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SAMMANFATTNING 
Syftet med min studie är att få kunskap om de processer som uppstår när lärare utbyter erfarenheter 

med varandra på olika sätt och i olika forum med fokus på digitalisering av skolan. Utifrån studiens 

syfte har följande tre frågeställningar formulerats: Hur ser de formella och informella processerna ut 

som kan förknippas med kollegialt lärande i skolan? Hur skapar lärare mening i idén om kollegialt 

lärande? Hur talar lärare om kollegialt lärandet i relation till att skapa kunskaper för en digitaliserad 

undervisning kring innehåll och arbetssätt i skolan? Som datainsamlingsmetod valdes kvalitativa 

intervjuer. Kvalitativa intervjuer valdes för att för att få del av lärarnas upplevelser eller uppfatt-

ningar om kollegialt lärande och fånga processerna. Resultatet redovisas i form av teman som är 

kopplade till varje frågeställning. I studien används ett socialpsykologiskt perspektiv för att förstå 

och förklara de sociala sammanhang som i studien kan kopplas till kollegialt lärande som tar sin ut-

gångspunkt antingen i individen, gruppen eller samhället. Resultatet visar att behovet av struktur 

och sociala relationer utgör förutsättningar för hur de formella och informella processerna görs i 

skolan. Vidare framkommer det att erfarenhetsutbyte och eget lärande är viktiga förklaringar till hur 

mening skapas i idén angående kollegialt lärande. Att få nya idéer och att utarbeta det tillsammans 

med andra samtidigt som eget lärande uppstår verkar vara motiverande för lärarna. Dessutom visas 

att kompetensöverföring och digital analys är viktiga förutsättningar för att besvara hur det kolle- 

giala lärandet kan utvecklas i relation till att skapa kunskaper för en digitaliserad undervisning kring 

innehåll och arbetssätt i skolan.  

Nyckelord 
Digitalisering, kollegialt lärande, socialpsykologiskt perspektiv

2 



3 

Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING ..................................................................................................................................... 2 

1. INLEDNING ............................................................................................................................................. 5 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR.................................................................................................... 6 

3. BAKGRUND ............................................................................................................................................ 6 

3.1. Digitalisering ......................................................................................................................... 7 

3.2. Kollegialt lärande .................................................................................................................. 8 

4. TIDIGARE FORSKNING ........................................................................................................................ 9 

4.1. Digitalisering ......................................................................................................................... 9 

4.2. Kollegialt lärande ................................................................................................................ 11 

5. TEORI ..................................................................................................................................................... 15 

5.1. Teoretisk utgångspunkt ....................................................................................................... 15 

6. METOD ................................................................................................................................................... 16 

6.1. Studiens design och urval .................................................................................................... 16 

6.2. Datainsamlingsmetoder och genomförande ........................................................................ 17 

6.2.1.  Datainsamlingsmetoder ........................................................................................................... 17 

6.2.2.  Genomförande ........................................................................................................................ 18 

6.3. Bearbetning och analys av data ........................................................................................... 19 

6.4. Etiska överväganden............................................................................................................ 20 

6.5. Validitet och reliabilitet ....................................................................................................... 20 

7. RESULTAT ............................................................................................................................................. 21 

7.1. Det kollegiala lärandets formella och informella processer ................................................ 22 

7.1.1. Behov av struktur..................................................................................................................... 22 

7.1.2. Sociala relationer ..................................................................................................................... 25 

7.2. Idén om det kollegiala lärandets mening ............................................................................. 26 

7.2.1. Erfarenhetsutbyte ..................................................................................................................... 26 

7.2.2. Eget lärande som motiv ........................................................................................................... 28 

7.3.     Det kollegiala lärandets utveckling och digitaliserad undervisning ....................................   28 

7.3.1. Kompetensöverföring .............................................................................................................. 29 

7.3.2. Digital analys ........................................................................................................................... 30 

8. DISKUSSION ......................................................................................................................................... 31 

8.1. Metoddiskussion .................................................................................................................. 31 

8.1.1. Urvalet ..................................................................................................................................... 32 



4 

8.1.2. Den kvalitativa intervjun ......................................................................................................... 32 

8.1.3. Analysen av datamaterialet ...................................................................................................... 33 

8.2. Resultatdiskussion ............................................................................................................... 34 

8.2.1. Relations- och strukturorienterat ............................................................................................. 34 

8.2.2. Individuellt och gemensamt lärande ........................................................................................ 36 

8.2.3. Digitalt lärande ........................................................................................................................ 37 

8.3. Framtida forskning .............................................................................................................. 39 

9. REFERENSLISTA .................................................................................................................................. 40 



5 

1. INLEDNING
Utbildningsväsendets digitala resa startade redan på mitten av 1960-talet (Eklöf & Nilsson, 2011).  

Läraryrket förändras i takt med att samhället förändras, vår syn på kunskap, lärande och undervis-

ning får nya influenser från till exempel vetenskapliga studier, rapporter samt styrdokument. Lära-

res kompetens inbegriper alltfler områden, förutom pedagogisk kompetens som innefattar kunskap 

om pedagogiska principer och kunskap om det ämne man undervisar i, så handlar det om social 

kompetens, förmågan att utveckla relationer till elever och kollegor som bygger på tillit och trygga 

lärmiljöer. Men förändringen handlar också om en annan viktig aspekt och det är digital kompetens, 

att i klassrummet kunna handskas med olika former av sociala media och digitala verktyg för till 

exempel kommunikation och lärandet (Holmqvist, 2011).  

Digitaliseringskommissionen (SOU 2015:28) förklarar att digital kompetens innebär att ha kun-

skaper som handlar om att inhämta, kommunicera och producera digitalt, inskaffa de färdigheter 

som behövs för att använda digitala verktyg och tjänster, öka förståelsen för vad digitaliseringen in-

nebär för samhället i stort och vara motiverad och engagerad för att kunna vidareutveckla sin digi-

tala kompetens. Detta påverkar läraryrket, lärandet och undervisningen i högsta grad. Numera ses 

digital kompetens och eget lärande som samverkande faktorer men hur den samverkan ska gå till i 

skolpraktiken är ovisst och detta har till en del utformat den här studien. 

Skolverket (2019c) har formulerat en nationell digitaliseringsstrategi som har tre delområden: 

Första området är digital kompetens för alla i skolväsendet. Det andra området är likvärdig tillgång 

och användning för alla i skolväsendet. Det tredje området handlar om forskning och uppföljning 

kring digitaliseringens möjligheter. Detta fokus sätter den svenska lärarkåren i en intressant situa-

tion då lärare via ett professionellt engagemang ska klara av att hantera digitala verktyg, samtidigt 

ska de kunna reflektera över sin egen digitala förmåga i relation till undervisning och dessutom ska 

de klara av att utveckla sin digitala kompetens. I Lgr 11 nämns i första delen i rubriken Värdegrund 

och uppdrag, att undervisningen ska ge eleverna möjligheter att förstå hur digitaliseringen påverkar 

samhället, kunna använda och förstå digitala verktyg och medier, ha ett kritiskt och ansvarsfullt för-

hållningssätt, kunna lösa problem och omsätta idéer i handling (Skolverket, 2017b). En annan viktig 

aspekt är regeringens beslut att införa digitala nationella prov i grundskolan och gymnasieskolan,

inför år 2022 behöver alla skolor ha nödvändig teknik och digital kompetens för att kunna genom-

föra proven digitalt (Skolverket, 2019a). 
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All digitalisering är en stor förändring för dagens skolor och det påverkar många delar i skolan. Det 

skapar ett behov av att noggrant studera utveckling av en digitaliserad undervisning. Särskilt rele-

vant blir det att få kunskap om de processer som uppstår när lärare träffas och utbyter idéer med 

varandra i olika former och olika platser då de själva utvecklar sin digitala kompetens och sin egen 

digitaliserad undervisning. Kollegialt lärande beskrivs ofta som en viktig nyckel för skolutveckling 

och termen beskrivs på olika sätt. Begreppet kan kortfattat förklaras som en form av kompetens-

utveckling där kollegor genom samarbete tillägnar sig kunskaper i den dagliga verksamheten. Detta

samarbete kan uppstå både i formella och i informella sammanhang mellan till exempel lärare i en

skola. Vad kollegialt lärande innebär i praktiken för lärare är inte sällan otydligt men tillskrivningen

av dess betydelse bidrar till att lärares lärande och undervisning, har vuxit både internationellt och

nationellt (Skolverket, 2019b). Det är detta fenomen som föreliggande studie fokuserar. 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Denna studie undersöker formellt och informellt kollegialt lärande bland lärare från förskoleklass 

till skolår nio, angående utveckling av en digitaliserad undervisning där både innehåll och arbetssätt 

är i fokus. Syftet är att få kunskap om de processer som uppstår när lärare utbyter erfarenheter med 

varandra på olika sätt och i olika forum. Därför har följande tre frågeställningar formulerats; 

1. Hur ser de formella och informella processerna ut som kan förknippas med kollegialt lä-

rande i skolan?

2. Hur skapar lärare mening i idén om kollegialt lärande?

3. Hur talar lärare om kollegialt lärandet i relation till att skapa kunskaper för en digitaliserad

undervisning kring innehåll och arbetssätt i skolan?

3. BAKGRUND
Detta kapitel kommer först att utifrån skolans styrdokument och andra policydokument att belysa 

den påverkan som finns i relation till uppdraget att digitalisera skolan. Därefter beskrivs skolut-

veckling utifrån skolverkets dokument där kollegialt lärande utgör ett systematiskt kvalitetsarbete 

för en mer digitaliserad skola där både lärare och elever utvecklar sin digitala kompetens.  
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3.1. Digitalisering 
I oktober 2017 beslutade regeringen att en nationell strategi skulle finnas för skolans digitalisering. 

