
 
I ledet mellan oss på skolan och Skolverket finns skolans huvudman. Huvudmannaskapet är 
reglerat i skollagen (SFS 2010:800). Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att 
utbildningen genomförs i enlighet med de bestämmelser som finns i skollag, läroplaner och 
andra förskrifter. Huvudmannaskapet kan innehas av staten, kommuner eller enskilda.  
 
Kontakten mellan skolorna och huvudman är reglerad enligt skollagen (SFS 2010:800) bland 
annat med krav om att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet inriktas mot att 
uppfylla de nationella målen för utbildningen. Systematiskt kvalitetsarbete innebär att 
huvudmän och skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, 
analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla 
utbildningen. Det som ska kommuniceras och rapporteras mellan skolor och huvudman är 
underlag för det systematiska kvalitetsarbetet som alla huvudmän har och som är reglerat i 
skollagen (SFS 2010:800). Hur de olika kommunerna sedan initierar, organiserar och driver 
utvecklingsarbete och på vilka nivåer detta sker kan variera.  
 
Hur huvudmannen genomför sitt uppdrag lär vara av betydelse för de förutsättningar den 
enskilda skolans rektor, lärare och övrig personal ges för till exempel utvecklingsarbete. Hur 
uppdraget utförs kan variera och vad variationerna kan bestå i kan därför vara intressant för 
alla nivåer i kedjan.  
 
I denna uppsats avser jag att beskriva begreppet kollegialt lärande i förhållande till vad det är, 
varför det finns och hur det används. I min undersökning fokuserar jag på huvudmannaskapet 
för att undersöka om och i så fall hur den nivån i styrkedjan förhåller sig till kollegialt 
lärande.  

Syfte  
Studiens syfte är att undersöka hur begreppet kollegialt lärande beskrivs och hur det används 
av några svenska kommuners utbildningsförvaltningar.  
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Frågeställningar 
 

- I vilka sammanhang förekommer begreppet kollegialt lärande på kommunal 
förvaltningsnivå?  

- Hur beskrivs begreppet kollegialt lärande på kommunal förvaltningsnivå?   
- Hur initieras och leds kollegialt lärande i skolorna från huvudmannanivå?  

 

Litteraturgenomgång  
Begreppet kollegialt lärande är förhållandevis nytt. I skolsammanhang är kollegialt lärande 
högaktuellt men har inte någon entydig definition. Det finns dock en pågående diskussion i 
litteraturen och i skolvärlden och i detta avsnitt avser att utifrån utifrån denna diskussion 
analysera begreppet. Sökande efter akademisk litteratur som utgår från forskning om 
kollegialt lärande genomfördes via Unisearch och Google schoolar. Den akademiska litteratur 
som går att knyta till kollegialt lärande visade sig vara begränsad. Med den utgångspunkten 
tar litteraturdelen form av en begreppsanalys. Med att genomföra en begreppsanalys avses att 
ta fram och presentera utmärkande egenskaper hos begreppet (Barajas m. fl 2013). Underlaget 
för analysen finns i den litteratur som de funna studierna av kollegialt lärande utgick från. 
Även det material som berör begreppet kollegialt lärande i form av publikationer på 
Skolverkets hemsida ingår. Dessa publikationers referenser som i stor omfattning sammanföll 
med den akademiska litteraturens referenser ingår också.  
 
En av de forskare som i Sverige ägnar sig åt studier av det kollegiala lärandet är Langelotz 
(2013;2014;2017). Hennes forskning tar sin utgångspunkt i teorin om praktikarkitekturer. 
Teorin kan beskrivas som en analytisk och metodologisk resurs för att undersöka hur en 
praktik möjliggörs eller försvåras. Kompetensutveckling och undervisning är exempel på 
praktiker som formas både av dem som deltar i dem men också av externa strukturer, som 
exempelvis ekonomiska och kulturella förutsättningar (Langelotz 2017). 
 
”Kollegialt lärande är inte synonymt med att kollegor själva sitter ner och pratar” (Skolverket 
2013, s 26). Denna mening är hämtad från publikationen Forskning i klassrummet som 
beskrivs som en forskningsöversikt. Kollegialt lärande är alltså något annat än att bara prata 
med varandra. Vidare beskrivs i publikationen att en utgångspunkt för kollegialt lärande är att 
skickliga lärare, rektorer eller annan personal i skolans verksamhet är professionella aktörer 
som utifrån både sina erfarenheter och kunskaper väljer genomtänkta strategier i en given 
situation (a.a.). 
 
Hos både Langelotz och Skolverket hänvisas i stor omfattning till Timperley (2013). Hennes 
forskning handlar främst om hur man gynnar lärares professionella utveckling i syfte att 
förbättra elevernas resultat (a.a.). Innebörden av professionell utveckling beskrivs senare.  
 
En annan forskare som bland annat intresserar sig för kollegialt lärande är Assarsson (2015). 
Den aktuella delen av hennes forskning är del av en större studie: Vägar till inkluderande 



	 6	

lärmiljöer genomförd i 12 svenska kommuner. I de publikationer begreppet kollegialt lärande 
diskuteras relateras och refereras det även till annan tidigare forskning som är inriktad på 
skolverksamheters utveckling. Där förekommer ett antal olika etablerade begrepp som har 
diskuterats och beforskats. Kollektivt lärande är ett av begreppen som refereras av Assarsson 
(2015) och beskrivs närmre av Granberg och Ohlsson (2005). I kollektivt lärande fokuseras på 
forskningsbaserat lärande i lärarteam och hur detta lärande kan komma skolorganisationen till 
gagn. Begreppen lärandeorganisation samt modellskolor är nära knutet till det kollektiva 
lärandet (Granberg & Ohlsson 2005). Ett annat exempel som relateras och refereras till i 
litteratur som rör kollegialt lärande är företeelsen och begreppet forskningscirkel. Begreppet 
forskningscirkel har ursprungligen rötter i folkbildnings- och arbetarrörelsens idé att 
organisera möten mellan vetenskap och erfarenhetsbaserad kunskap (Lundgren & Pettersson 
2012). I dag uppfattas forskningscirkel som en metod för skolutveckling med utgångspunkt i 
att lärare och forskare möts och förekommer i aktionsforskning  (Rönnerman 2011) och som 
beskrivs närmre under rubriken Kollegialt lärande i praktiken. Ytterligare begrepp som 
representerar och beskriver olika metoder eller förhållningssätt som är inriktade på utveckling 
inom skolvärlden är CPD (continous professional development) som används för att beskriva 
systematiska former för formell professionsutveckling i kollegiala processer samt livslånga 
fortbildningsprocesser. CPD som kompetensutveckling omfattar även till exempel självvald 
litteratur och informella samtal (McArdle & Coutts 2010; Langelotz 2017). Det professionella 
syftar i detta sammanhang på utveckling i professionen alltså i yrket. Avslutningsvis i listan 
över exempel på begrepp som förekommer som referens i samband med beskrivningar av 
kollegialt lärande är Professional learning communities, på svenska lärande gemenskaper 
(Stoll 2011). Lärande gemenskaper kan innebära olika saker men i utbildningssammanhang 
förknippas det med grupper av professionella lärare som samarbetar genom att utveckla 
undervisningsmetoder för att förbättra elevernas lärande.  
 

Vad är kollegialt lärande? 
Genom att ta del av denna litteratur som på olika sätt används för att beskriva kollegialt 
lärande och relaterade begrepp har jag formulerat två utmärkande egenskaper som jag anser 
utgör kärnan i de beskrivningar av kollegialt lärande som jag har funnit. Jag avstod från att 
använda etablerade begrepp för därmed att undvika tidigare definitioner av kollegialt lärande. 
En kärna i kollegialt lärande uppfattar jag är utveckling. Behovet av utveckling anser jag 
kommer av upplevd önskan om förändring. Det kan vara utveckling som process och ibland 
mer utveckling som metod och även utveckling som mål. Det som framgår i litteraturen är att 
utvecklingen är systematisk. Ett kärnbegrepp är därför systematisk utveckling. Det som också 
förefaller vara en kärna i den lästa litteraturen är samarbete och då i systematisk form. 
Systematiskt samarbete är därför mitt andra kärnbegrepp. I det som följer kommer jag att 
redogöra för och ge exempel på vad dessa kärnbegrepp innefattar.  
 

Systematisk utveckling 
Kärnbegreppet systematisk utveckling rymmer intentioner att skapa positiva och hållbara 
förändringar i skolverksamheten genom systematiskt arbete. I det följande beskrivs kort ett 
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systematiskt utvecklingsarbetes systematiska förlopp som består av delarna analys, tydliga 
mål, resultat och tid. Därefter redogörs för ledningens roll i ett systematiskt utvecklingsarbete.   
 

Systematiska förlopp  
En aspekt av systematiskt utvecklingsarbete är att själva processen har ett förlopp som är 
systematiskt.  En forskare som presenterar empiriskt belagd forskning av systematisk 
utveckling med syfte att förbättra undervisning och elevresultat är Timperley (2013). Ett 
systematiskt utvecklingsarbete innebär att det görs en analys av situationen och sätts upp 
tydliga mål för den verksamhet som planeras. Efter genomförandet av aktivitet utvärderas och 
mäts resultaten. Analysen av resultaten bildar underlag för ny målsättning och planering av 
det vidare arbetet. Att utveckla en verksamhet kräver systematik men alltså även förmåga att 
analysera och se vilken förändring som behövs och vilken som faktiskt sker (Timperley 
2013). 
 
I systematisk utveckling behöver det finnas tydliga mål att arbeta efter. För att ett mål ska 
vara tydligt måste det vara relevant för verksamheten och tydligt förankrat i vardagspraktiken. 
Det innebär att målen behöver vara aktuella och etablerade för var och en som arbetar efter 
dem (Granberg & Ohlsson 2005).  
 
Att arbeta systematiskt med utvecklingsarbete kräver också tid att genomföra det. Den tiden 
kommer inte av sig själv utan behöver vara avsatt i den organisatoriska delen av 
verksamheten. Att bereda denna tid till utvecklingsarbete är en viktig uppgift för en 
verksamhets ledning (Rönnerman 2011; Timperley 2013). Behovet av att det i organisationen 
finns tid avsatt för systematiskt utvecklingsarbete påpekas också i Improving Schools in 
Sweden (OECD 2015). I samma rapport beskrivs också att svenska skolors huvudmän och 
rektorer behöver verka för och engagera sig i att utveckla kulturer av systematiskt samarbete. 
Detta för vidare till nästa stycke som tar upp ledningens roll i en systematisk utveckling. 
 