Strategin syftade till att alla barn och elever ska få de kunskaper de behöver för att verka i sin livstid 

(Regeringskansliet, 2017b). Skolverket (2019a) framhäver att skolan ska vara ledande i användan-

det av digitala möjligheter för att på bästa sätt främja kunskapsutveckling och likvärdighet. Här 

framgår det att skolan måste förändra, utveckla lärandet och undervisningen utifrån en digitaliserad 

värld. Beslutfattare och styrdokumenten anger en tydlig riktning eftersom regeringen tidigare beslu-

tat att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens genom att införa program-

mering i grundskolan i framförallt teknik- och matematikämnena. Förutom programmering så finns 

det ytterligare fem punkter som skolan ska göra för att stärka elevernas digitala kompetens: Den 

första punkten är att stärka elevernas källkritiska förmåga, den andra är att lösa problem och om-

sätta idéer med användning av digital teknik, den tredje är att arbeta med digitala texter, medier och 

verktyg, den fjärde är att använda digitala system och tjänster och den femte punkten är att utveckla 

förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle (a.a.). Digitalisering innebär både 

hinder och möjligheter i skolväsendet och följande text finns att läsa på riksdagens hemsida: ”Stu-

dier visar att ökad användning av digitala verktyg ger fler utmaningar för lärare när det gäller att 

hantera klassrum och disciplin. Användning av digitala verktyg kan innebära fler distraktioner och 

risk för ökat tempo och ökad stress för elever och lärare. Den forskning och de utvärderingar som 

har studerats i denna översikt visar också att kompetensutveckling behövs på alla nivåer för elever, 

lärare och skolledare. Det är viktigt för att kunna skapa förutsättningar för bra användning av digi-

tala verktyg i undervisningen. En viktig slutsats från forskningen är att it-användningen i skolan 

alltmer blir en ledningsfråga. Förändrade arbetssätt ger resultat och digitala verktygs roll är att göra 

dessa nya arbetssätt möjliga. Nya arbetssätt ställer krav på organisation, resurser och kompetens.” 

(2015/16: RFR18). 

I EU:s direktiv (Europaparlamentet, 2006) nämns att digital kompetens är en av nyckelkompeten-

serna för livslångt lärande. Det innebär att skolan behöver hitta nya mönster för samarbete, kommu-

nikation, lärandet och undervisningen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (2019) hävdar att 

en viktig förutsättning för att eleverna ska kunna utveckla sin digitala kompetens är att skolans per-

sonal har lämplig kompetens. Det kan tillägas i sammanhanget att Skolverket (2019a) har förtydli-

gat via sina riktlinjer att skolan behöver utveckla lärmiljöer som bland annat stödjer kollegialt lä-

rande för att få till detta. 
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3.2. Kollegialt lärande 
Begreppet kollegialt lärande används allt oftare i olika policydokument där det beskrivs som en 

nyckelfaktor i skolors arbete med att förändra och utveckla till exempel den digitala undervis-

ningen. Enligt Skolverkets riktlinjer (2019a) är kollegialt lärande en sammanfattande term för olika 

former av kompetensutveckling eller samarbeten som genomsyras av systematik, dokumentation, 

analys och kritisk granskning där man utvecklar gemensam kunskap genom att både lära av varand-

ras erfarenheter och ta tillvara befintlig kunskap inom området. 

SKL (2019) menar att den svenska skolan är välutrustad när det gäller antal datorer, projektorer och 

uppkopplingshastighet. Men trots ökad tillgång på digitala lärplattformar, läromedel, nätverk och 

verktyg med mera har många skolor problem att använda digitaliseringen på ett klokt sätt, för bättre 

resultat, för skolutveckling och för lärande i en digital samtid. Hur gör vi för att skynda på utveckl-

ingen? Följande citat beskriver vad organisationen tycker behöver ske för att påskynda utveckl-

ingen: ”Det efterfrågas fortlöpande fortbildningsinsatser för pedagoger som bygger på didaktiska 

diskussioner och gemensam undervisningsutveckling. Fokus bör ligga på lärande och hur de digi-

tala inslagen kan stötta, bredda och fördjupa inlärningsprocessen. Även skolledare behöver kontinu-

erlig fortbildning som inbegriper ledning av en skola som integrerar moderna verktyg, arbetssätt 

och tillhörande förändringsprocesser i den dagliga verksamheten. En fortbildning som tydliggör 

skolledarnas ansvar för området och ger dem stöd i arbetet”. De menar att det behövs statliga medel 

för att stärka skolans digitala kompetens och dessa medel bör samordnas med huvudmän, universi-

tet och högskolor (a.a.). 

Skolverket (2019c) beskriver att kollegialt lärande är en viktig faktor i arbetet med att utveckla digi-

talisering. Bland annat nämns att framgångsrik skolutveckling beror på att alla som berörs av för-

ändringsarbetet är delaktiga, så etableras nya arbetsformer lättare eftersom det upplevs ske i sam-

manhang och mening. På Skolverkets Lärportalen (2019b) finns det material för att utveckla under-

visningen tillsammans med kollegorna. En modul heter Digital kompetens och här nämns att inom 

forskningen finns det ökat stöd för att kompetensutveckling genom kollegialt lärande, som utförs 

systematiskt och över tid, har stora chanser att bli bestående i verksamheten. Modellen som present-

eras är en form av kollegialt lärande och de förklarar att stor vikt läggs vid hur man arbetar sig fram 

till lösningar av en uppgift, hur man formulerar ett problem och att man kritiskt granskar, inte bara 



andras utan också sitt eget arbete. Arbetet är genomtänkt med ett strukturerat lärande, deltagarna 

tränar på ett systematiskt sätt att ge och ta emot återkoppling. Skolverket (2019a) nämner både hin-

der och möjligheter för det kollegiala lärandet på skolorna. De beskriver hur det pedagogiska ledar-

skapet kan fungera i sådant sammanhang. Det kan vara uppgiftsorienterat, där inriktningen är på att 

skapa gemensam förståelse av uppgifter. Vidare kan det vara processinriktat, inriktat på att främja 

lärande processer som utmanar och utvecklar förståelser. Dessutom kan det vara relationsinriktat, 

inriktat på att skapa trygga relationer för ett utvecklande lärklimat. 

4. TIDIGARE FORSKNING
I detta kapitel presenteras undersökningar som är relevanta till studiens syfte och frågeställningar. 

Först presenteras studier kopplat till digitalisering i skola och därefter presenteras studier som har 

sin utgång i kollegialt lärande. Urvalet av studierna har sin utgångspunkt i beskrivandet kring sko-

lans sätt att hantera en föränderlig värld. Jag är medveten om att presentationerna inte täcker in allt 

men valet är i relation till studiens syfte och frågeställningar.  

4.1. Digitalisering 
Begreppen digitalisering och digital kompetens används och diskuteras i olika studier och rapporter. 

I en studie gjord av Eklöf och Nilsson (2011) nämns att begreppet digital kompetens handlar om da-

gens människors behov av kunskaper om och färdigheter i att hantera teknik. Det innebär att skolan 

behöver hitta nya mönster för samarbete, kommunikation, lärande och undervisning. En viktig för-

ändring är att dagens unga och andra använder sig ofta av gemensamma nätverk för att göra arbets-

uppgifter. Författarna lyfter fram problematiken angående detta förfarande, ett väsentligt problem är 

att bedöma vem som har gjort vad (vad som är eget tänkande och vad som kan vara andras samman-

fattningar). Motsvarande problem uppstår när vi värderar, menar författarna. Hur kan vi värdera ett 

arbete som framställs i Photoshop jämfört med ett arbete som gjorts för hand? Det visar sig att ele-

ver undervärderar betydelsen av andra redovisningsformer än de skriftliga och tendensen är att lä-

rarna gör detsamma, samtidigt ökar bedömning av skriftliga uppgifter vilket i sin tur kan upplevas 

som en ytterligare börda (a.a.). Det kan vara vanskligt att göra större sammanställningar av olika 

studier men positiva effekter vid användningen av digital teknik är att elevernas motivation och hur 

de tar sig an arbetsuppgifter påverkas samt att det finns tydliga samband mellan ökad språkutveckl-

ing och högre betyg (a.a.). Det kan också innebära att lärare arbetar mer variationsrikt kring 

9 
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undervisningssätten och då kan eleverna ta del av lektionsmaterial på flera olika sätt. Digital teknik 

anses ofta vara ett sätt att individanpassa och vara ett hjälpmedel för många elever, samtidigt upp-

levs det som att de resursstarka eleverna är de som gynnas mest av teknik-användandet. Dessutom 

visar det sig att digitaliseringen har effekter på lärande och resultat i skolan. Författarna berättar att 

det finns en problematik då det finns en stor skillnad i hur eleverna använder tekniken och hur sko-

lan använder den. 

Forsling (2017) har gjort en studie som handlar om att fördjupa kunskapen om hur lärare designar 

och iscensätter lärmiljöer och lärsituationer med och genom digitala verktyg, för att alla elever ska 

bli delaktiga i lärande och meningsskapande. Studien är en etnografisk fallstudie där data konstrue-

ras genom observationer och intervjuer i en skola i Sverige. Sex lärare, två lärare från förskoleklass 

och fyra lärare från lågstadiet, en resurspedagog och en ämnesutvecklare i språk deltog i studien. 

Resultatet visar att lärarnas avsikter när det gäller hur de designade och iscensatte skriv- och lässitu-

ationer med digitala verktyg byggde på de behov barnen i behov av stöd hade. Det visar sig också 

att lärarna under studiens gång utvecklade en så kallad transformationskompetens - en förmåga att 

använda olika verktyg vid olika lärtillfällen. Resultatet visar dessutom hur implementering av digi-

tala verktyg kommer att leda till skolutveckling med stöd från Skolverket och råd för vidareutbild-

ning och kollegialt lärande. Studien är relevant utifrån att författaren studerar hur lärarna i en svensk 

skola ser på digitaliseringen och kollegialt lärande. 

Åkerfeldt et al., (2018) lyfter fram i sin studie olika teoretiska perspektiv som finns i aktuell forsk-

ning om digitalisering i allmänhet och programmering i synnerhet. Författarna presenterar både 

framgångar och misslyckanden kring olika redskap som används i skolan. Digitaliseringen av sko-

lan innebär stora möjligheter men upplevs också som något hotfullt, oroande och stressigt. Det 

räcker inte med att läraren har pedagogisk och didaktisk kompetens utan digitaliseringen medför 

också att ha kännedom om och förståelse för digitala redskap och hur de fungerar. Det blir allt vikti-

gare med digital säkerhet, att på ett säkert och etiskt sätt förhålla sig till skapandet av innehåll med 

digitala verktyg och kommunicera detta genom till exempel olika lärplattformar. Förmågan att 

kunna söka och värdera information blir också allt viktigare. Författarna lyfter fram nödvändigheten 

av att skolan ställer om och skapar möjligheter för eleverna att kunna ta sig an nya arbetsuppgifter i 

det digitala samhället. Undervisning i programmering och digital kompetens behöver genomföras i 

lärmiljöer som stödjer kollegialt lärande, platsen och hur den kan formas skapar förutsättningar för 



kreativitet. Författarna berättar att studien ska ses som ett stöd för kollegialt lärande där kollegor 

systematiskt bygger upp kunskaper och delar med sig av sina erfarenheter till varandra och andra. 

4.2. Kollegialt lärande 
Kollegialt lärande används och diskuteras i olika forum, litteratur och studier. Blossing och Wen-

nergren (2019) menar att det står för olika former av gemensamt arbete, där kollegor tillsammans 

undersöker sambanden mellan undervisning och elevers lärande. Enligt Kornhall (2014) kan det 

också användas som en sammanfattande term för kompetensutveckling där kollegor genom struktu-

rerat samarbete tillägnar sig kunskaper i den dagliga verksamheten. Det bygger på att två eller flera 

lärare har uppgifter som de förbereder och löser, diskuterar och reflekterar över innan de söker hjälp 

eller diskuterar vidare med en handledare.  

Det finns forskning om hur man bygger upp en organisation med kollegialt lärande och utveckling. 

I Blossings och Wennergrens (2019) studie redogörs för praktiska exempel från olika skolor som är 

framgångsrika i detta avseende. Det handlar om kunskap som lärare och skolledare behöver för att 

genomföra processer som skapar kollegialt lärande. Författarna relaterar bland annat till teori om 

socialt lärande och praktikgemenskaper, de menar att kollektivt lärande blivit synonymt med skolut-

veckling. Författarna fortsätter förklara att kollegialt lärande ska ses som en metod eller en modell 

och för att få det kollegiala lärandet att bli framgångsrikt och långsiktigt ska hela skolan involveras i 

arbetet, alla verksamheter behöver granskas och förbättras. I studien undersöker de mönster i sko-

lors arbetssociala verksamhet i relation till organisationsutveckling, socialpsykologiska teorier eller 

teorier om socialt lärande. Ett konkret exempel tar upp hur en skola med två enheter, förskola till 

skolår tre och skolår fyra till nio, förändrar sättet att arbeta under 2000-talets början. Allteftersom så 

organiserades kollegialt lärande i form av skolårsövergripande grupper som leds av förstalärare där 

alla hjälps åt att hitta problemområden i den egna undervisningen med stöd av forskningslitteratur. 

Även kollektiva redskap som skuggning, filminspelning och analysarbete bidrar till att lärarna delar 

med sig av sina egna erfarenheter, visar studien. Det är nödvändigt att skolledarna deltar i utveckl-

ingsarbetet, de är viktiga aktörer i att skapa nya strukturer som i sin tur ger nya förutsättningar i 

skolan, menar författarna. Struktur består av regler, normer och föreställningar i den arbetssociala 

verksamheten, praktik ska här förstås som människors sociala handlingar, det som människor gör 

och säger tillsammans (a.a.) I ett annat exempel nämns två skolor, en skolår sex till nio och en för-

skola till skolår fem, där kollegialt lärande sker genom olika delsystem som gemensamt benämns 
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som skolans infrastruktur, det visar sig att just infrastrukturen varierar samt att möjligheter, hinder 

och förverkligande av mål blir olika mellan skolorna. Författarna konstaterar att det sociala samspe-

let skapar förutsättningar för en hållbar och långsiktig skolutveckling, samtidigt som de beskriver en 

djupare förståelse av kollegialt lärande som utgår ifrån praktiska och teoretiska perspektiv. Den 

kunskap som förmedlas i den här studien bidrar till synliggörandet av hur den lokala skolans verk-

samheter arbetar. 

En studie gjord av Blossing (2008) visar att den kunskap som samlas kring tidigare nämnda struk-

turer kan möjliggöra utveckling av lärandet i samspelet mellan enskilda lärare och kollegor. Resul-

tatet visar att framgångsrika lärare utvecklar arbetsmönster där de ingår i nätverk med andra lärare. 

Detta är en viktig utgångspunkt vid formellt och informellt kollegialt lärande och deras arbetspro-

cesser. I dessa nätverk finns det lärande och utbyte som skolorna kan nyttja mer effektivt gällande 

organisation, tidsramar och innehåll, menar han. När det sker formellt lärande i grupp innebär det 

att det finns ett bestämt syfte, med uttalade regler, rutiner och ett formellt ledarskap, till exempel i 

ett arbetslag eller ämneslag. Ett informellt lärande i grupp kännetecknas istället av en grupp som 

bildas spontant utifrån samhörighet eller gemensamma intressen och som präglas av relationsbehov 

samt underförstådda normer, till exempel en grupp lärare som umgås vid sidan av arbetet för att ha 

trevligt, har ett ledarskap som i regel är outtalat och skiftande. 

Langelotz (2014) studie handlar också om kollegialt lärande. Syftet med studien är att analysera vil-

ken kompetensutveckling och vilken lärarskicklighet som byggs på genom kollegial handledning 

samt vad som främjar och begränsar utvecklingspraktiken. Både handledningens form och innehåll 

analyseras med stöd av tre forskningsfrågor och studiens fokusgrupp är lärare i ett arbetslag som 

undervisar främst i grundskolan skolår sju till nio, där arbetslagets sammansättning varierar under 

studiens gång mellan åren 2008 - 2011. Datainsamlingen bygger på kvalitativa metoder som inter-

vjuer, observationer via handledningssamtal och arbetslagsmöten. De första analyserna gjordes di-

rekt i anslutning till handledningssamtalen och delvis i samarbete med lärarna. Arbetslaget ville ut-

veckla en större yrkesskicklighet med stöd av en speciell modell av kollegial handledning. Författa-

ren nämner, efter att ha studerat arbetslaget och kollegialt lärande med kollegial handledning, att 

den formen av lärande inte bara bidrar till utveckling, utan att den också kan medföra både korrige-

rande och stigmatiserande processer. Studien visar att lärarna utvecklat sin samarbetsförmåga lik-

som ett kollegialt förhållningssätt. Det visade sig också att lärarna utvecklade en kommunikativ 
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förmåga genom stöd av handledning. Studien förmedlar en djupare förståelse av att sociala relat-

ioner bidrar till att utveckla lärandet via ömsesidigt erfarenhetsutbyte. Den tydliggör också vikten 

av ömsesidiga relationer för att utveckla lärarskickligheten som i sin tur ger förutsättningarna för att 

förändra och utveckla skolverksamheter lokalt. 

Kollegialt lärande sker inte av sig självt och det finns nackdelar med arbetssättet. Det finns såklart 

studier som lyfter just den problematiken. Larsson (2018) framhåller i sin studie att kollegialt lä-

rande kan bidra till arbetstillfredsställelse, engagemang och eventuellt bättre elevresultat. Men sam-

arbetet kan även leda till ökad arbetsbörda, stress, utbrändhet och ökad risk för konflikter i per-

sonalgruppen. Studien visar att i samarbete med kollegor, lär och utvecklar enskilda lärare sin kom-

petens. Att lärare samarbetar och utbyter erfarenheter tycks vara en viktig men inte alltid tillräcklig 

förutsättning för skolutveckling, menar författaren. En studie gjord av Collinson & Fedoruk Cook 

(2000) undersöker hur lärare uppfattar tiden i förhållande till kollegialt lärande. Här kommer det 

fram att lärare upplever stress och att inte räcka till för att stötta sina kollegor samtidigt som de re-

dan har en hög arbetsbelastning. Lärarna tycker att det är viktigt med kollegialt lärande och att dela 

med sig av sina erfarenheter, men att de inte gör mer än vad som krävs för att få en balans på arbets-

uppgifterna. Författarna menar att en av förklaringarna till att kollegialt lärande uteblir är att det är 

brist på gemensam planeringstid.  

Ytterligare en studie i ämnet är Hultqvists (2011) undersökning när det gäller lärarnas förändrade 

yrkesvillkor. Han har studerat läraryrkets förändring och syftet med studien är att återge några av de 

aspekter som lärare beskriver angående yrkets förändring. Lärarna upplever att politiker styr skolan 

mycket mer nu än tidigare, med mer fokusering på resultat och därav tydligare styrning, uttrycker 

de att den mer fria och skapande delen av arbetet har underdimensionerats. Lärarna menar att yrket 

har blivit ett relationsyrke, relationerna till eleverna har förändrats, det är som att värdet av skola 

och studier inte längre motiverar utan det förutsätts ett stort personligt engagemang från lärarnas 

sida. Med personligt engagemang menas att lärarna ska vara motiverande, stödjande och uppmunt-

rande, förklarar författaren. Kollegialt lärande som medför ökad arbetsbörda och stress, att inte få 

till väsentliga förutsättningar som gemensam arbetstid och läraryrkets förändring är relevanta 

aspekter då dessa synliggörs i min studie. 
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Timperley (2013) lyfter fram vikten av att utveckla ett professionellt lärande. Hon menar att pro-

fessionellt lärande sker när läraren verkligen engagerar sig i sitt lärande och systematiskt undersö-

ker hur effektivt olika undervisningsaktiviteter fungerar. Hon åskådliggör detta lärande genom en 

modell som inleds med att lärarna behöver ta reda på vad eleverna måste veta och göra för att uppnå 

de mål som anses vara viktiga i de samhällen där de lever och utbildas. Följande frågor är aktuella 

när lärarna utreder: Vad kan de redan? Vad behöver de lära sig och göra? Hur bygger lärarna vidare 

på det de redan kan? I nästa steg fastställer lärarna vad de behöver veta för att bli mer effektiva, i 

det här läget finns frågor såsom: Vilka kunskaper och färdigheter behöver lärarna för att möta ele-

vernas behov kring lärandet? På vilka områden är läraren ensam respektive tillsammans med andra 

effektiv eller ineffektiv? I tredje steget undersöker lärarna sin professionella förmåga till exempel 

utifrån det aktuella ämnet, bedömning, läroplan och pedagogik. Vid det näst sista steget läggs ton-

vikten på en förändrad undervisning i klassrummet, den behöver förändras för att eleverna ska 

kunna uppleva lärandet på ett nytt sätt. Det sista steget handlar om att studera elevresultaten och 

undervisningsmetoderna. På vilket sätt har läraren bidragit till de nuvarande elevresultaten? Det 

systematiska arbetet, där ett kollegialt lärande finns som en central del, förutsätter att alla pedagoger 

är med och drar sitt strå till stacken, att de lär sig spela sina roller och utföra sina uppgifter som le-

der fram till resultat som är viktiga för eleverna (a.a.). Författaren visar på hur eleverna kan få nya 

möjligheter att synliggöra sina kunskaper med hjälp av lärarens professionalitet. Det handlar om att 

göra lärarna till experter för att kunna se samband mellan undervisning och elevresultat. Hon lyfter 

fram vilka kunskaper, färdigheter och förmågor vi som lärare behöver utveckla för att tillgodose 

elevernas behov.  