Ledningens roll  
För att åstadkomma systematisk utveckling förutsätts att det finns en plan och att den är 
förankrad i organisationen. Ser man till ledningens roll på en skola är förmågan att skapa en 
samarbetskultur väsentlig. Konflikter kan hindra systematiskt utvecklingsarbete och det gäller 
att ha förutsättningar att lösa konflikterna så detta inte behöver ske (Stedt 2013). För att 
initiera och sedan hålla de systematiska utvecklingsprocesserna i gång krävs både insikt, 
engagemang och kunskap i de ledande leden. Rektors positiva inställning och förhållningssätt 
ger ett projekt mandat och är därmed en väsentlig förutsättning för lyckat resultat anser 
Rönnerman (2011). Timperley (2013) beskriver också behovet av rektors förmåga att ge 
utvecklingsprojekt mandat och lägger till det även gäller den politiska nivån. Den första 
politiska nivån för en kommunal skola är huvudmannaskapet som undersökningen i denna 
uppsats fokuserar på. Ett kommunalt huvudmannaskap består av en politisk nämnd som är 
beslutsfattande och som har en förvaltning med anställda tjänstemän till hjälp i utförandet av 
arbetet. Liksom lärarna behöver ägna sig åt systematisk utveckling anser hon att politiker och 
tjänstemän också måste det. Om inte hela organisationen står bakom kan det bli för stor 
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diskrepans mellan de politiska målen och de effekter som lärarnas systematiska utveckling 
ger. Då riskeras att uppnådda effekter inte blir varaktiga (a.a.).  
 

Systematiskt samarbete 
Kärnbegreppet systematiskt samarbete avser att beskriva kollegialt samarbete i 
utvecklingsprocesser. Här innebär det just samarbete av systematisk karaktär. Jag kommer 
därför att redogöra för några kriterier för hur ett sådant samarbete, i syfte att utveckla 
undervisningen, kan se ut. Som skäl till varför det krävs en systematisk strävan anger 
Granberg och Ohlsson (2005) att det inte finns någon möjlighet att utveckla en verksamhet på 
ett medvetet sätt om det vardagliga arbetet sker på intuition, skapas i situationen eller inte sker 
planlagt alltmedan målen finns i en bokhylla insatta i pärmar (a.a.). Nedan kommer jag att 
redogöra för tre olika kriterier; Distans till praktiken, Handledning och Lärares lärande. 
Skälet till varför jag valt dessa är att de i litteraturen framträder som väsentliga förutsättningar 
för just ett systematiskt samarbete. 
 

Distans till praktiken  
Att kunna skapa distans till praktiken beskriver Rönnerman (2011) som en väsentlig del av att 
samarbeta systematiskt. Distans till praktiken kan utvecklas genom att skapa förståelse för 
den praktik man är en del av. Självreflektion och dialog samt att ta del av aktuell forskning 
bidrar till förståelsen och därigenom kan kunskap utvecklas anser Rönnerman (2011). Det är 
deltagarnas undervisningserfarenheter som är i fokus i samband med kollegialt lärande. Att 
lyfta fram den intellektuella beståndsdelen i erfarenheten menar Dewey (i Langelotz 2017, s 
131) är liktydigt med att tänka. Dewey beskriver tänkandet som ”en komplex process för att 
möta en osäker framtid”. I Deweys beskrivning av tänkandets processer är det lätt att känna 
igen de steg som beskrivs i formaliserat kollegialt lärande anser Langelotz (2017). Med andra 
ord kan man säga att kollegialt lärande när det fungerar som bäst är en form av tänkande i 
grupp (a.a., s 131 ). Men att tänka tillsammans innebär inte att alla måste tänka lika. 
Konsensustanken som ofta finns i organisationer riskerar att hindra och undertrycka möjliga 
lösningsalternativ - i motsats till avsikten (Granberg och Ohlsson 2005; Assarson 2015). 
 

Handledning 
För att kunna ha och bibehålla distans till praktiken behövs personer som på något sätt håller 
ihop och leder processen vidare. I litteraturen förekommer ofta begreppet handledare till 
denna roll och det kommer också användas i denna uppsats.  I vissa kollegialt lärande-
processer är handledaren extern. Externa handledare har i det sammanhanget oftast ordinarie 
verksamhet vid universitet (Langelotz 2014). På det sättet inspireras och knyts skolors 
utvecklingsarbete samman med den akademiska världen.  
 
Viktigt att framhålla är att de frågor och områden som behandlas, diskuteras och utvecklas i 
dessa sammanhang är lärarnas frågor och inte handledarens. En del forskare som just 
genomfört studier av kollegialt lärande har deltagit som handledare (Langelotz 2014; 
Timperley 2013; Runesson 2012; Rönnerman 2011). I andra sammanhang är det lärare som 



	 9	

innehar handledarrollen i utvecklingsarbetet. Dessa har då oftast fått någon form av 
handledarutbildning för att kunna genomföra uppdraget (Skolverket 2013). I praktiken finns 
det flera utvecklingsmodeller som byggs upp kring just handledning vilket jag återkommer till 
senare.  
 

Lärares lärande  
Med begreppet lärares lärande avses processer där lärare utvecklar lärande för att kunna göra 
skillnad för sina elevers lärande.  Ett systematiskt samarbete lärare emellan kan möjliggöra 
kollegial interaktion som kan hjälpa lärarna att integrera sitt nya lärande (Timperley 2013). 
Lärare som deltar i kollegiala lärprocessen kan på ett systematiskt sätt träna på att ge varandra 
återkoppling på hur man kan utföra olika uppgifter. Viktiga ingredienser är att kritiskt granska 
och att lära och lära om (Assarson 2015; Skolverket 2013). Stedt (2013) har studerat 
samarbete och lärande i grupper av lärare i deras vardagsarbete. Hon har studerat lärarnas 
lärande i olika samarbetssituationer i deras skolvardag. Hon finner att villkoren för lärares 
samarbete formas genom att arbetet organiseras tydligt. För att ett lärande i form av 
erfarenhetsutbyte ska kunna ske i samarbetet är det väsentligt att lärare får se varandras 
individuella arbetsutförande. Detta kan ge möjlighet till att läsa av effekten av varandras 
handlande. Det kan ha en frigörande potential och främja lärarnas förståelse och möjlighet till 
igenkännande i arbetet. Denna potential är förknippad med hur lärarna överbryggar friktion 
som kan uppstå mellan dem i arbetsutövandet. Om till exempel erfarenhetsutbyten sker utan 
koppling till lärarnas konkreta utförande kan diskussioner lätt bli för allmänt hållna och skapa 
negativa friktioner och låsningar i samarbete. Det gäller att använda de möjligheter som finns 
att överbrygga friktionerna och att kunna se varandra som resurser. Detta är aspekter på det 
behov av goda relationer och konstruktiva arbetsformer som förutsättning för lärares lärande i 
det systematiska samarbetet (a.a.).  
 
I ett tryggt arbetsklimat ges också möjligheter att tillsammans reflektera över praxis och 
därmed skapa distans till praktiken. Langelotz (2013) har bland annat genomfört en studie 
som bygger på kollegahandledning. Studien visade att kollegialt lärande är ett mycket 
komplext skeende. Hon fann att det kollegiala lärandet inte bara bidrar till utvecklande, 
emanciperande och demokratiserande utan även kan medföra disciplinerande och 
stigmatiserande processer för såväl enskilda lärare som lärarlag (a.a.). 
 

Sammanfattning - Vad är kollegialt lärande? 
Kollegialt lärande är ingen vetenskaplig term. Begreppet används oftast för att beskriva när 
kollegor på en skola systematiskt strävar efter att gemensamt utveckla sin undervisning 
(Skolverket 2013). Begreppet kollegialt lärande, som först och främst förekommer i 
utbildningssammanhang, kan sägas vara ett paraplybegrepp för olika former av lärande och 
kunskapsutveckling på en arbetsplats. Det kan ha utgångspunkt i varierade 
kunskapstraditioner. Därmed tar det sig också skilda uttryck och bidrar till olika 
kunskapsprocesser i de sammanhang det förekommer (Langelotz 2017).  
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Lärare behöver betraktas som aktörer som kan skapa förutsättningar för att driva 
förändringsarbete. För att det ska kunna genomföras krävs organisatoriska förutsättningar för 
ett systematiskt samarbete (McArdle & Coutts 2010). Behovet av tid att arbeta med 
systematisk utveckling behöver tillgodoses varför förankring i ledningen är en nödvändighet. 
En sådan förankring ger inte bara möjlighet att bereda tid utan ger också själva 
utvecklingsarbetet mandat (Timperley 2013; Rönnerman 2011).  
Centralt i kollegialt lärande förefaller vara att kunna ha distans till praktiken. Oftast finns 
någon form av handledare som kan hjälpa till med det i utvecklingsprocesserna (Rönnerman 
2011; Langelotz 2017).  
 
Timperley (2013) har sammanställt sin forskning i en uppmärksammad bok med titeln: 
Realizing the Power of Professional learning. På svenska översatt till Det professionella 
lärandets inneboende kraft (2013). Denna titel syftar som jag tolkar det på den kraftfullhet 
som kollegialt lärande kan innehålla. En väsentlig del av den kraften är lärares lärande. Det 
kollegiala lärandet inom skola och utbildning fokuserar på den interaktion och 
kommunikation som sker när kollegor tillsammans skapar en förståelse för de uppgifter de 
ska genomföra och utforskar olika möjliga handlingsalternativ (Assarson 2015). Det 
kollegiala lärandet kan sägas ske i en process. I sin form kan det bygga på att lärare 
gemensamt tar del av aktuell forskning och utvecklar kunskaper tillsammans (Skolverket 
2013).  
 
 

Varför	kollegialt	lärande?		
Begreppet kollegialt lärande används av Skolverket sedan några år tillbaka som en väg att 
utveckla skolan. Detta var en en följd av att PISA-undersökningar (Pisa u.å.) visade fallande 
resultat för svenska grundskoleelever. Begreppet kollegialt lärande blir genom Skolverkets 
publikationer och utvecklandet av fortbildningsprogram på regeringens uppdrag det svenska 
uttrycket för lärares kollektiva reflektion och professionella undervisningsutveckling 
(Assarson 2015; Skolverket 2013). Begreppet kollegialt lärande förekommer inte i 
styrdokument såsom i skollagen, läroplanen och förordningar vilka är till för att styra skolans 
verksamhet mot de mål som på demokratiskt vis har beslutats. Styrdokumenten måste tolkas 
för att kunna användas (Skolverket 2013; Skolverket 2011). Tolkningarna ska göras av både 
skolhuvudmän, skolledare och lärare.  Tolkningar som de olika instanserna gör kan variera. 
Forskning visar till exempel att olika sätt att behandla undervisningsinnehållet i undervisning 
ger eleverna olika möjligheter till lärande (Timperley 2013). Det kan också vara adekvat att 
titta på kunskapstraditioner och hur de har utvecklats för att få syn på hur det påverkar vårt 
sätt att arbeta med att höja elevernas resultat. 