Arbetsformen skulle kunna resultera i kollegialt lärande genom systematiskt samarbete, där till ex-

empel pedagoger tillägnar sig kunskaper och färdigheter som hjälper dem att lägga upp undervis-

ningen utifrån elevernas behov för att nå läroplanens mål. Här är det viktigt att implementera aktuell 

forskning kring vad som fungerar med digitaliserad undervisning och kollegialt lärande. Det gäller 

att bygga upp en lärande organisation som är långsiktig och lyfter fram både det individuella och 

det kollektiva. Granberg och Ohlsson (2005) refererar till Senges’ (1990) förklaring av begreppet 

lärande organisation, enligt vilken det betonas att individer, grupper och hela organisationer stän-

digt lär sig, utvecklas och förnyas. En lärande organisation kännetecknas av ett ständigt lärande för 

alla, med hög grad av ansvar och initiativtagande, en inställning att det är lätt att till sig, utveckla 

och föra vidare kunskap samt en förmåga att förändra sig och tillämpa kunskaper och insikter (a.a.). 

Även Kools och Stoll (2016) tar upp begreppet och förklarar att det finns nyckelfaktorer som avser 



att kunna vägleda skolan till att bli en lärande organisation. Som ett led i detta beskriver de sju steg 

som kännetecknar skolan som en lärande organisation: Det första steget handlar om att utveckla och 

dela en vision som är inriktad på inlärning för alla elever; det andra är att skapa och stödja kontinu-

erliga inlärningsmöjligheter för all personal; det tredje vill främja teaminlärning och samarbete mel-

lan personal; det fjärde avser att upprätta en kultur för utredning, innovation och utforskning; det 

femte är att upprätta inbäddade system för insamling och utbyte av kunskap och lärande; det sjätte 

lyfter fram lärande med och från den yttre miljön och större inlärningssystem; och det sjunde avslu-

tas med modellering och växande, lärande ledarskap. 

5. TEORI
Studien undersöker formellt och informellt kollegialt lärande bland lärare och samtidigt fokuserar 

på hur lärarna och skolan kan utveckla en digitaliserad undervisning, och jag väljer att använda mig 

av begrepp och resonemang utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv. Anledningen till detta val är 

att det socialpsykologiska perspektivet kan bidra till förståelse och tolkningar i studien av olika 

skillnader i det kollegiala lärandet. Detta för att få kunskap om de sociala processer som uppstår när 

lärare utbyter erfarenheter med varandra. 

5.1. Teoretisk utgångspunkt 
Socialpsykologin försöker att förstå och förklara mänskliga sociala interaktioner vilka kan ta sin ut-

gångspunkt antingen i individen, gruppen eller samhället. Det socialpsykologiska perspektivet utgår 

från att människan är en social varelse, att vi utvecklas i samspel med andra och att det finns for-

mella och informella grupper och roller. Centrala begrepp inom socialpsykologin är grupp, roll, 

normer, värderingar, fördomar, attityder med mera. Grupputveckling samverkar med ledarskap, 

kommunikation, socialisation och normer (Thornberg, 2013). Socialpsykologin studerar alltså för-

hållandet mellan det individuella och det kollektiva, människan tillsammans med andra i sociala 

samspel. Ur ett socialpsykologiskt perspektiv så räcker det inte att varje lärare förlitar sig på sin in-

dividuella kompetens för att utveckla sitt lärande och undervisning. Samtidigt som ett individuellt 

lärande pågår så är läraren beroende av det kollektiva, i det här fallet kollegorna, för att kunna få till 

förändring och utveckling i sitt arbete. Dessutom behöver läraren förlita sig på de strukturer som har 

skapats i det sociala samspel med kollegorna, här handlar det till exempel om att agera på ett sådant 

sätt så att du uppfattas som en kompetent lärare, hur beslutsfattandet är organiserat och grupperingar 

som arbets- och ämneslag (Blossing, 2008). 
15 
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Socialpsykologin kan ibland beskrivas utifrån en allmän tolkning kring tre fenomen eller nivåer. Jag 

utgår från Stiwnes (1998) uppdelning för att synliggöra dessa olika perspektiv. Den första delen är 

individuella fenomen och här ingår attityder, erfarenheter, känslor, inre drivkraft och minnen för so-

cialt beteende som människan visar i en grupp. Perspektivet bygger på förståelsen kring den en-

skilda personens beteende, till exempel förklaras problem enbart utifrån det individuella, gruppen 

finns i bakgrunden men är osynlig på den här nivån. Den andra delen heter interpersonella fenomen 

och här handlar det om fördomar, kommunikation, konformitet (innebär att en individ anpassar sig 

till en grupp för att passa in) och normer. Perspektivet fokuserar på relationer och samspel mellan 

gruppens medlemmar. På den här nivån kan en grupp betraktas som ett system som lever sitt eget 

liv. Den tredje delen är kollektiva fenomen, ett helhetsperspektiv på människors beteende i små 

grupper och relationer mellan olika grupper. På den här nivån är det intressant att förstå och se dyna-

miken mellan grupper och system. Dessa tre fenomen eller nivåer används som analytiskt redskap i 

relation till analysen av det empiriska materialet.

6. METOD
I metodkapitlet presenteras motiven för att använda en kvalitativ metod och vad det innebär för 

denna studie. Kapitlet inleds med en beskrivning av studiens design och urval. Vidare presenteras 

metod för insamling av datamaterial och genomförande, därefter bearbetning och analys av data-

materialet. Dessutom lyfts etiska överväganden fram och avslutningsvis diskuteras studiens validitet 

(giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet). 

6.1. Studiens design och urval 
I min studie väljer jag att utgå ifrån en kvalitativ metod eftersom syftet är att få kunskap om de pro-

cesser som uppstår när lärare utbyter erfarenheter med varandra på olika sätt och i olika forum. Bry-

man (2016) menar att den kvalitativa forskningen är ett sätt att förstå människors upplevelser av 

olika situationer eller deras synsätt på hur verkligheten ter sig. Med hjälp av en kvalitativ metod så 

handlar det om att beskriva, förstå och tolka det som studeras och forskaren själv har en viktig roll i 

hela processen (Eriksson Barajas et al., 2013).  



17 

En kvalitativ studie försöker få en bred och noga beskrivning gällande det som ska beforskas. Urva-

let i denna studie görs därför i relation till att skapa en representation av deltagare som kan tillföra 

data kring det som ska beskrivas. Studien genomförs i en grundskola, från förskola till skolår nio 

med ungefär 480 barn/elever och cirka 50 anställda (fritidspedagoger, administrationsanställda, 

förskollärare, lågstadielärare, mellanstadielärare, högstadielärare och skolledare). Skolan jag har valt 

att studera har gjort en stor satsning på olika digitala verktyg såsom lärplattor (iPads och Chrome-

books) och Apple-datorer under ett par års tid. Parallellt med detta har de valt att investera i ett 

digitalt läromedel som täcker de flesta skolämnena i grundskolan. Personalen lär sig att använda 

Google Classroom och andra delar som kan härledas till Google Apps For Education (förkortas 

GAFE). Begreppet lärplattor ska betona att de är till för lärandet och inte ett verktyg för avkoppling 

och spel.  

Jag är själv lärare i skolan som studeras så det var enkelt att fråga kollegorna om att delta i studien. 

Bryman (2016) beskriver detta urval som ett bekvämlighetsurval, där forskaren använder sig av de 

personer som finns tillgängliga i närheten. Valet av informanter bestämdes utifrån avgränsade 

faktorer som att de skulle vara bekanta med skolans arbetssätt och ha lärarlegitimation (Eriksson 

Barajas et al., 2013). Urvalet utgick från att försöka få en bredd och fånga de olika verksamheterna 

på skolan. Det var en förskolelärare, två lågstadielärare, tre mellanstadielärare och tre högstadielä-

rare, sammanlagt nio deltagare. Utifrån studiens syfte och frågeställningar valde jag att inte jämföra 

verksamheterna inom skolan, utan istället försöka hitta likheter och skillnader när jag jämförde in-

formanternas uppfattningar och erfarenheter av processerna i kollegialt lärande. Vid kvalitativa in-

tervjuer är valet av informanter centralt och under nästa rubrik utvecklar jag resonemanget.  

6.2. Datainsamlingsmetoder och genomförande 
Först presenteras kvalitativa intervjuer som studiens datainsamlingsmetoder och därefter beskrivs 

genomförandet kortfattat. 

6.2.1. Datainsamlingsmetoder 
Till den här studien användes kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Valet av datainsam-

lingsinstrument i studien utgår ifrån att det ska bidra till att kunna ta del av skolans verksamhet och 

informanternas upplevelser och erfarenheter kring kollegialt lärande och fånga processerna. I den 

kvalitativa intervjun riktas intresset mot den intervjuades upplevelser, tankar och erfarenheter (Bry-

man, 2016). Den vanligaste datainsamlingsmetoden är semistrukturerade intervjuer med en person i 



taget med en intervjuguide som innehåller generella frågor kopplat till det som ska studeras. Studi-

ens intervjuguide (Bilaga 3) utgick från tre huvudrubriker kopplade till studiens tre frågeställningar. 

Till dessa huvudrubriker formulerades frågor där intervjupersonen hade stor frihet att utforma sva-

ren på sitt eget sätt. Till exempel så innebar det ett mindre antal frågor kopplat till intervjuguiden 

och för att få uttömmande svar behövde jag ställa uppföljande frågor. Ytterligare ett motiv till valet 

av intervjuformen är flexibiliteten eftersom fokus är på hur intervjupersonen uppfattar och tolkar 

frågorna samt upplever vad som är viktigt vid förklaringar av olika beteenden och skeenden. Dess-

utom har studien från början ett tydligt fokus på vad som ska studeras vilket också medför att semi-

strukturerade intervjuer är ett lämpligt val (a.a.).  