 
Det finns fler varianter av undervisningsutvecklande processer som alla bygger på former av 
kollegialt lärande. Syftet med dessa metoder kan grovt förenklat sägas vara avsikten att 
professionalisera undervisningsprocesser och genom kollegiala och systematiska 
utvecklingsprocesser skapa professionell kunskap om undervisning och lärande (Runesson 
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2012; Pang & Ling 2011). Nedan kommer jag att redogöra för möjliga orsaker till varför 
behovet av kollegialt lärande finns. De orsaker som jag kommer fokusera på är: 
 

1. Höja elevernas måluppfyllelse  
2. Kunskapande i förändring 
3. Lärande  
4. Konsumera kunskap - Skapa kunskap 

 

Höja elevernas måluppfyllelse 
Ett argument för kollegialt lärande är behovet av djupgående samarbete lärare emellan som 
förutsättning för att skapa en likvärdig skola med alla elevers möjlighet att på ett optimalt sätt 
utveckla kunskaper och färdigheter. En förändring som överlag har skett genom de senaste 
läroplansreformerna är att kraven på den enskilde lärarens läsning och tolkning av 
läroplanerna har ökat. Det som ska åstadkommas är en systematisk ökning av elevers 
engagemang och lärande (Carlgren 2015). Lärarna kan inte förväntas lösa de svåra problemen 
med elevernas engagemang, lärande och välbefinnande på egen hand. Det behövs insatser av 
systematiskt samarbete som främjar lärares lärande, så att de i sin tur kan uppfatta och främja 
sina elevers lärande. (Langelotz 2017; McArdle & Coutts 2010; Skolverket 2013; Timperley 
2013).  
 
Om målet är att höja elevernas lärande behövs instrument för att kunna undersöka om målen 
nås med de insatser som genomförs. En fråga i förhållande till att höja elevers lärande är på 
vilket sätt lärande är mätbart och hur det görs. I sammanhang där utvecklingsinsatser beskrivs 
i denna uppsats är det vanligt att mäta elevernas kunskapsutveckling i form av betyg som 
eleverna uppnår genom undervisning och lärarnas bedömning enligt det betygsystem som nu 
används.  
 
Langelotz (2017) påpekar dock att elevers resultat inte alltid är enkelt mätbara och att detta 
faktum sällan berörs. Hon beskriver vidare att utbildning kan förstås som en slags treenighet 
där färdighets- och kunskapsutveckling betonas för både lärare och elever. Det som i 
processer av lärandepraktiker formas såsom socialisering och subjektifiering osynliggörs och 
problematiseras sällan (a.a.).  
 

Kunskapande i förändring 
Lärandeprocesser är nära förknippade med uppfattningen om vad kunskap är. I det följande 
redogörs för hur den kunskapssyn som förmedlas i till exempel styrdokument har förändrats 
eller snarare håller på att förändras. De senaste läroplansreformerna förmedlar att kunskap ska 
uppfattas som ett begrepp med flera dimensioner. Detta för att undvika att uppfattningen av 
kunskap begränsar sig till att gälla formell kunskap (Wahlström 2015). Begreppet kunskap 
beskrivs i Lgr11 som bestående av både fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenheter 
(Skolverket, 2011). Det som pågår inom utvecklingen av kunskapsbegreppet presenterar 
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Carlgren (2015) som ett pågående paradigmskifte i svensk skola och kallar det den 
kunskapsteoretiska praktikvändningen.  
 
Den kunskapsteoretiska praktikvändningen medför uppfattningen att kunskap utvecklas i och 
är en del av praktisk verksamhet. Det handlar inte främst om att lära sig fler saker. Snarare 
handlar det om att utveckla kunskap genom olika sätt att få erfarenheter (Carlgren 2015). I en 
teoretisk kunskapstradition finns ett teorigivande syfte där handlingen är en utforskande 
aktivitet för att hitta kunskap. I en praktisk kunskapstradition däremot utvecklas kunskap som 
en följd av arbetet (Carlgren 2015). Skillnaden på kunskapstraditionerna är å ena sidan 
kunskap som syfte och å andra sidan kunskap som biprodukt. Genom praktikvändningen 
ändras innebörden av kunskap från att beskriva vetande till kunnande och därmed fokus mot 
kunskapens praktiska grund finner Carlgren (2015).  
 
Denna utveckling av kunskapsbegreppet innebär stora förändringar i vårt sätt att utveckla 
skolans undervisning. Fokus genom de senaste skolreformerna kan sägas ha gått från lärarens 
undervisning till elevens lärande. Detta får konsekvenser för undervisningen som nu mer 
handlar om att skapa lärsituationer än att förmedla kunskap (Timperley 2013; Runesson 2012; 
Skolverket 2013).  
 

Lärande  
I samband med undervisningsutveckling och lärande är det intressant att se närmre på 
lärandeprocesser. Att utveckla undervisning för att försöka optimera elevers lärande och 
därigenom uppnå högre måluppfyllelse är tillsynes det yttersta målet med de insatser som 
beskrivs i denna uppsats. I denna strävan står begreppet kollegialt lärande som tidigare nämnt 
som ett paraplybegrepp för olika former av lärande och kunskapsutveckling. Sett i ett 
sociokulturellt perspektiv föds människan in i och utvecklas inom ramen för samspel med 
andra människor där lärande anses oundvikligt och pågående som en ständig process genom 
livet (Säljö 2014). I det sociokulturella perspektivet är samspelet mellan kollektiv och individ 
centralt. Ett grundläggande antagande som Säljö (2014) framför är att frågan om hur 
människor lär och utvecklar intellektuella och praktiska färdigheter är en gåta som aldrig 
kommer att kunna besvaras på ett slutgiltigt sätt. Detta perspektiv innebär som jag ser det att 
vår strävan efter högre måluppfyllelse aldrig kan föra oss till någon optimal 
undervisningsmodell som kan garantera resultat.  
 

Konsumera kunskap - skapa kunskap 
I det följande beskrivs traditioner av att skapa kunskap och konsumera kunskap och vilken 
betydelse det kan ha i frågan; varför kollegialt lärande? En fråga som spelar roll i förhållande 
till processer som kan utveckla undervisningen är behovet av att överbrygga gapet mellan 
teori och praktik. Detta gap kan överbryggas genom att lärare utvecklar ett kunnande och ett 
sätt att se på undervisning som kan medföra en förbättring av elevers skolresultat. Sverige har 
som många andra länder en lång tradition av att vetenskaplig kunskap om skola och 
utbildning inte har sin källa i den faktiska skolvardagen. Ända fram till en bit in på 1990-talet 
var det forskare från akademiska miljöer som ställde frågorna som fick svar genom forskning. 
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Med det kan vi slå fast att det inte finns någon lång tradition för att lärare medverkar till att 
producera kunskap om sitt yrkesområde (Rönnerman 2011). 
 
Att ta del av eller konsumera kunskap är däremot en aspekt som har präglat läraryrket. 
Timperley (2013) använder begreppen professionell utveckling kontra professionellt lärande.  
Begreppet professionell utveckling avser också lärande i den form av fortbildning som till 
exempel är baserad på föreläsningar och kurser som varit traditionella för läraryrket länge. 
Den skulle kunna beskrivas som konsumerande av kunskap. Den formen av fortbildning har 
visat sig i mycket liten grad göra skillnad i förhållande till elevernas lärande.  
 
För att öka möjligheten att elevers lärande ska kunna höjas behöver deras lärare själva vara i 
en aktiv process av att kunskapa och skaffa erfarenheter. Genom aktivitet ger lärare möjlighet 
att skapa ny kunskap. Denna process kallar Timperley (2013) professionellt lärande och 
skriver: ”… professionellt lärande för däremot tankarna till en inre process där individer 
skapar kunskap genom att interagera med denna information på ett sätt som utmanar tidigare 
föreställningar och skapar nya innebörder” (a.a., s 28).  
 
Langelotz (2017) beskriver distinktionerna mellan det jag kallar konsumera kunskap och 
skapa kunskap genom uttrycken överföring av kunskap och transformering av kunskap. 
Langelotz (2017) poängterar att det är väsentligt att inte betrakta dessa två som bra och dålig.  
Delvis kan de behöva vara inflätade i varandra snarare än motsatser. Till exempel i situationer 
där lärare är i behov av att ta till sig ny kunskap för att kunna utvecklas i sitt yrkesutövande. 
 

Sammanfattning - Varför kollegialt lärande 
Indirekt är målet med kollegialt lärande att höja elevernas resultat. Begreppet myntades på 
förekommen anledning; sjunkande resultat i PISA-undersökningarna gjorde det nödvändigt 
att försöka hitta sätt att vända trenden. En annan väsentlig orsak till varför kollegialt lärande 
kan upplevas nödvändigt är att kunskapsuppdraget har förändrats. Inbakat i 
kunskapsuppdraget är att det krävs aktiva lärprocesser hos lärarna själva, inte bara hos 
eleverna. Det kan en lärare inte göra ensam på sin kammare. Sett i ett sociokulturellt 
perspektiv finns det inga undervisningsmodeller att upptäcka som kan garantera högre 
resultat. Däremot framstår det som befogat att vi utvecklar kollegiala arbetssätt i vår 
professionella strävan.  
 

Kollegialt	lärande	i	praktiken		
I detta stycke presenteras några exempel på förekommande kollegialt lärande. Begreppet 
kollegialt lärande förekommer som tidigare nämnts först och främst i utbildningssammanhang 
och kan sägas vara ett paraplybegrepp för formella former av lärande och kunskapsutveckling 
på en arbetsplats. Dessa formella former tar sig skilda uttryck och bidrar till olika 
kunskapsprocesser i de sammanhang de förekommer (Langelotz 2017). Kollegialt lärande kan 
bestå av professionell skolutveckling under strukturerat samarbete i systematisk utveckling 
alltså ett samlingsbegrepp för olika forskningsbaserade modeller av strukturerat samarbete 
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med syfte att systematiskt utveckla undervisning. Det är professionell 
undervisningsutveckling som i sin tur syftar till att utveckla elevers lärande.  
 
I första avsnittet presenteras ett urval av cykliska modeller som även kan utgöra sammanhang 
för just kollegialt lärande. De två kärnbegrepp som kännetecknar kollegialt lärande är som 
tidigare beskrivits systematiskt utvecklingsarbete och systematiskt samarbete och återfinns i 
de modeller som här presenteras.  
 

Cykliskt utvecklingsarbete 
Timperley (2013) har studerat undervisningsutveckling och sammanställt en omfattande del 
forsknings från hela världen som rör hur lärares professionella utveckling gynnas i syfte att 
förbättra elevers lärande. Hon har tagit fram en cyklisk modell som bygger på framgångsrika 
resultat i professionell undervisningsutveckling (Timperley 2013). I figur 1 återges modellen. 
 