6.2.2.  Genomförande 
Intervjuerna genomfördes strax före och efter jullovet under cirka fyra veckor läsåret 18/19. Inför 

varje intervju mejlade jag information (Bilaga 2) om vad studien syftade till och bifogade intervju-

guiden. Jag tänkte det var viktigt att informanterna fick ta del av frågorna innan intervjun, tanken 

var att informanterna skulle kunna fundera på frågorna och samtidigt förmedla en trygghet. Det kan 

råda en viss spänning och oro både inför och efter en intervju. Med stöd av upplägget kan intervju-

personen få en orientering om hur intervjutillfället kommer att kunna vara (Kvale & Brinkmann, 

2014). Innan intervjuserien påbörjades gjordes två pilotintervjuer för att testa intervjuguiden och 

min roll som intervjuare. Deltagarna i pilotintervjuerna förmedlade viktig kunskap och tydlighet när 

det gäller svaren på mina frågor. Frågornas syfte stämde väl överens med hur deltagarna uppfattade 

frågorna och svaren bekräftade en del av min förförståelse kring skolan som skulle studeras. Det 

gav en känsla av trygghet inför de kommande intervjuerna. Både informanterna och jag var nog-

granna med att välja tid och plats för intervjuernas genomförande. Det gjordes via mejl. Förslag på 

tid och plats mejlades till informanterna. Ett par informanter önskade en annan plats, troligen spe-

lade närhetsprincipen och tryggheten in. Med det menas att intervjupersonen har en relation till en 

arbetsplats och eventuellt till ett hem- eller ämnesrum. Varje intervju tog mellan 20 - 25 minuter 

och intervjuerna spelades in via en app på en smartphone eller ipad. Inspelningarna gav möjligheten 

att analysera svaren mer detaljerat än att bara anteckna svaren på papper eller via dator. Att bara an-

teckna medför en risk att missa väsentlig information som fraser eller uttryck (Bryman, 2016). 

Varje transkribering tog mellan tre och fyra timmar att göra och ungefär 22 000 ord samman- 

tälldes utifrån intervjuerna.  
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6.3. Bearbetning och analys av data 
Bearbetning och analys har i den här studien gjorts med användande av tematisk analys. Bryman 

(2016) menar att tematisk analys är vanligt vid analys av kvalitativa data. Den tematiska analysen 

passar bra till studiens syfte och frågeställningar eftersom det är en metod som identifierar mönster 

och teman utifrån datamaterialet. Jag har valt att förhålla mig till Braun och Clarke (2006) och deras 

beskrivning hur den tematiska analysen görs i sex olika steg. Först presenterar jag deras modell och 

därefter beskriver jag studiens. Det första steget är att bekanta sig med datamaterialet, att transkri-

bera och läsa igenom flera gånger. Det andra steget är att skapa koder, leta efter meningar och sys-

tematiskt koda dem. Det tredje steget är att söka efter teman, sortera koderna i teman och samla re-

levanta data till dem. Fjärde steget innebär att granska funna teman, därefter kontrollera att dessa 

och insamlade exempel har tydliga samband. Det femte steget är att definiera varje tema som även 

namnges. Sista steget i analysen innebär att skriva fram resultatet med stöd av relevant litteratur i 

relation till studiens syfte och frågeställningar.  

Under analysarbetet följde jag modellen enligt ovan och i första steget, för att få en uppfattning om 

vilka data som skulle analyseras, lyssnade jag igenom intervjuerna. I andra steg transkriberades in-

tervjuerna och skrevs ut i pappersform. Transkriberingen är en väsentlig del där forskaren lär känna 

sina data (Braun & Clarke, 2006). Därefter sparades det digitalt på ett Word-dokument i mitt 

OneDrive-moln för att kunna vara lättillgängligt oavsett om jag var hemma, på jobbet eller på resa. 

Jag numrerade varje intervju utifrån datum för att komma ihåg när den gjordes och för att inte 

blanda ihop dem. I det tredje steget läste jag igenom utskrifterna noggrant och letade efter mönster 

och nyckelord utifrån informanternas utsagor, i det här momentet upplevde jag även en fördjupad 

förståelse kring min data. Jag jämförde för att hitta mönster utifrån likheter och skillnader i materi-

alet. Jag färgkodade med överstryckningspennor olika nyckelord och meningar för att få en tydli-

gare bild om det fanns mönster eller inte. Dessutom ritade jag en skiss för att få en klar bild över 

vilka nyckelord och meningar som återkom och passade in dem i koder. I fjärde och femte steget 

överfördes koderna till teman som i sin tur sammanfattades i huvudrubriker. När jag fortlöpande 

granskade min data gjordes en del revideringar, till exempel kunde ett temas namn omformuleras. 

För att tolka och förstå resultatet på ett djupare sätt användes ett socialpsykologiskt perspektiv. Per-

spektivet brukar generellt delas upp i tre fenomen eller nivåer: det individuella, det interpersonella 

och det kollektiva. Dessa fenomen användes som analytiska redskap för att förbättra och stärka re-

sultatet ytterligare. I det sjätte steget var det viktigt för mig att fundera på om temana var relevanta 

för studiens syfte och om huvudrubrikerna var tydligt kopplade till frågeställningarna. Dessutom att 
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jag som forskare försöker hitta tydliga och starka belägg som exempel på teman och koppla ihop 

dem till tidigare forskning och teorier (a.a.).  

6.4. Etiska överväganden 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017) genomsyrar arbetet med denna studie. Det inne-

bär att arbetet tar hänsyn till de fyra grundläggande huvudkraven som finns: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Dessa fyra 

krav är utgångspunkt i inhämtningen av datamaterialet samt i hanteringen av detsamma. Via ett 

missivbrev på mejl (Bilaga 1) till all personal på den undersökta skolan så informerades alla om stu-

dien och de etiska reglerna. Personerna som skulle kunna ingå i studien blev informerade om studi-

ens syfte och hur studien var upplagd samt vad ett deltagande kunde innebära - informationskravet. 

När urvalet av informanter var klart skickades ett mejl till dem där det framgick ytterligare inform-

ation om studien, deltagandet i den och om de etiska reglerna. Samtidigt fick de information om att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Informanterna i stu-

dien var myndiga och kunde därmed ge sitt samtycke - samtyckeskravet. Den aktuella intervjugui-

den bifogades också i samma mejl och motivet var att låta informanterna ta del av frågorna innan 

intervjun och samtidigt förmedla en trygghetskänsla eftersom det kan finnas en viss spänning och 

oro inför en intervju (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Med utgångspunkt från konfidentialitetskravet där det klargörs att deltagarna inte ska kunna känna 

igen sig i studien så har dessa anonymiserats och skrivits fram som lärare med fingerade namn. 

Bakgrunden var att varje deltagare eller informant fick ett fiktivt namn som utgick från namntoppen 

2018 med de populäraste namnen för båda könen. Att det blev fingerade namn och inte siffror som 

Lärare 1, Lärare 2, var för att namn uppfattas som mer personligt. Alla data som producerats inom 

ramen för studien har behandlats varsamhet. Det innebär att informanternas namn aldrig skrivs till-

sammans med insamlat materialet och att det inte går att spåra datamaterialet till enskilda individer. 

Det sista kravet är nyttjandekravet och informanterna informeras om att det insamlade materialet 

endast kommer användas i forskningssyfte och slängas efter studien.  

6.5. Validitet och reliabilitet 
Forskarens roll, inställning och ärlighet är väsentliga för alla olika studier. Med validitet menas gil-

tighet och det innebär i vilken utsträckning studien som genomförs och metoder som används 



verkligen stämmer överens med det som avses undersökas (Fejes & Thornberg, 2017). En vanlig 

kritik av forskningsintervjuer är att resultaten kan vara ogiltiga på grund av att informanternas redo-

görelser kan vara falska, detta är en risk som behöver kontrolleras vid varje tillfälle (Kvale & Brink-

mann, 2014).  

Som forskare kan fenomenet ”insider-förståelse” uppstå för den miljö som studeras, med det menas 

att forskaren är väl förtrogen med miljön och i stort sett redan vet hur kollegorna tänker och varför 

de agerar som de gör i olika situationer. Med det sagt så vill jag nämna att min långa erfarenhet som 

lärare kan påverka tolkningen av resultatet, så att använda ett socialpsykologiskt perspektiv i resul-

tatavsnittet bidrar till att tolkningen bli så objektiv som möjligt. Att som forskare använda mig av 

ett teoretiskt perspektiv innebär möjligheten att kunna få en förståelse på ett djupare plan av det 

som ska studeras (Elvstrand et al., 2017). Fördelen med ett teoretiskt perspektiv, som redovisas 

öppet i studien, är att läsaren då kan förstå vad som vägleder forskaren i tolkningsprocessen. Men 

det finns en risk att data kan pressas in i en redan bestämd teoretisk modell och att det kan uppfattas 

som konstlat. Samtidigt innebär diskussionen kring forskningens resultat med stöd av tolkningar, 

och med förankring i det teoretiska perspektivet, att det ofta ökar kvaliteten och skärpan i den egna 

analysen (a.a.).  

Begreppet reliabilitet brukar förklaras som tillförlitlighet och det innebär hur noggrant jag studerar 

det som ska undersökas (Fejes & Thornberg, 2017). Det är nödvändigt att forskaren är noga med att 

beskriva varje led i forskningsprocessen, och Bryman (2016) framhåller att en del av validitet och 

reliabilitet är att jag som forskare har undersökt det som var tänkt att undersökas och har besvarat 

studiens frågeställningar. För att studien ska ha hög reliabilitet eller tillförlitlighet så har jag också 

försökt vara noggrann med att beskriva alla stegen i forskningsprocessen  

7. RESULTAT
Detta kapitel är studiens empiriska del och resultatet redovisas med hjälp av tre huvudrubriker som 

var och en kan kopplas till respektive frågeställning formulerade i studien. Valet att använda tema-

tisk analys av det insamlade materialet innebär att under varje huvudrubrik redovisas resultatet i 

form av teman. För att förtydliga de olika temana så används citat från intervjuerna med informan-

terna. Därefter görs en tolkning av det som studeras och jag använder mig av relevant litteratur och 
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försöker relatera till socialpsykologins tre fenomen eller nivåer, det individuella, interpersonella 

och kollektiva, som analytiskt redskap för att skriva fram resultatet. Följande fingerade namn ges till 

respektive informant: 

Informant 1 - Alice  

Informant 2 - William 

Informant 3 - Maja 

Informant 4 - Lilly 

Informant 5 - Liam 

Informant 6 - Noah 

Informant 7 - Ella 

Informant 8 - Wilma 

Informant 9 - Ebba 

7.1. Det kollegiala lärandets formella och informella processer 
Studiens resultat visar hur de formella och informella processerna ser ut i det kollegiala lärandet i 

skolan. Detta kan beskrivas med hjälp av två teman. Dels handlar det om att detta kan kopplas till 

ett behov av struktur i både formella och informella processer, dels att sociala relationer är väsent-

liga för skapandet och utvecklandet av kunskaper. 