 

 
Figur 1: Undersökande och kunskapsbildande cykel för lärare (Timperley 2013 s.41). 
 

I denna modell känns det systematiska utvecklingsarbetet igen. Förloppet är cirkulärt men om 
vi tar utgångspunkt högst upp till vänster är kartläggningen av vilka behov eleverna har för att 
uppnå viktiga mål en utgångspunkt. Den kartläggningen tas med in i nästa steg där frågan som 
behöver besvaras för att gå vidare är vilka kunskaper och färdigheter som lärare behöver för 
att kunna tillgodose elevernas behov. Innan själva undervisningsmomentet genomförs 
behöver dessa fördjupas och finslipas. Efter undervisningsförloppet behövs analyser av hur 
undervisningen har påverkat eleverna och då behöver resultaten kartläggas. När det är gjort är 
nästa steg att därifrån kartlägga elevernas vidare behov för att nå längre i sitt kunskapande. 
Detta cirkulära förlopp känns igen i flera modeller som presenteras här: 
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Aktionsforskning är en utvecklingsmodell där samarbete mellan handledande forskare och 
yrkesverksamma lärare är central. Forskningen utgår från lärarna då det är de som befinner 
sig i verksamheten, som har kunskap om sin praktik och därför också är bäst lämpade att 
identifiera områden för utveckling. Den handledande forskaren hjälper till att leda själva 
utvecklingsarbetet, skapa distans till praktiken och sammanställa resultat och diskussioner. 
Aktionsforskning genomförs av grupper av kolleger och moment i en cirkulär form 
(Rönnerman 2011).  
 
Lesson Study är en annan cyklisk modell för beprövad erfarenhet där professionell och 
pedagogisk utveckling innebär studie av lektion och genomförs av lärare bland lärare. Den 
består av en strikt form som också är cirkulär i förhållande till de olika momenten. Efter 
kollektivt förarbete och lektionsplanering genomförs lektionen med en av lärarna medan 
övriga lärare observerar lektionen. Dessa observationer bildar empiriska underlag som genom 
analys och justeringar genererar kunskap i form av beprövad erfarenhet (Lewis 2009).  
 
Learning Study är utvecklat från Lesson Study men skiljer sig genom att vara knuten till den 
akademiska världen via handledare och präglas av att ta utgångspunkt i specifika 
lärandeobjekt. Genomföranden av experiment är teoretiskt grundade och det görs för- och 
eftermätningar av elevernas kunskaper som syftar till att utröna hur eleverna förstår eller 
uppfattar det som vi lärare vill att de ska lära sig och inte minst vad orsaken kan vara till att de 
eventuellt inte har utvecklat den förmåga man avsett. Resultaten från Learning Study utgör ett 
slags ”teoretiska exempel” som kan användas och förfinas av andra lärare i andra 
sammanhang (Pang & Ling 2011; Runesson 2012).  
 
Dessa modeller har det gemensamt att de genomförs kollegialt, med handledare och utgår från 
lärarnas egna frågor i samband med att omsätta och komplettera de kunskaper och färdigheter 
som genom undervisningen ska öka uppfyllandet av elevernas kunskapsmål. 
 

Nationella skolutvecklingsprogram 
En annan typ av undervisningsutvecklande metod är de nationella utvecklingsprogram som är 
framtagna av Skolverket. Högst aktuella i svenska skolor idag är de olika ”lyften” som 
beskrivs i kommande stycke. I Skolverkets regi har ett antal skolutvecklingsprogram tagits 
fram.  Dessa är tillgängliga för huvudmän, förskolor och skolor. De ska ge möjlighet att 
utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten och därmed bidra till att skapa 
förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för 
eleverna (Skolverket 2018c). Bland dem finns utvecklingsprogrammen Matematiklyftet, 
Läslyftet och Speclyftet samt nyligen ett program för utveckling av Naturkunskap och 
Teknik. Jag tillåter mig att använda en gemensam förkortad benämning; lyften i den vidare 
beskrivningen av dessa. I det följande beskrivs modellen för Skolverkets olika lyft.  Därefter 
beskrivs vad karriärtjänsten förstelärare har för roll i samband med lyften.  
 
Lyften är utformade i ett antal moduler som var och ett tar ca 30 h att arbeta igenom. Det 
finns flera moduler med varierande teman att välja mellan i varje ämne. Val av modul gör den 
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skola/arbetslag som ska arbeta med lyftet. Varje modul består av åtta delar med fyra moment i 
vardera. Varje del inleds med ett forskningsbaserat material som deltagande lärare individuellt 
tar del av.  Vid första samlingen med handledare diskuteras materialets innehåll utifrån givna 
frågeställningar. Därefter förbereds gemensamt någon form av undervisningsaktivitet som ska 
genomföras innan nästa samling.  Vid nästa samling diskuteras erfarenheterna från 
undervisningsaktiviteten. Därefter förbereds gruppen inför nästa dels forskningsbaserade 
material. Gemensamt för lyften är att de genomförs kontinuerligt under en längre tid och görs 
på arbetstid med stöd av handledare. Från Skolverkets sida utgår ett statsbidrag för handledare 
och då förutsätts att deltagarna arbetar med två moduler under ett läsår. Materialet är 
tillgängligt för alla på en digital lärportal så skolor kan även välja att använda det i en annan 
takt (Skolverket 2018b). 
 
De som handleder lyften ute på skolorna har genomgått en utbildning anordnad av Skolverket. 
De flesta är lärare och har samma yrkesbakgrund som deltagarna. Införandet av karriärtjänster 
i svenska skolor har medfört att ett antal lärare har fått uppdrag som förstelärare. I stor 
utsträckning är det förstelärare som handleder pedagogiskt utvecklingsarbete i skolorna. Det 
har visat sig framgångsrikt när förstelärare handleder och driver kollegialt lärande inom 
exempelvis Matematiklyftet och Läslyftet (Skolverket 2018a). 
 

Framgångsfaktorer  
Utveckling av undervisning med syfte att höja elevernas resultat kräver motivation, 
engagemang och vilja att utvecklas hos lärarna. Ett väsentligt villkor är att 
utvecklingsområdet upplevs relevant. Den undersökande och kunskapsbildande cykeln för 
professionellt lärande som har visat bäst resultat är den som tar utgångspunkt i elevernas 
behov genom att fokusera på lärandeobjektet. Fokus på eleverna visar på att huvudsyftet med 
professionellt lärande är att förbättra elevernas resultat och det har visat sig verka 
motiverande för lärare att delta i lärandeprocessen (Timperley 2013). 
 
En av effekterna med att studera elevernas lärande och resultat är att lärarna får möjlighet att 
utveckla kunskap om sambandet mellan undervisning och lärande som en väsentlig byggsten i 
utvecklingsarbetet. För att skapa genomgripande och meningsfull förändring med det 
professionella lärandet behövs också att den enskilde lärarens tidigare kunskaper och 
övertygelser tas med i processen. Om detta inte görs på ett sätt så att läraren inser och på 
djupet förstår att dessa påverkar undervisningen kommer inga genomgripande förändringar 
kunna äga rum. Dessa ofta ganska olika individuella uppfattningar av vad lärarexpertrollen 
innebär kan beskrivas som konkurrerande undervisningsteorier. För att kunna lyfta fram 
teorier om undervisningsmetoder måste konflikterna mellan dessa konkurrerande teorier 
arbetas bort (Timperley 2013).  
 

Sammanfattning - Kollegialt lärande i praktiken  
I och med att det inte finns någon vetenskaplig definition på begreppet kollegialt lärande kan 
den ena eller andra praktiken inte heller göra anspråk på att vara ”rätt”.  Här har presenterats 
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några exempel på cykliska undervisningsutvecklande modeller. Därefter presenterades 
modellen för de nationella utvecklingsprogrammen lyften som tagits fram av Skolverket. 
Avslutningsvis i stycket kollegialt lärande i praktiken presenterades en kort beskrivning av 
framgångsfaktorer som lyfts fram som knutna till de exempel som gavs.  
 
 

Metod 
Med denna studie avses att undersöka hur begreppet kollegialt lärande beskrivs och används i 
utövandet av det kommunala skolhuvudmannaskapet. Det specifika kunskapsintresset i 
studien är begreppet kollegialt lärande och det som studeras är hur begreppet används på 
kommunal förvaltningsnivå. Att definiera kunskapsintresse och vad som ska studeras är 
centralt för kvalitativa studier. I många fall genomförs datainsamlingen i en kvalitativ studie 
genom intervjuer eller observationer. Ibland kan texter ge information om fenomen som inte 
kommer fram genom direkta observationer eller intervjuer (Barajas m fl 2013, s 134). I denna 
studie bestämde jag mig för att studera dokument istället för intervjuer. Detta beskrivs närmre 
under stycket genomförande. I sitt avsnitt om kvalitativ analys beskriver Fejes och Thornberg 
(2009) olika analysmetoder som ger en enkel och överskådlig kartbild över hur man kan 
arbeta med att analysera kvalitativa data mer generellt; inte enbart vad gäller intervjumaterial. 
Den analysmetod som jag använder i min studie bygger på tolkning av dokumentens innehåll. 
Denna tolkning görs utifrån den begreppsanalys jag genomfört av begreppet kollegialt lärande 
och den skolkontext som dokumenten förekommer i. Det valda tillvägagångssätt att tolka data 
i form av dokument faller inom ramen för kvalitativ innehållsanalys (Bryman 2011; Fejes & 
Thornberg 2009).  
 

Urval 
Urvalet begränsar sig till kommunala skolhuvudmän. Genom bekvämlighetsurval valde jag 
fyra kommuner med olika storlek och invånarantal. Undersökningen utgår från fyra 
kommunala förvaltningar. Antal invånare i de fyra kommunerna var per 31 januari 2016 155, 
43, 27 och 139 tusen.  
 
Det förekommer variationer i benämningar av den politiska nivån och förvaltningsnivån i de 
olika kommunerna. I studien används för enkelhetens skuld benämningen utbildningsnämnd 
på den politiska nivån och utbildningsförvaltning på den förvaltande nivån. I urvalsprocessen 
såväl som i själva undersökningen har de olika kommunernas partipolitiska sammansättning 
inte tagits i beaktning. 
 

Datainsamling 
Det material som ligger till grund för själva undersökningen består av digitala data som är 
hämtade från kommunernas hemsidor. Begreppet ’kollegialt lärande’ användes i sökningen 
efter aktuella dokument. 
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Genomförd avgränsning är att enbart ta med dokument som rör den obligatoriska skolan och 
som är kommunövergripande. Genom den avgränsningen sorterades dokument som berör 
kollegialt lärande på enskilda skolor bort. De dokument jag använt mig av söktes fram under 
perioden oktober 2017 - januari 2018 och har aktualitet inom perioden 2015- 2017. Några 
dokument täcker en tidsperiod längre tillbaka eller fram i tiden, men med aktualitet de 
nämnda åren.  
 