7.1.1. Behov av struktur 
Detta tema handlar om hur behov av struktur för lärarna blir något viktigt för både de formella och 

informella processer som finns i skolan. Temat som fokuserar på de formella processerna känne-

tecknas av att alla deltar och att det inte är frivilligt samt att det finns ledare som håller i mötena och 

att det finns mål med uppdraget. Lärarna menar att de formella processerna bör präglas av struktur, 

att det är viktigt med ramar, tid och innehåll. Det är viktigt att det finns tydliga strukturer. Följande 

två citat beskriver behovet: 
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”Jag tycker att det finns men att man skulle behöva strukturera upp det lite, göra tydligare 

ramar. Sen beror det på från person till person. Jag behöver nästan en rubrik, om du förstår 

vad jag menar. Såhär, det här pratar vi om nu. Nu är det kollegialt lärande och det är det här 

som vi ska prata om” (Alice). 

”Jag tror ju att man måste ha någon form av grundstruktur, att det här är någonting vi ska 

jobba med. Det är en del av det hela, att det är uttalat uppifrån att nu ska vi göra det här” 

(William). 

Lärarna uttrycker behovet av grundstruktur och ramar. Citatet från Alice kan tolkas som att det är 

viktigt att synliggöra arbetsprocessens olika delar, förutom att ha ramar för vad som ska göras behö-

ver det också klargöras vad arbetet ska leda till, att det blir hållbart och långsiktigt. William lyfter 

fram att det är viktigt med en grundstruktur för arbetet och att skolledningen behöver vara tydlig i 

att detta arbete ska ske och att det inte är frivilligt. En studie gjord av Edqvist och Kolam (2018) vi-

sar att struktur är det formella systemet i en verksamhet. Det handlar om hur den är organiserad, 

vilka regler och principer som gäller, hur uppdrag och mål formuleras, hur arbetsfördelningen görs, 

hur belöningssystemet används, hur hierarkier mellan ledare och medarbetare avgörs, enligt förfat-

tarna Även den informella processen är i behov av struktur för att få den delen att fungera, men den 

synliggörs inte på samma sätt utifrån innehåll, normer och ledarskap (a.a.). Utifrån ett socialpsyko-

logiskt perspektiv ingår till exempel normer, regler och rutiner i begreppet struktur. Giddens (1999) 

kan förklara Alices och Williams uttryck som ett behov av strukturer eftersom människan skapar 

känslomässig trygghet med hjälp av rutiner som man ständigt upprepar, producerar och reproduce-

rar för att kunna minska oförutsebarheten. Om det upplevs som att det finns liten eller ingen struk-

tur kring skolans arbetsprocesser så kan det leda till otrygghet, osäkerhet och vantrivsel. Fenomenet 

kan ses som både som interpersonellt och kollektivt eftersom en grupp och dess medlemmar påver-

kar varandra samtidigt som det uttrycks bland lärarna att det behöver komma från skolledningen 

vad som ska göras.  

Resultaten visar också att tiden är ett fenomen som är viktigt för kollegialt lärande. Lärare vill ha tid 

när de får möjlighet att påverka arbetsprocess och innehåll. Följande två citat lyfter detta: 
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”Sen tycker jag att man ska avsätta tid, Den här timmen är avsatt för just det. Alla måste 

dela med sig av någonting, för då tror jag att man gör det. Nackdelen är tidsaspekten och vi 

har så mycket som det är ändå” (William). 

”Först och främst schemalagt. Att det är schemalagt är nog A och O tänker jag. Eftersom 

det kan vara nytt så kommer det bli motsägelser och sådär, att folk tycker att det inte är det 

roligaste. Dessutom så är vi ju pressade vi lärare. Men om det är på schema då förändrar det 

allting och vi måste ju få in det” (Ella). 

Det första citatet kan tolkas som att tid är en väsentlig del i de formella och informella processerna. 

Båda lärarna ger en bild av att skolan behöver avsätta tid och att det är schemalagt. Det måste finnas 

tid för samtal, reflektion, utvärdering och analyser. Samtidigt tolkar jag det som att lärarna inte kan 

eller vill engagera sig i andra uppgifter än de som förväntas eller krävs av skolledningen, annars 

finns risken att det blir för mycket och stressigt. Det finns flera studier som visar på sambandet ar-

betsbörda och bakomliggande orsaker, Collinson och Fedoruk Cook (2000) tar till exempel upp 

stressfaktorer som ökad dokumentation och att täcka upp för kollegor som har frånvaro. Författarna 

berättar att tiden är ett stort hinder vid förändring och utveckling av skolan. Studien visar även be-

hovet av ändrat synsätt på lärarrollen, det räcker inte med att justera tid inom lärarscheman, det be-

hövs också mer flexibla lärarscheman. Blossing och Wennergren (2019) menar att om lärare ges 

mer tid och inflytande över arbetsprocessen så tar de större ansvar. Lärarna växer och tar mer an-

svar genom att de ser sig själva som aktörer och viktiga deltagare i att förändra och utveckla skolan. 

Giddens (1999) menar att människan har förmågan att reflektera över och hantera sina handlingar i 

situationer med mer maktutövning eller möjligheten att påverka, vilket här exemplifieras av Ella 

som uttrycker att är det med på schemat så förändrar det situationen och hon kommer att ta hänsyn 

till det. Tiden kan relateras både till interpersonella och kollektiva nivåer eftersom tiden här är en 

viktig förutsättning för att få till en fungerande arbetsprocess inom grupper men även övergripande 

på skolnivå. Förbättringsarbete är en långvarig process, och Blossing (2008) utvecklar detta genom 

att lyfta fram att skolan behöver hitta en övergripande organisation istället för en variant där förbätt-

ringsarbetet läggs på varje enskild lärare. En sådan modell klarar inte en diskussion mellan grupper 

om mål och struktur. Här finns ingen kunskapsprocess utan det kan liknas vid en situation där in-

formation läggs över från den som har till den som inte har (a.a.).  
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7.1.2. Sociala relationer 
Temat beskrivs som att det finns gemensamma intressen bland lärare för kollegialt lärande och att 

det sker växeldragande i en grupp. Sociala relationer har betydelse för både det formella och infor-

mella kollegiala lärandet och arbetsprocesserna. Följande lärare beskriver detta:  

”Det informella bygger på, i mitt fall på nära relationer till vissa pedagoger. Framför allt två 

kollegor bollar jag väldigt mycket med. Viktigt att man har möjlighet till det hela tiden, det 

ger trygghet. Det sker i klassrummet, personalrummet, det sker oftast spontant på olika plat-

ser” (Ebba).  

Ebba berättar att det informellt kollegiala lärandet är viktigt för både henne som lärare och för den 

grupp lärare som hon arbetar tillsammans med. Lärarna söker ofta upp varandra och samtalar om 

skolvardagen. Utifrån citaten verkar goda relationer och god arbetsmiljö vara viktiga förutsättningar 

som tillsammans skapar och utvecklar kollegialt lärande. Lärarna förbereder, diskuterar, löser upp-

gifter tillsammans och inte sällan sker någon form av reflektion över det arbete som görs. Thorn-

berg (2013) beskriver att informella grupper ofta bildas spontant utifrån en samhörighet eller ge-

mensamma intressen och präglas av relationsbehov och underförstådda normer, till exempel en 

grupp lärare som umgås vid sidan av arbetet för att ha trevligt, har ett ledarskap som i regel är outta-

lat och skiftande. Ella beskriver meningen med att alla är med på följande sätt:  

”Det jag tänker på är att man exkluderar oftast förskolan eller fritids och hur löser man det, 

att få in de också så att vi får bort den här vi och dom-känslan. Det är som en elevgrupp, 

vad är viktigast? Jo att bygga upp kontakten mellan lärare och elev, som bygger på trygg-

het, skapa förtroende, tillit. Om vi får till detta i skolan för varandra, då kan vi lättare jobba 

kollegialt” (Ella).  

Ella förmedlar att en god arbetsmiljö som präglas av lärarnas tillit till varandra skapar förtroende på 

arbetsplatsen. Läraren uttrycker att relationer och trygghet är väsentliga delar som tillsammans 

skapar förutsättningar för kollegialt lärande. Framför allt visar resultatet att informella processer 

ofta bygger på relation och förtroende. Tillit är en grundläggande faktor för ett professionellt lä-

rande som i sin tur kan leda till förändring och utveckling av undervisning, menar Timperley 

(2013). Men det kan också hända att samarbetet inte fungerar mellan kollegor, att det finns en 
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osäkerhet dem emellan och att tilliten inte finns där. Ella, samma lärare som ovan uttrycker detta 

enligt följande:  

”Det kan också vara att jag hamnar med en person som man inte kan samarbeta med så kan 

det bli svårt. På grund av att man är påtvingad det här samarbetet kan göra att jag inte trivs 

på jobbet. Men ska vi lära barnen att samarbete så måste vi också kunna det, tänker jag” 

(Ella). 

Jag tolkar det som att Ella beskriver att osäkerhet och brist på förtroende till andra kollegor kan in-

nebära en ansträngd relation som påverkar arbetsmiljön. Vidare framhåller hon vikten av att mötas i 

detta och att även det blir ett lärande. Blossing och Wennergren (2019) framhåller att tilliten utgår 

från erfarenheter av att kollegorna delar samma grundsyn på lärande och att man använder verktyg 

som man har kommit överens om för att få till ett gemensamt engagemang. Dessutom menar Gid-

dens (1999) att tilltro till omgivningen krävs för att känna trygghet och fråntas man tryggheten upp-

står en kritisk situation. Den kunskap som beskrivs här kan ses både som individuell och kollektiv, 

eftersom den bidrar till kompetens både för den enskilde och skolan. Processer där individens soci-

ala samspel med andra människor bygger på gemenskap och förtroende bidrar till ett lärande som är 

utvecklingsinriktat (Granberg & Ohlsson, 2005). Arbetsklimatet behöver vara tillåtande och förtro-

endegivande om målet är att skapa ett kollegialt lärande som utvecklar både enskilt och gemensamt 

lärande som ger avtryck i verksamheten (Rönnerman, 2011). 