Etiska aspekter  
I alla studier ska fyra forskningsetiska aspekter beaktas. Dessa utgörs av informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nyttjandekravet rör användning 
av insamlat data och att dessa enbart ska användas i forskningssyfte. I detta sammanhang där 
data består av publikt material utlagt på kommuners hemsidor anser jag ingen särskild 
beaktning av nyttjandekravet som relevant. Konfidentialitetskravet innebär att ingen enskilt 
person skall kunna identifieras i studien (Vetenskapsrådet 2002). I den utsträckning jag har 
haft kontakt med enskilda personer i arbete med studien har konfidentialitetskravet beaktats 
och ingen person ska kunna identifieras i den form studien presenteras. Informations- och 
samtyckeskravet innebär att deltagande i studien är informerade om studiens syfte och 
genomförande samt att samtycke inhämtats (a.a.). Dessa etiska aspekter har beaktats genom 
den kontakt som tagits med utbildningsförvaltningarnas chefer (bilaga 1) och i den vidare 
med de kontaktpersoner som förvaltningscheferna hänvisade till.   
 

Genomförande  
Min strategi för datainsamling började med att jag tog kontakt med de utvalda kommunernas 
ledande tjänsteman inom respektive utbildningsförvaltning. Kontakten togs i form av mail 
som innehöll en presentation av min studie inklusive önskemål att få kontakt med en i 
förhållande till studiens syfte adekvat person (bilaga 1). Jag fick kontakt med två 
utbildningsstrateger och en lektor med uppdrag inom undervisningsutveckling. Den fjärde 
kommunen responderade inte på kontaktfrågan trots påminnelser.  
 
Initialt var min plan att datainsamlingen skulle innefatta intervjuer. Efter intervju med två av 
kontaktpersonerna insåg jag att det materialet skulle begränsa sig till kontaktpersonernas 
uppfattningar och beskrivningar av kollegialt lärande i respektive kommun och begränsa 
möjligheten att besvara de ställda forskningsfrågorna. Med utgångspunkt i det resonemanget 
beslutade jag att samla in digitala data via kommunernas hemsidor.  

Metoddiskussion  
Genom att använda bekvämlighetsurval är jag medveten om att undersökningens resultat inte 
är generaliserbart. Studiens syfte är att undersöka hur begreppet kollegialt lärande beskrivs 
och används i några svenska kommuners utbildningsförvaltningar och jag anser att den 
undersökning jag härmed genomför ger möjlighet att besvara de frågeställningar jag 
formulerat för att uppfylla syftet. Jag har under arbetet med studien strävat efter ett reflexivt 
förhållningssätt. Ett reflexivt förhållningssätt innebär att reflektera över de resultat 
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undersökningen visar och hur dessa kan vara påverkade av forskarens perspektiv och roll 
samt hur forskningsprocessen utvecklas (Thornberg & Fejes 2009). Då undersökningens data 
är instrumentellt insamlade på ett transparant sätt kan undersökningen anses vara replikerbar. 
Det innebär att den kan upprepas och ge samma resultat om den genomfördes av en annan 
forskare (Bryman 2011). Transparens i förhållande till att beskriva undersökningens 
begränsningar har eftersträvats likaså att inte dra definitiva slutsatser. Det faktum att 
materialet har analyserats av mig som har yrkesbakgrund i den kontext studien faller inom gör 
att viss förförståelse och tolkningsram oavsiktligt kan ha påverkat resultatet. Transparens i 
undersökningar och försiktighet vad gäller att dra slutsatser beskrivs förutsätta god kvalitet i 
kvalitativa studier (Fejes &Thornberg 2009). Studien utgår från begreppet kollegialt lärande 
som större delen av lärarkåren berörs av och som därmed är en del av lärares yrkesaktiva 
vardag. Jag anser att analysen av begreppet och undersökningen av huvudmannens roll i 
förhållande till begreppet kollegialt lärande kan ha relevans både för de som arbetar i den 
enskilda skolan och för själva huvudmannanivån.  
 
 

Resultat  
Här presenteras resultaten av undersökningen hur kollegialt lärande beskrivs och hur det 
används i några svenska kommuners utbildningsförvaltningar. Resultatet grundar sig på 
material hämtat från de fyra utvalda kommunernas hemsidor.  
 
De kommuner som är underlag för undersökningen har namngetts med bokstavskoderna A, B, 
C och D: 
 
Kommun A har ett invånarantal på 155 tusen personer och består av en utbildningsförvaltning 
som förvaltar huvudmannaskapet av 51 grundskolor (http://www.skollistan.eu) 
 
Kommun B har ett invånarantal på 43 tusen personer och består av en utbildningsförvaltning 
som förvaltar huvudmannaskapet av 23 grundskolor. 
 
Kommun C har ett invånarantal på 27 tusen personer och består av en utbildningsförvaltning 
som förvaltar huvudmannaskapet av 14 grundskolor. 
 
Kommun D har ett invånarantal på 139 tusen personer och består av en utbildningsförvaltning 
som förvaltar huvudmannaskapet av 54 grundskolor. 
 

Kollegialt lärande - träffar vid sökning 
Resultatet redovisas genom att först presentera förekomster av begreppet kollegialt lärande. 
Därefter kategoriseras förekomsterna och beskrivs i tre kategorier som benämns rapport, 
utvecklingsprojekt och rekrytering.  
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Inledningsvis undersöktes i vilken utsträckning begreppet kollegialt lärande förekom i det 
publika material som är tillgängligt på kommunernas hemsidor.  
Därefter gjordes en sökning på den del av sidorna som var knuten till skola och utbildning. 
Dessa två sökningar gav samma träffar. Jag drar slutsatsen att begreppet kollegialt lärande i 
min undersökning enbart förekommer i samband med skola och utbildning. Här presenteras 
resultatet i en frekvenstabell: 
 
Kommun Kommun A Kommun B Kommun C Kommun D 
Kollegialt 
lärande  

79 11 21 5 

Tabell 1: visar antal förekomster av begreppet ”kollegialt lärande” på kommunernas hemsidor.  
 
Efter denna kartläggning gick jag genom träffarna och sorterade bort de sidor som föll utanför 
det definierade undersökningsområdet. De träffar som sorterades bort var de som enbart rör 
förskola, gymnasium och vuxenutbildning samt material som rör enskilda skolor. Det material 
som återstod är de träffar jag fick med sökordet ’kollegialt lärande’ i kommunövergripande 
dokument och som rör den obligatoriska skolan: grundskolan.  
 
Materialet är det som bildar underlag för analys och som sammanlagt består av nio dokument 
och en filmserie med fyra delar. Innehållet i materialet analyserades och kategoriserades efter 
innehållets karaktär och kategorierna benämndes:  
 
Rapport: som innehåller dokument av utvärderande karaktär  
Projekt: som beskriver hela eller delar av utvecklingsprojekt 
Rekrytering: som är framtagna i samband med personalrekrytering.   
 
I tabell 2 presenteras material där begreppet kollegialt lärande förekommer grupperade i ovan 
nämnda kategorier.  Filmserien framstår i tabell två som en förekomst då den var del av ett 
utvecklingsprojekt.  
 
Kommun/kategorier Kommun A Kommun B Kommun C Kommun D 

Rapport 1 1 2 1 

Utvecklingsprojekt  2   1 1  

Rekrytering    1 1 

Tabell 2: visar antal dokument/filmserie där begreppet kollegialt lärande i någon omfattning förekommer.  
 
I det följande stycket presenteras de olika förekomster av begreppet kollegialt lärande som 
framgår av tabell 2. Detta för att presentera de sammanhang begreppet används i och för att 
synliggöra möjlig innebörd av begreppet på de olika sätt det används. De tre kategorierna 
rubricerar presentationerna.  
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Rapport 
I materialet med förekomst av begreppet kollegialt lärande fanns det fem dokument som 
kategoriserades som rapporter. Rapporterna är av olika karaktär. En bygger på en utvärdering 
av en treårsperiod med karriärtjänsten förstelärare. En annan är en presentation av en rapport 
framtagen av SKL rörande resultatsammanställning i svenska grundskolor. De tre resterande 
representerar rapporter som sammanfattar resultat från hela den kommunala verksamheten 
alltså inte enbart de delar som rör skola och utbildning. Förekomsten av begreppet kollegialt 
lärande i dessa rapporter presenteras och beskrivs i det följande och då knutet till den 
kommun de förekommer i.  
 
Rapport kommun C  
För Kommun C förekommer begreppet kollegialt lärande både i en delårsrapport från augusti 
2016 samt en årsredovisning för hela 2016. Delårsrapporten är inte så omfattande och där 
förekommer begreppet kollegialt lärande enbart övergripande men då genom att beskriva ett 
av utbildningsförvaltningens tre fokusområden. Årsrapporten är mer omfattande och 
beskrivande. De kommunövergripande målen för skolverksamheten i Kommun C är 
formulerade i tre fokusområden. Kollegialt lärande är ett av dem. Tillsammans med 
pedagogiskt ledarskap och fördjupat analysarbete utgör kollegialt lärande alltså en central 
roll i utbildningsförvaltningens profilering. I samband med att de prioriterade områden 
beskrivs poängteras att själva arbetet kan se olika ut i de olika skolverksamheterna. De 
enskilda skolorna är inriktade på de kommunövergripande fokusområdena men prioriterar 
sina insatser utifrån respektive behov.  
 
Insatser som deltagande i Skolverkets lyft beskrivs men det framkommer inte i vilken 
utsträckning detta sker och då inte heller hur stort antal lärare det berör eller hur stor del av 
kommunens skolor som har prioriterat dessa insatser.  

  
Kollegialt lärande inom ramen för de statliga utbildningssatsningarna Läslyftet och 
Matematiklyftet pågick även under 2016 (kommun C).  

 
Beskrivningen av lärares deltagande i läslyftet och matematiklyftet kopplar i rapporten direkt 
till ett stycke där analys av elevernas måluppfyllelse i svenska respektive matematik 
redovisas. I både svenska och matematik kan förbättrade resultat spåras men det framgår 
också både förhoppningar om och förväntningar på att resultaten ska öka framöver. Detta 
beskrivs inte direkt men i termer av förväntade resultat i förhållande till insatser: 
 

 …enligt forskningen är ett rimligt tidsperspektiv cirka sex år innan man ser tydlig effekt i 
betygsstatistiken (kommun C). 