7.2. Idén om det kollegiala lärandets mening 
Studiens resultat visar inte bara hur de formella och informella processerna ser ut i det kollegiala 

lärandet i skolan. Den visar också hur lärare skapar mening i idén om kollegialt lärande. Här fram-

kommer två olika teman som dels handlar om hur erfarenhetsutbyte lärare emellan skapar mervärde, 

dels hur eget lärande är en stark motivation för lärarna att delta i kollegialt lärande.  

7.2.1. Erfarenhetsutbyte 
Detta tema som handlar om erfarenhetsutbyte kännetecknas av att lärarna i grunden är nyfikna på 

vad andra kollegor gör och att de både vill lyssna och dela med sig. Att dela med sig lärare sinse-

mellan verkar skapa mening för lärarna i det kollegiala lärandet. Tre citat förmedlar detta synsätt: 



”Det finns ju mycket mer att utveckla kring utbyte av erfarenheter tänker jag. Det är väl 

någonting som vi allihop måste bidra till. Det går inte att bara en person sitter och driver det 

framåt utan alla måste ju vara villiga att lära sig men också delge” (Lilly).  

”Jag är jätteintresserad av hur andra jobbar och vill gärna gå och titta. Inte för att döma nå-

gon eller så utan bara för att få inspiration av att vara i ett klassrum med äldre barn också, 

och ännu yngre barn” (Maja). 

”Viktigt att vi blir mer tydliga när vi samverkar. Gå in i varandras lektioner för att bryta 

gamla mönster, dock en tidskrävande arbetsform som fungerar bra” (Ebba). 

Av citaten att döma räcker det inte med att varje enskild lärare utvecklar sina egna idéer kring läran-

det och undervisningen. Lilly konstaterar att alla behöver delta i ett erfarenhetsutbyte, det räcker 

inte med att en eller några försöker bidra. Det är i klassrummet som idéer kring undervisning och 

lärande synliggörs, poängterar Maja och Ebba. Jag tolkar lärarnas önskemål att besöka varandras 

lektioner genom auskultation eller kollegiala observationer är av stor betydelse för meningen med 

kollegialt lärande i skolan, det är då det händer saker och det är då det blir relevant för andra kol-

legor. Timperley (2013) menar att det viktiga är att fokusera på det som sker i klassrummet, hur lä-

randet och undervisningen är kopplade till varandra. Hon lyfter det systematiska kvalitetsarbetet i 

praktiken och olika metoder att använda när man utvecklar lärandet och gör klassrumsobservat-

ioner. Kornhall (2013) är inne på liknande resonemang då det nämns att särskilt effektiva är meto-

der som innehåller klassrumsobservationer, en viktig förklaring är att man som lärare får syn på det 

viktiga som pågår i klassrummet. Giddens (2014) menar att det är genom social interaktion som 

kunskap konstrueras och utbytet sker beroende på den ömsesidiga relationen. Erfarenhetsutbyte i 

form av kollegiala observationer kan vara både interpersonella och kollektiva fenomen. Interperso-

nellt utifrån att lärarna delar kunskap med varandra och får del av andras kunskaper i till exempel 

arbetslag eller ämnesgrupper. Det kollektiva fenomenet kan i sin tur vara en övergripande arbetsmo-

dell på skolnivå där syftet med kollegiala observationer eller auskultationer i varandras klassrum är 

förankrat och schemalagt. Resultatet visar att arbetsformen skulle kunna bidra till en hållbar föränd-

ring och bland annat utveckla digital kompetens bland både elever och lärare.  
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7.2.2. Eget lärande som motiv 
Ytterligare ett tema är hur eget lärande är en stark motivation för lärare och att det skapar mening. 

Upplevelsen av självbestämmande och viljan att utveckla sin egen kompetens är en del av den inre 

motivation. Ebba och Noah beskriver detta: 

”För att ta del av det digitala behöver jag sätta mig och prova mig fram. Det handlar 

om att våga och ha tålamod” (Ebba). 

”Jag vill öka min undervisningskvalitet och fördjupa mina ämneskunskaper. Vi peda-

goger måste också utveckla oss, precis som eleverna. Jag har haft nytta av det som 

andra visat, konkreta exempel. Dock ensamt då det inte fanns någon annan att koppla 

ämnet med” (Noah). 

Både Ebba och Noah lyfter fram individens motivation som drivkraft som ett skäl till eget lärande. 

Jag tolkar det också som behovet av att utveckla sin yrkesprofession och de egna ämneskunskap-

erna. Noah beskriver till exempel att man tar tag i lärandet själv, det kan finnas en känsla av själv-

bestämmande som förstärker den inre motivationen. Motivation kan också handla om belöningar 

och fördelar som de olika arbetsinsatserna leder till, och att det utgör drivkraften. Man vill göra nå-

got för att det leder till något annat, till exempel högre lön, befordran eller erkännandet som en bra 

lärare (Alvesson & Kärreman, 2007). Motivation kan också handla om att man vill göra något för 

att det känns naturligt och meningsfullt, men också för att andra agerar på ett visst sätt (a.a.). Uti-

från beskrivningen ovan kan fenomenet relateras till ett individuellt fenomen eftersom individens 

inre motivation är en drivkraft till eget lärande. Ett par forskare (Langelotz, 2014; Timperley, 2013) 

ställer sig kritiska till om kollegialt lärande verkligen ger den förändring och utveckling av under-

visningen som efterfrågas. Resultatet visar att båda formerna är väsentliga för lärarna och kan bidra 

till en förbättrad undervisningskvalitet.  

7.3.  Det kollegiala lärandets utveckling och digitaliserad undervisning 
Studiens resultat visar inte bara hur de formella och informella processerna ser ut i det kollegiala 

lärandet i skolan eller hur lärare skapar mening i idén om kollegialt lärande. Dessutom visar 
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resultatet hur kollegialt lärande kan utvecklas i relation till att skapa kunskaper för digitaliserad 

undervisning. Detta kan formuleras utifrån två teman som handlar om följande: dels hur kompeten-

söverföring är nödvändig för att skapa kunskaper för en digitaliserad undervisning, dels hur digital 

analys kan bidra till ökat systematiskt kvalitetsarbete mellan skolämnena. 

7.3.1. Kompetensöverföring 
Resultatet visar att det finns en vilja att dela sin digitala kompetens med andra och att det finns out-

nyttjad kompetens bland kollegorna. Samtidigt så finns det lärare som upplever att det kan bli för 

mycket ny information och brist på konkreta tips kring sådant man inte behärskar. Följande fyra ci-

tat berättar om detta: 

”Det är väldigt många som har samma frågor när det digitala väl kommer på tal samtidigt 

som det finns personer som kan svara, man kan säga att vi har outnyttjad kompetens. Så jag 

tror att vi skulle kunna utveckla det otroligt mycket mer för att slippa att hela tiden gå ige-

nom samma sak på flera håll. Istället ha en workshop på arbetslagsmöten eller inom äm-

nena eller någonting sånt” (Lilly).  

”Fördelar är att eftersom vi är så många kompetenta människor under samma tak så är det 

ju dumt att man hela tiden ska uppfinna hjulet. Man ska inte behöva tänka hur jag ska göra i 

den här situationen? utan att såhär gjorde vi eller den här kan du använda eller prova det 

här” (Wilma). 

”Jag har också känt att det är tufft det här med programmering, att få in det i min undervis-

ning för jag vet inte hur. Om jag till exempel via workshops får konkreta tips och material 

då går det men om jag ska uppfinna saker som jag inte ens behärskar då känns det tungt och 

jobbigt” (Ella). 

”Jag använder inte google classroom, men nu har jag blivit introducerat till det nyligen. Det 

är mycket och det är nytt, jag tror att många tycker att det bara är jobbigt. Jag tror att det 

finns kollegor som kan visa mig och andra olika digitala tips, men en sak i taget, annars blir 

det lite för mycket” (Maja).  
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Lilly och Wilma menar att det finns outnyttjad kompetens bland lärarna och att det finns en förmåga 

och vilja att dela med sig till andra. Denna kompetensöverföring kännetecknas av att det finns för-

delar i att lära av kollegor, till exempel blir lärandet mer behovsanpassat efter individen, det kan bli 

mer effektivt och erfarenhetsbaserat i relation till att det här fungerar. Samtidigt uttrycker både Ella 

och Maja en frustation kring digitaliseringen. Jag tolkar citaten som att det finns en risk att lärarna 

kan tappa motivationen. Forsling (2017) tar i sin studie upp exempel på variationen kring användan-

det av digitala verktyg i olika lärmiljöer och att meningsskapandet begränsas av lärarnas motivation 

till eller vana att använda datorer. Vidare beskriver lärarna behovet av att utforma ett arbetssätt som 

synliggör lärandet kollegor emellan. Ella föreslår att skolan organiserar workshops. På så sätt stärks 

det formella kollegiala lärandet som ett kollektivt fenomen på skolnivå genom att lyfta fram kolle-

gor som har kunskaper om och vill visa hur det digitala kan användas i olika former. Utifrån ett so-

cialpsykologiskt perspektiv så räcker det inte att varje enskild lärare utvecklar sin egen digitala 

kompetens, för att skapa en mer hållbar och bestående förändring behöver lärarna vara delaktiga i 

processen. Dessutom hävdar Thornberg (2013) att det inte räcker att på kollektiv nivå hålla fast vid 

arbetslags- och ämnesträffar, det behövs också utbildas handledare som handleder kollegor i hela 

skolan, inte bara på en interpersonell nivå i ett arbetslag eller i en mindre grupp. 

7.3.2. Digital analys 
Resultatet visar också att digital analys verkar vara ett arbetssätt som kan leda till förbättring och 

utvärdering av undervisningen samt lärandet i skolan. En lärare beskriver digital analys enligt föl-

jande citat: 

”Man kan dela med sig av varandras resultat, till exempel resultat på digitala prov. Det kan 

t. ex. vara bra för ansvarspedagoger och ämnespedagoger. Digitala prov är viktigt och resul-

taten visar om jag arbetar på rätt sätt, då vågar jag fortsätta på samma sätt. Analysen är

också viktig, men den görs inte, om kollegialt är en helhet, så gör vi hälften” (Liam).