 
Detta citat är kopplad till de systematiska utvecklingsinsatser som genomförs i kommunen i 
form av lyften och uttrycker en viss grad av tillförsikt och ett förutsatt antagande att resultaten 
kommer att öka på sikt. I samma del av helårsrapporten för 2016 framgår också att 
kommunen gör ytterligare satsningar för att utveckla verksamheten på utbildningsfronten. 
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Utmaningen är att få riktigt bra effekt av alla de utvecklingsinsatser som pågår och att säkra att 
den senaste tidens positiva utveckling fortsätter och sprider sig inom alla områden (kommun 
C).  

 
Den stora satsningen förutom lyften beskrivs som en metod för kollegialt lärande kallad 
mentoring coaching. Under 2016 har samtliga rektorer och förstelärare genomgått 
kompetensutbildning genom mentoring coaching. Det framkommer att denna satsning 
påbörjades 2015 och att mentoring coaching nu har genomförts som arbetsmetod i samtliga 
skolor. Detta projekt beskrivs utförligare under kategorin projekt. 
 
Rapport kommun B 
Kollegialt lärande nämns i en övergripande kommunal delårsrapport från Kommun B. 
Förekomsten av begreppet kollegialt lärande finns i ett stycke med rubriceringen Bildning för 
individen och samhällets utveckling - genom fler invånare med högre utbildningsnivå. 
Rubriken utgör formuleringen av ett resultatmål som alltså är fler invånare med högre 
utbildningsnivå. Stycket som i sig omfattar fler nivåer än grundskolan är kopplad till 
utvärderingen av beskrivna mål och avser att visa resultaten av satsningen. Begreppet 
kollegialt lärande förekommer där ett pågående IKT-projekt i grundskolan med 
implementering av lärplattor beskrivs.  
 

…utbildning, fortbildning och kollegialt lärande såsom handledning av mer erfarna kollegor 
erbjuds (kommun B).   

 
Citatet är hämtat från ett stycke i texten som beskriver ett pågående arbete att öka den digitala 
kompetensen. Kollegialt lärande framstår här som en handledningsfunktion där en erfaren 
kollega utbildar en något mindre erfaren kollega.  
 
Rapport kommun D 
De två resterande rapporterna är knutna till rapportering av genomförda insatser. Den ena av 
dem förekommer i Kommun D och består av en informationstext till medborgarna som 
sammanfattar en SKL rapport som sammanställer resultat från svenska grundskolor. Denna 
rapport visar att kommun D har klättrat i ranking genom att elevernas resultat är bättre än 
tidigare mätningar.  
 

Det är mycket positivt att den satsning vi under flera år genomfört för att förbättra 
matematikundervisningen nu ger synliga resultat. Till exempel har vi i Kommun D sedan flera 
år satsat på matematikutvecklare som jobbar nära verksamheten och vi har också ett 
långtgående samarbetat med […] universitet kring att utveckla matematikundervisningen, 
säger utbildningsnämndens ordförande (kommun D). 
 
Efter genomfört matematiklyft i alla skolor har arbetet fortsatt med regelbundna nätverksträffar 
med kollegialt lärande för matematiklärare. En bidragande faktor är också lärarnas 
målmedvetna arbete med att utveckla undervisningen, säger utbildningsdirektören 
(kommunD). 
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Det är de två översta organen hos skolhuvudman som uttalar sig; den politiska ledaren av den 
kommunala nämnden och utbildningsdirektören som basar över tjänstemannasidan på 
utbildningsförvaltningen. Här ser vi ett exempel på en koppling mellan utvecklingsinsatser 
som genomförts och redovisat förbättrade elevresultat.  Någon kritisk granskning av detta 
samband är inte redovisad.  
 
Rapport kommun A 
Förekomst av begreppet kollegialt lärande i kategorin rapport utgör i kommun A en 
utvärdering av karriärtjänsten förstelärare i perioden 2013- 2015. Utvärderingen är 
omfattande och framtagen som ett underlag för vidare avtal mellan arbetsgivaren och de 
fackliga organisationerna. Denna uppföljningsrapport står för de i särklass flesta förekomster 
av begreppet kollegialt lärande i mitt material; 47 stycken.  
 
I rapporten finns en funktionsbeskrivning för förstelärare. Det har funnits olika former för 
försteläraruppdrag och ett av dem benämns: förstelärare med särskilt utvecklingsuppdrag. I 
denna grupp förstelärare beskrivs ett av huvuduppdragen vara att:  
 

…leda processer som utvecklar kollegialt lärande (kommun A).  
 
Den formuleringen kan uppfattas som att kollegialt lärande är en praktik som ska utvecklas 
men kan också stå för att det kollegiala lärandet är ett mål i sig. Inte minst framgår ur citatet 
att uppgiften att utveckla kollegialt lärande är fördelat till just förstelärare med särskilt 
uppdrag.  
 
Inom förstelärarnas uppdrag att utveckla kollegialt lärande beskrivs också ett uppdrag som 
handledare:  
 

…handleda (coacha) andra lärare och föra pedagogiska samtal (kommun A).  
 
Då detta är en utvärderande rapport bygger den till stor del på förstelärarnas 
upplevelser och erfarenheter av uppdraget. Dessa data har samlats in i både enkät och 
i intervjuform. I samband med presentation av insamlade data redovisas olika 
metoder som prövats och används till exempel inom handledning och coaching.  
 

Utvecklingsprojekt 
De utvecklingsprojekt som förekommer i materialet är liksom rapporterna av olika form och 
karaktär. Det finns sammanlagt fyra stycken. Det första jag beskriver är en presentation av ett 
utvecklingsprojekt inom hållbar utveckling och är tillgängligt för intresserade 
arbetslag/skolor. Det andra representeras av en serie filmer där kollegialt lärande beskrivs. 
Dessa är del i ett utvecklingsprojekt som benämns rektorslyftet och är som namnet antyder ett 
utbildningsprogram för rektorer. Det tredje är beskrivning av ett projekt med införande av 
arbetsmetoden mentoring coaching som nämndes kort under stycket rapport. Det fjärde och 
sista är inget direkt utvecklingsprojekt men faller inom kategorin då det representerar en 
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avdelning på utbildningsförvaltningen som benämns FoU och sysslar med att just ta fram 
utvecklingsprojekt och -program. Förekomsten av begreppet kollegialt lärande kategoriserad 
under utvecklingsprojekt presenteras närmre och beskrivs i det följande och då knutet till den 
kommun de förekommer i.  
 
Utvecklingsprojekt kommun A 
Av de utvecklingsprojekt som beskrevs med kollegialt lärande hittades i Kommun A 
erbjudande om ett utbildningspaket för pedagoger. Beskrivningen erbjuder en grundutbildning 
i LHU, lärande i hållbar utveckling för hela personalgrupper.  
 

Detta är ett utbildningspaket, tänkt att genomföras i lärandecirklar utifrån 
prof Helen Timperleys tankar kring kompetensutveckling och kollegialt 
lärande, för hela personalgrupper på skolor. Kompetensutvecklingsinsatsen 
leds med fördel av skolans egna förstelärare, utvecklingsgrupp 
eller motsvarande, med stöd av utbildningskontorets hållbarhetspedagoger (kommun A). 
 

 
Syftet med utbildningen angavs vara att uppnå samsyn kring vad hållbar utveckling respektive 
lärande för hållbar utveckling innebär för skolan. Det direkta målet med själva utbildningen är 
att personalgruppen ska utarbeta en första handlingsplan för systematiskt arbete med lärande 
för hållbar utveckling för skolan. I presentationen framstår kollegialt lärande som centralt i 
processen. Den kollegiala lärande processen beskrivs med hänvisning till 
forskningsbeprövade utvecklingsmetoder och det finns även en grundad tanke om hur 
projektet kan ledas. Det kan ”med fördel” som det beskrivs göras av förstelärare och i 
dokumentet framgår också vilken modell för handledning som tillämpas. Poängteras bör att 
detta är ett erbjudande till kommunens skolor och förskolor.  
 
Ett annat projekt som presenteras i kommun A är en föreläsningsserie om kollegialt lärande 
inom rektorslyftet. Rektorslyftet är en nationell fortbildningssatsning för rektorer. Serien 
presenteras i fyra delar i formen av filmer om ca 10 minuter vardera. Filmerna har kollegialt 
lärande som gemensam titel och består av del 1) Grunderna, del 2) Ledarskap, del 3) Effektiv 
undervisning samt del 4) Systematisk utveckling.  
I filmerna presenteras ett flertal aspekter av kollegialt lärande för rektorerna och andra 
intresserade tittare. Innehållet ger inga definitioner av kollegialt lärande men en inblick i vad 
det kan vara och hur det kan användas. Jag får uppfattningen att det centrala budskapet i 
filmerna är en uppmaning att använda kraften i det kollegiala lärandet så den främjar 
elevernas lärande.  
 
Utvecklingsprojekt kommun C 
Kommun C har satsat på arbetsmetoden mentoring coaching. Utvecklingsprojektet beskrivs 
förutom som tidigare nämnts i helårsrapporten för 2016 i form av en artikel i en tidning som 
utges av kommun C. Tidningen ligger tillgänglig på kommunens hemsida.  
 
Mentoring coaching har tagits fram vid University of London för att på ett strukturerat sätt 
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utveckla det kollegiala lärandet. Flera lärare från kommun C har utbildat sig i arbetsmetoden 
genom att delta på kurser i London. Arbetsmetodens förgrundspersoner har senare bjudits in 
till kommun C och där haft utbildningstillfällen för samtliga rektorer och förstelärare. I 
samband med besöket hölls också föreläsningar för alla kommunens lärare så de skulle vara 
insatta och förtrog med arbetsmodellen. Den lokale initiativtagaren till projektet beskriver i 
artikeln mentoring coaching såhär:  

 
…som jag ser det är det dels ett förhållningssätt och dels som en samtalsmodell. Det handlar 
om att lyssna och ställa frågor. Att få den som pratar till att själv komma fram till lösningar och 
förbättringsområden framåt. Målsättningen är att höja elevernas resultat genom att skolorna 
utvecklar sina arbetsrutiner och sitt ledarskap (kommun C). 
 

Målsättningen med att införa denna arbetsmodell är alltså ytterst att höja elevernas resultat. 
Vägen dit består av ett medvetet arbete med modellen att utveckla arbetsrutiner och 
ledarskapet på skolorna.  
  
Utvecklingsprojekt kommun D 
Det som i kommun D relaterar till utvecklingsprojekt är presentationen av en forsknings- och 
utvecklingsenhet, FoU på utbildningsförvaltningen. FoU-enheten arbetar med att initiera, 
planera och leda förändringsarbete och kompetensutveckling för lärare och rektorer inom 
prioriterade utvecklingsområden i enlighet med uppsatta mål. Knutna till enheten finns 
utvecklingsstrateger. Utvecklingsstrategerna har olika uppgifter som till exempel arbetet med 
det systematiska kvalitetsarbetet. Dessutom ansvarar de för omvärldsbevakning där uppgiften 
bland annat är att ta del av aktuell forskning och se till att den kommer medarbetarna till del. 
Därutöver leder utbildningsstrategerna kollegialt lärande genom att exempelvis hålla i 
nätverk, leda arbetsgrupper och leda skolutvecklingsprocesser.  
 
Till FoU-enheten är även åtta förstelärare med särskilt resultatuppdrag knutna. Dessa arbetar 
med att utveckla pedagogiken på plats i klassrummen tillsammans med elever och ordinarie 
personal på skolor där det finns behov.  
 

Rekrytering 
Den sista kategorin i resultatredovisningen av denna studie har jag kallat rekrytering. De 
förekomster av begreppet kollegialt lärande som förekommer här har publicerats i samband 
med behov av att rekrytera ny personal till verksamheterna. Kollegialt lärande som nämns i 
samband med rekrytering förekommer i två tillfällen. I båda fallen presenteras begreppet som 
något positivt som finns inom aktuell kommun och framställs för att attrahera presumtiva 
pedagogjobbsökande.  
 
Rekrytering kommun D 
I kommun D finns en broschyr utlagd på hemsidan som riktar sig till jobbsökande 
lärare/pedagoger. En stor del av texten består av berättelser från nuvarande lärare som uttalar 
sig om hur det är att jobba i kommunen. Jag har valt att ta med och citera de delar av texterna 
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där kollegialt lärande nämns och som representerar personal i just grundskolan som är den 
verksamhet min undersökning avgränsar sig till.  
 

Till att börja med så är det ett enormt kollegialt lärande i träningsskolan och grundsärskolan. 
Man tar väldigt mycket hjälp och stöttning av varandra. Jag personligen har också fått mycket 
stöttning i min vilja att utbilda mig när jag har tagit initiativ till det (kommun D). 
 
Vi har jobbat med kollegialt lärande, olika lärstilar, och mycket annat. Kommande läsår 
kommer vi ha fokus på två områden: föräldrasamverkan, och tillgänglighet och inkludering 
(kommun D). 
 
Eleverna delas under dagarna ofta in i tvärgrupper och halvgrupper, vilket ger en flexibilitet i 
lärandet som underlättar för både barn och pedagoger och skapar bra förutsättningar för 
kollegialt lärande (kommun D).  
 

Ur dessa beskrivningar framstår begreppet kollegialt lärande inte i någon större utsträckning 
som systematiskt förekommande utvecklingsarbete. De tre utlåtanden som framkommer i 
citaten lämnar som jag ser det ingen beskrivning av någon gemensam uppfattning om vad 
kollegialt lärande skulle kunna vara i deras kommun. 
   
Rekrytering kommun C 
Den andra kommunen där begreppet kollegialt lärande förekommer i samband med behov av 
personalrekrytering till verksamheten har valt en mer formell presentation av kommunen som 
arbetsplats. I inledningstexten till rekryteringsdokumentet beskrivs följande: 
 

Våra pedagoger ges fortlöpande kompetensutveckling, vi jobbar med kollegialt lärande och 
”mentoring coaching” (kommun C)  
 

Därifrån finns möjlighet att klicka sig vidare till olika typer av tjänster varvid jag går in på 
den för lärare till grundskolan. Kollegialt lärande presenteras där som ett av de tre 
fokusområden kommunen satsar på i sitt utvecklingsarbete. Dessa tre fokusområden 
presenteras i samband med övergripande insatser som tidigare nämnda mentoring coaching 
samt ett annat benämnt PRIO och som har tagits fram av SKL. Under beskrivningen av 
fokusområdena står följande text för att beskriva kollegialt lärande: 

 
Kollegialt lärande (t ex mentoring coaching, där bland annat förstelärarna (15% av kommunens 
lärare) har en nyckelroll, men också NT-satsning, läslyft, pedagogiska samtal etc) (kommun C). 

 
Här ges några exempel på insatser som benämns kollegialt lärande inom kommunen samt till 
viss del hur arbetet är organiserat.   
 

Sammanfattning - Resultat   
Sökandet efter begreppet kollegialt lärande på utbildningsförvaltningarnas hemsidor gav ett 
resultat bestående av elva dokument/filmserie. Träffarna kunde delas in i tre kategorier: 
rapporter, utvecklingsprojekt och rekrytering. Dessa beskrevs och besvarar den första av 
studiens forskningsfrågor som riktas mot vilka sammanhang begreppet kollegialt lärande 
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förekommer i på kommunal förvaltningsnivå. Med den andra frågeställningen söks 
beskrivningar av begreppet kollegialt lärande på kommunal förvaltningsnivå. I de flesta fall 
gav förekomster av begreppet kollegialt lärande inte någon beskrivning av begreppets 
innebörd. Däremot förekom vid några tillfällen exemplifieringar genom beskrivning av 
insatser som benämndes kollegialt lärande. I vissa delar i resultatet berörs tredje 
forskningsfrågan som rör hur kollegialt lärande initieras och leds i skolorna från 
huvudmannanivå. Dessa lyfts fram i nästa stycke som ger en diskussion av resultatet.  
 

Resultatdiskussion 
I det följande presenteras en analys och kritisk granskning av studiens resultat utifrån den 
litteratur som ligger till grund för uppsatsen. Litteraturgenomgången består av en analys av 
begreppet kollegialt lärande. I litteraturgenomgången framgick att begreppet kollegialt 
lärande inte är en vetenskaplig term och att kollegialt lärande framstår som ett paraplybegrepp 
för olika former av lärande och kunskapsutveckling.  
 
Paraplybegreppet kollegialt lärande beskrevs utifrån kärnbegreppen systematisk utveckling 
och systematiskt samarbete. Systematisk utveckling presenterades genom aspekterna 
systematiska förlopp och ledningens roll. Systematiskt samarbete presenterades genom 
aspekterna distans till praktiken, handledning och lärares lärande.  
 
En andra del av litteraturgenomgången som ingår i resultatdiskussionen är den del av 
litteraturgenomgången som rubricerades: varför kollegialt lärande? Denna del består av ett 
övergripande svar som är att höja elevernas måluppfyllelse. Det lär inte finns några metoder 
som garanterar höjd måluppfyllelse men väsentliga aspekter av möjliga påverkansområden 
diskuteras utifrån rubrikerna kunskapande i förändring, lärande och konsumera kunskap - 
skapa kunskap.  
 
En tredje och sista del av litteraturgenomgången ger exempel på kollegialt lärande i praktiken. 
Dessa exempel består av två modellområden. Det ena presenterar cykliska 
utvecklingsmodeller och det andra nationella utvecklingsmodeller i form av Skolverkets 
kunskapslyft.  
 
I det följande redovisas resultatdiskussionen från kommunerna var för sig.  

Kommun A 
I Kommun A förekommer begreppet kollegialt lärande i rapportform som beskrivning av 
uppdraget som förstelärare. I rapporten framgår att förstelärarna har som uppdrag att coacha 
och handleda kollegor och att utveckla kollegialt lärande. I litteraturdelen framgår att 
handledning uppfattas som en väsentlig aspekt av systematiskt samarbete i 
undervisningsutvecklande processer (Runesson 2012; Rönnerman 2011; Timperley 2013). 
Det kollegiala lärande som förstelärarna ska utveckla är inte definierat i rapporten. Detta är 
inte så oväntat med avseende på att det i litteraturgenomgången framstår att begreppet 
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kollegialt lärande för det första inte är en vetenskaplig term och för det andra att det är att 
betrakta som en samlingsterm för undervisningsutvecklande insatser (Langelotz 2017; 
Skolverket 2013). I Kommun A anses förstelärarna med fördel kunna delta som handledare 
och det har i rapporten en tydlig koppling till att främja det kollegiala lärandet som del 
skolornas utvecklingsarbete mot högre måluppfyllelse. Det kan antas att det i kommun A 
finns en uppfattning om att dessa insatser kan föra till ökad måluppfyllelse hos eleverna.  
 
I samband med presentationen av ett utvecklingsprojekt i hållbar utveckling som utgår från 
cykliska modeller av utveckling. Ett av målen för den utbildning som erbjuds arbetslag är att 
uppnå samsyn bland deltagarna som förutsättning för att skriva fram en handlingsplan i 
hållbar utvecklingen för den skola de är verksamma vid. I litteraturdelen beskrivs behovet av 
djupgående samarbete lärare emellan som förutsättning för att skapa en likvärdig skola med 
alla elevers möjlighet att på ett optimalt sätt utveckla kunskaper och färdigheter (Carlgren 
2015). Det beskrivna projektet i kommun A kan antas sträva efter likvärdighet genom att 
initiera ett djupgående samarbete mellan kollegor.  
 
Genom den filmade föreläsningsserien riktad till rektorer beskrivs olika aspekter av kollegialt 
lärande. Huvudbudskapet i filmerna är som jag uppfattar det att betrakta kollegialt lärande 
som en kraft och en uppmaning till rektorerna att förvalta och utveckla den kraften. Detta 
återfinns hos Timperley (2013) och omtalas tidigare i denna uppsats.  
 
Sammantaget för kommun A är att begreppet kollegialt lärande används i stor omfattning. 
Ingen specifik definition ges av begreppet vilket som tidigare nämnt inte är oväntat med 
avseende på att det inte är en vetenskaplig term att det är att betrakta som en samlingsterm för 
undervisningsutvecklande insatser. I kommunen förefaller föreställningen om att lärarnas 
kompetens kan höjas genom kollegialt lärande och att detta har samband med möjligheten för 
elevernas kunskapsresultat att höjas.  
 

Kommun B 
I kommun B förekom begreppet kollegialt lärande i en kommunalt övergripande 
delårsrapport. I det redovisade beskrevs ”handledning av mer erfaren kollega” som kollegialt 
lärande. I den beskrivna insatsen som handlar om att öka den digitala kompetensen uppfattar 
jag att kollegialt lärande beskrivs som en situation där lärare med kompetens inom 
användandet av digital teknik handleder den som inte kan lika mycket. I 
litteraturgenomgången beskrivs handledarens roll i ett systematiskt samarbete som den person 
som kan ha och bibehålla distans till praktiken för att hålla ihop och leda processen vidare 
(Langelotz 2017). Jag finner anledning att anta att handledning som den beskrivs förekomma i 
Kommun B inte utgår från den innebörd av begreppet handledning i en kollegialt lärande 
kontext som framkommer i litteraturen. I litteraturen beskrivs att kollegor kan handleda 
varandra (Skolverket 2013). En lärare som handleder kollegor i sammanhang av kollegialt 
lärande har ofta fått någon form av utbildning för att kunna utföra uppdraget. Här kan vi inte 
veta om så är fallet i kommun B. Utifrån detta gör jag antaganden att 
skolhuvudmannafunktionen i kommun B inte har någon särskild inriktning på att definiera 
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och använda begreppet kollegialt lärande som ett medvetet redskap i det pågående 
utvecklingsarbetet.  
 
Projektet att öka den digitala kompetensen förefaller vara initierat och lett från 
huvudmannanivå. Jag tolkar det som att projektet utgår från föreställningen att det kan bidra 
till att höja elevernas måluppfyllelse. 
 

Kommun C 
I Kommun C förekommer kollegialt lärande som ett av utbildningsförvaltningens tre 
fokusområden. I årsrapport från 2016 anges att kollegialt lärande inom ramen för de statliga 
utbildningarna matematiklyftet och läslyftet pågick under 2016. Dessutom beskrivs att 
begreppet kollegialt lärande förekommer i samband med en mentoring coaching-satsning som 
görs i kommunen. Slutligen nämns kollegialt lärande i samband med personalrekrytering.  
 
I och med att kollegialt lärande är ett av utbildningsförvaltningens tre fokusområden anser jag 
att begreppet beskrivs och används närmast som en profilering. Det medför ett antagande om 
att det finns en definierad uppfattning om vad kollegialt lärande innebär. Någon sådan hittar 
jag inte i materialet utan beskrivningen av begreppet sker snarare genom förekomsterna av de 
insatser som görs. I det material som kategoriseras under rekrytering exemplifieras kollegialt 
lärande med insatser såsom mentoring coaching, förstelärarnas nyckelroll, NT-satsningar, 
läslyft och pedagogiska samtal utan närmre beskrivning. Exempelvis beskrivs mentoring 
coaching som ett kollegialt lärande. I den korta beskrivningen som ges i materialet är det svårt 
att få en uppfattning om vad mentoring coaching faktiskt innebär. Lyften beskrivs som en ram 
där kollegialt lärande tar sig uttryck. Att ett kollegialt lärande är pågående inom ramen för 
något (här alltså lyften) kan tyda på uppfattningen att kollegialt lärande innebär en pågående 
process (Skolverket 2013).  
 
I rapporten görs ett resonemang kring insatser och resultat som kan vara intressant att lyfta 
fram i samband med frågan om hur huvudmannen beskriver kollegialt lärande. I 
resonemanget framgår att den önskade måluppfyllelsen inte ännu är uppnådd genom de 
nämnda insatserna. Det kommenteras med att utvecklingen just är processuell och att det inte 
kan förväntas några snabba resultat. Systematisk utveckling tar tid (jfr. Rönnerman 2011) och 
en insikt om det förmedlas i årsrapporten. En oro spåras dock i beskrivningen att det är en 
utmaning att få riktigt bra effekt av insatserna. Trots att en låg effekt insinueras så beskrivs 
utvecklingen som positiv och förhoppning om att utveckling sprider sig i verksamheten 
framgår. Indirekt beskrivs målet med kollegialt lärande ytterst vara att höja elevernas 
måluppfyllelse vilket tyder på en föreställning om att det kollegiala lärandet kan höja lärarnas 
kompetens och därigenom stärka elevernas måluppfyllelse. Enligt ett sociokulturellt 
perspektiv (Säljö 2014) finns inga ultimata metoder som kan garantera höjda resultat. Här 
anser jag att denna förvaltning hyser tilltro till den inneboende kraft (jfr. Timperley 2015) 
som finns i det pågående arbetet och som det gäller att ta vara på och utveckla.  
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Kommun C är den av de undersökta kommunerna som till synes gör en organisatorisk 
satsning som verkar vara förankrad i alla led i kedjan. Storsatsningen de har valt är mentoring 
coaching. Hur metoden har valts och vuxit fram i kommunen beskrivs men hur själva arbetet 
med modellen pågår beskrivs inte. Enligt Langelotz (2017) så kan utvecklingsinsatser med 
utgångspunkt i handledning placeras inom ramarna för det kollegiala lärandet. Satsningar som 
har förankring och ges mandat i alla verksamhetens delar har visat sig vara framgångsrika 
(Timperley 2013, Langelotz 2017; Rönnerman 2011). 
 

Kommun D 
I Kommun D förekommer begreppet kollegialt lärande bland annat i en sammanfattning av en 
SKL-rapport som förmedlas till medborgarna. Där rapporteras om förbättrade resultat i 
matematikundervisningen. Det höjda resultatet förknippas med genomfört matematiklyft och 
med efterföljande regelbundna nätverksträffar med kollegialt lärande. De höjda resultaten 
redovisas men någon analys av resultatet presenteras inte. Därmed kan det direkta sambandet 
mellan insatserna och det höjda resultatet inte bevisas utan får betraktas som ett antagande.   
 
Begreppet kollegialt lärande används i många sammanhang men jag hittar i mitt material inga 
tecken på någon reflekterad diskussion om begreppet. Att kommunen har satsat på en 
rekryteringsbroschyr som ger personliga och delvis motsägelsefulla beskrivningar av 
kollegialt lärande anser jag tyder på det.  
 
Begreppet kollegialt lärande förekommer i samband med presentationen av en forsknings- 
och utvecklingsenhet som finns på förvaltningen. Utvecklingsstrateger som arbetar på enheten 
har bland annat i uppdrag att leda kollegialt lärande genom att hålla i nätverk. De nätverk som 
beskrivs i Kommun D är nätverk som alltså på förvaltningens initiativ skapas för att hålla 
igång det kollegiala lärandet bland lärare. Unikt för Kommun D i detta sammanhang är att de 
så systematiskt etablerar och fortsätter nätverksarbeten efter att till exempel ett lyft är slut. 
Just ihållandet och säkerställandet av att utvecklingsprocesser verkligen ”sätter” sig är en 
förutsättning för att skapa varaktig förändring (Timperley 2013; Langelotz 2017; Skolverket 
2013). En annan insats som förefaller vara unik för kommun D i denna undersökning är att de 
har ett antal förstelärare som är centralt placerade. Dessa placeras periodvis och i samförstånd 
med rektorer ute på skolor för att göra aktiva insatser i klassrum hos lärare där resultaten 
anses vara för låga.  
 
Den samlade bilden av begreppet kollegialt lärande i kommun D är att det inte har någon 
framträdande roll i verksamheten. Däremot tyder resultatet på att det i kommunen pågår ett 
uttalat systematisk utvecklingsarbete som i stor utsträckning både initieras och leds av 
utbildningsförvaltningen.  
 

Sammanfattning - Resultatdiskussion 
Resultatet av undersökningen visar stora variationer i förhållande till både hur begreppet 
kollegialt lärande beskrivs och hur det förekommer på huvudmannanivå i de olika 
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kommunerna. Gemensamt för de olika huvudmännen förefaller vara föreställningen om att 
lärarnas kompetens kan höjas genom kollegialt lärande och att detta kan stärka elevernas 
måluppfyllelse. 
 
 

Slutreflektion  
Syftet med denna undersökning var att analysera hur kollegialt lärande beskrivs och hur det 
används i några svenska kommuners utbildningsförvaltningar. 
 
Det kan vara relevant att påpeka att detta är en liten undersökning och att den består av ett 
begränsat antal förekomster av begreppet kollegialt lärande. Det kan tyda på att  
kommunerna som skolhuvudmän inte spelar någon särskilt stor roll i förhållande till 
eventuellt kollegialt lärande som sannolikt äger rum på enskilda skolor. Det är förståeligt 
utifrån det faktum att kollegialt lärande i första hand är förekommande just ute i skolorna. Där 
har rektor ett huvudansvar för verksamheten och är den som i stor utsträckning fattar beslut 
om den faktiska organisationen av arbetet och vad det ska innehålla. 
 
Med beaktande av begränsningar i studiens omfång och begränsade datamängd anser jag dock 
att resultatet av undersökningen ger en uppfattning om hur kollegialt lärande beskrivs och hur 
det används i just dessa fyra kommuner. Huvudmannanivån är en nivå som åtminstone utifrån 
mitt perspektiv lärare är den minst synliga. Som den nivå som ytterst ansvarar för 
undervisningen och de resultat skolorna uppnår anser jag huvudmannivån värd att fokusera 
på. Det var påfallande att finna så pass stora variationer mellan de fyra kommunerna som 
skolhuvudmän. De stora variationerna visar sig både i huruvida de fyra kommunala 
huvudmännen spelar en aktiv eller passiv roll i förhållande till kollegialt lärande och hur det 
kollegiala lärandet beskrivs och förekommer. Vidare visar den också att det finns stora 
variationer i förhållande till på vilket sätt arbetet med kollegialt lärande initieras och leds i 
förhållande till de olika skolorna. 
 
När jag påbörjade denna undersökning var det med en nyfikenhet på huvudmannens roll i 
förhållande till rektorerna och skolorna och med det formulerade syftet att undersöka hur 
kollegialt lärande beskrivs och hur det används på några svenska kommuners 
huvudmannanivå. Med valet av denna inriktning har jag uteslutit aspekten på kollegialt 
lärande i relation till måluppfyllelse i de olika kommunerna. En undersökning som innefattar 
detta framstår onekligen som intressant och det skulle också kunna bli en frågeställning att 
undersöka i vidare studier.  
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Bilagor 
 
 

Bilaga 1 Mail till utbildningschefer 
 
Hej!  

Jag är lärare med 32 års undervisningserfarenhet och stort intresse för skolutvecklingsfrågor. 
Nu är jag i slutskedet av en masterutbildning i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet. 

Under hösten kommer jag skriva en masteruppsats som är en studie av kollegialt lärande i den 
obligatoriska skolan.  Jag kontaktar dig som utbildningschef med önskemål och förfrågan om 
att få ta del av det arbete som görs på huvudmannanivå i …………. kommun. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka olika sammanhang där kollegialt lärande initieras, leds 
och pågår i några svenska kommuner. Detta görs för att få kunskap om hur och i vilka 
sammanhang den professionella undervisningsutvecklingen sker genom de olika leden i 
kedjan. Från nationella styrdokument via huvudmannanivån till skolledning och bland lärare. 

I första hand är jag intresserad av dokument som rör det politiska uppdrag 
utbildningsförvaltningen arbetar efter och eventuella utvecklingsprojekt (planerad, pågående 
och/eller avslutade). Därutöver är jag intresserad av kontakt med personal som arbetar med 
skolutvecklingsfrågor på förvaltningsnivå för eventuell fördjupad information genom 
mailkontakt, samtal och/eller intervju. Underlaget får gärna röra sig om skolutvecklingsfrågor 
i stort. Min ingång är det kollegiala lärandet men det måste naturligtvis ses i det större 
sammanhanget.  

Jag hoppas på intresse för mitt projekt.  

Med vänliga hälsningar 

Siri Dam Bustad 

 