Liam vill lyfta fram möjligheten att med hjälp av digitala prov kunna jämföra och hitta mönster 

mellan skolämnena. Jag tolkar det som att han vill att kollegorna använder digitala data för att 

kunna analysera elevresultat utifrån vilka som inte når kunskapskraven och jämföra dessa med 
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andra skolämnen. Just digitala prov utformas både nationellt via Skolverket (nationella digitala prov 

finns tillgängliga i några ämnen) och lokalt på den här skolan (en grupp lärare i skolan har utbildat 

sig i att konstruera digitala prov). Det Liam framhåller kan härledas till Håkanssons (2017) resone-

mang som innebär att analysens mål är att förstå och förklara vad som kan ha inverkat på målupp-

fyllelsen och vad som kan vara lämpligt att göra för att bättre nå de nationella målen. Även Timper-

leys (2013) resonemang passar in om att det måste bli en starkare fokusering på lärande i arbetet, ett 

större engagemang från lärarnas sida i att lösa undervisningsproblem och lära sig i samspel med 

kollegor. Det gäller att som lärare inse att elevernas välmående och lärande är i centrum. Lärandet i 

arbetet är en aktiv process av systematisk undersökning av praktiken kring elevers engagemang, 

men också ett lärande för den professionella läraren i samverkan med andra (a.a.).  

Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv kan det som beskrivs kännetecknas av både individuella 

och kollektiva fenomen. Den individuella nivån märks till exempel i relation till att Liam lyfter fram 

digital analys som en isolerad aktivitet som inte diskuterats i skolans verksamhet. Troligen sker 

också processen som ett interpersonellt fenomen, den nivå där Liam resonerar med kollegor i for-

mella eller informella sammanhang. Den kollektiva nivån skulle kunna ha sin förankring i att ett 

flertal lärare har fortbildat sig kring utformning av digitala prov. Just den processen kan härledas till 

ett kollektivt fenomen då det är sanktionerat och berör hela skolan.  

8. DISKUSSION
Syftet med den här studien har varit att få kunskap om de processer som uppstår när lärare utbyter 

erfarenheter med varandra på olika sätt och i olika forum. I metoddiskussionen presenteras motiven 

för att göra en kvalitativ metod och vad det innebär för denna studie. I resultatdiskussionen förs en 

diskussion utifrån studiens resultat i relation till syftet, frågeställningarna och de teman som visar 

sig i analysen. I framtida forskning ges förslag på forskning i relation till studien. 

8.1. Metoddiskussion 
I metodkapitlet diskuteras urvalet, den kvalitativa intervjun och analysen av datamaterialet. 



8.1.1. Urvalet 
Urvalskriteriet utgick från en representation av deltagare som kunde tillföra data kring det som 

skulle beskrivas. Informanterna bestämdes utifrån avgränsade faktorer som att vara bekant med sko-

lans arbetssätt och ha lärarlegitimation (Eriksson Barajas et al., 2013). Sammanlagt var det nio in-

formanter, en förskolelärare, två lågstadielärare, tre mellanstadielärare och tre högstadielärare. Jag 

tyckte det var viktigt att hitta bredden, att få representation från samtliga tre arbetslag i skolan. 

Samtidigt ville jag få till en representativ könsfördelning som speglade arbetsplatsen, det var inte 

nödvändig men relevant, könsfördelningen blev 67 % kvinnor och 33 % män, och siffrorna speg-

lade väl hur det såg ut i skolan. Jag utgick från två pilotintervjuer och dessa bidrog till värdefull 

kunskap inför de kommande intervjuerna med informanterna. Vid båda tillfällena fick jag bekräf-

telse på att intervjuguiden fungerade och de svar som kom fram gav mig en förförståelse kring kva-

liteten på datamaterialet som senare skulle utarbetas och analyseras. Det var också viktigt kunskap 

att få prova på inspelningsmomentet, att kunna spela in via en app på smartphone eller ipad bidrog 

till en trygghet i arbetssättet inför och under intervjuerna. Bryman (2016) menar att finns en risk att 

informanternas utsagor eller svar hämmas om de spelas in, men detta var inget som jag upplevde.  

8.1.2. Den kvalitativa intervjun 
De nio intervjuerna skedde under fyra veckor i anslutning till jullovet 18/19. Jag upplevde en posi-

tiv energi både före och efter intervjuerna och det gick överraskande smidigt. Informanterna ver-

kade ha funderat igenom frågorna innan vilket underlättade samspelet under själva intervjun. Innan 

intervjuerna skrevs ett mejl till de aktuella informanterna och där informerades de om de etiska reg-

lerna. Den aktuella intervjuguiden bifogades också i samma mejl. Det fanns en risk eller nackdel att 

jag var lärare, kollega, forskare i en och samma roll i skolan. Det fanns en medvetenhet från min 

sida kring detta och jag tror att det kan ha inverkat en del, både bland kollegorna och mig själv. Jag 

märkte att jag ibland ställde följdfrågor som visade att jag kände till både informanten och den verk-

samhet vi arbetade i. Samtidigt såg jag det som en fördel då det var en form av garanti att utsagorna 

stämde överens med det som skulle undersökas. Jag tänker på Kvales och Brinkmanns (2014) kritik 

att kvalitativa forskningsintervjuer kan vara ogiltiga eftersom de kan innehålla falska redogörelser 

som behöver granskas vid varje tillfälle.  

Jag vill passa på att göra ett tillägg till datainsamlingen. I studien fanns från början också observa-

tioner och fältanteckningar med som datainsamlingsmetod men dessa valdes bort och har därför inte 

redovisats. Jag undersökte och hittade tre olika former av fältanteckningar, en kallades mentala 
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noteringar, en annan för provisoriska eller preliminära anteckningar och den tredje för fullständiga 

anteckningar (Bryman, 2016). Jag valde att kombinera dessa tre vid mina fältstudier. Valet att an-

vända alla tre formerna upplevde jag som spretigt, samtidigt som det underlättade för mig eftersom 

arbetssättet var anpassningsbart utifrån händelser, situationer, personer med mera. Min roll som ob-

servatör med fältanteckningar skulle kunna beskrivas som ett arbete i det tysta, mina noteringar 

gjordes sällan på plats utan oftast skrevs de in i en anteckningsbok vid arbetsdagens slut. Men ob-

servationer och fältanteckningar valdes bort från studien av främst två skäl: Dels förmedlade inte 

observationerna något utöver det som kom att beskrivas i intervjuerna. Dels så ville jag vara spar-

sam med andra data än de som skulle studeras, och jag inte ville uppfattas som en kollega som ob-

serverade hela tiden. 

8.1.3. Analysen av datamaterialet 
Tematisk analys är en flexibel metod som passar bra när forskaren identifierar mönster och teman 

utifrån datamaterialet. Den avgörande faktorn att tematisk analys valdes var att metoden passade 

studiens syfte och frågeställningar. Först utgick jag från Brymans (2016) beskrivning men ändrade 

mig och valde Braun och Clarke (2006) istället, anledningen var att jag upplevde att den senare be-

skrivningen med sex steg passade min databearbetning bättre. Under analysarbetets första fas bör-

jade jag att skaffa mig en uppfattning om vilka data som skulle analyseras och lyssnade igenom in-

tervjuerna. Därefter transkriberades intervjuerna, detta var tidskrävande och jag upplevde att data-

materialet var mer än tillräckligt. I det här läget kan kritik riktas mot studien utifrån min bakgrund 

som lärare och relationen till arbetsplatsen, jag reagerade på följdfrågorna som ställdes vid några 

tillfällen. Jag valde att använda mig av en insamlingsmetod och det kan påverka studien negativt. 

Eriksson Barajas et al., (2013) menar att en studies resultat kan förbättras genom att använda flera 

metoder. Men jag var nöjd med mängden datamaterial så jag höll fast vid en datainsamlingsmetod. 

När jag granskade analysen vid olika tillfällen gjordes revideringar, till exempel omformulerades 

några teman.  

Det har varit värdefullt för mig att kunna sammankoppla studiens resultat med ett teoretiskt per-

spektiv, i det här fallet ett socialpsykologiskt perspektiv, i relation till empirin och det resultat jag 

har fått fram. Jag håller med Elvstrand et al., (2017) i beskrivningen att användandet av ett teore-

tiskt perspektiv bidrar till möjligheten att tolkningen av resultatet blir mer objektiv och kan skapa en 

djupare förståelse av det som ska studeras. En annan fördel med att använda ett bestämt perspektiv 

är att det gör det lättare för läsaren att förstå vad som ligger bakom en forskares tolkningar av olika 
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utsagor. Samtidigt lyfter författarna fram nackdelen med att utgå ifrån en teoretisk modell, till ex-

empel kan forskaren pressa in data som kan vara både orimliga och framtvingade. Ytterligare en 

fördel är emellertid möjligheten att diskutera mina resultat med stöd av tolkningar från ett soci-

alpsykologiskt perspektiv som i sin tur kan bidra till att höja kvaliteten i den egna analysen (a.a.). 

Forskarens inställning och ärlighet är väsentliga för olika studier (Bryman, 2016). Jag har varit 

medveten om min förförståelse och nära koppling till verksamheten som jag har undersökt. Ambit-

ionen har varit att vara noggrann och ifrågasättande genom hela studien. En del av validitet och reli-

abilitet är att jag som forskare har undersökt det som var tänkt att undersöka och har besvarat studi-

ens frågeställningar (a.a.). 

8.2. Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen väljer jag att utgå ifrån tre delar. I den första delen diskuteras hur ett Relat-

ions- och strukturorienterat perspektiv visas i skolan. I den andra delen diskuteras hur Individuellt 

och gemensamt lärande visas i skolan. I den tredje delen diskuteras ett Digitalt lärande där digitala 

medier och lärande möts.  

8.2.1. Relations- och strukturorienterat 
Här diskuteras hur ett Relations- och strukturorienterat perspektiv visas i skolan. Resultatet visar att 

skolans arbetsprocesser behöver ha struktur, att det finns ramar, för att ge tänkta förändringar som 

är bestående i lärandet och undervisningen. Lärarna berättar hur behov av struktur blir något viktigt 

för både de formella och informella lärprocesserna och nödvändigheten att avsätta tillräckligt med 

tid för till en förändring som är hållbar i skolan. Jag har under arbetets gång uppmärksammat att de 

informella kollegiala processerna har till en viss del varit problematiska att synliggöra i olika sam-

manhang. Jag uppfattar det informella som något som sker hela tiden, samtidigt som det kan vara 

svårt att urskilja vad som är en process och bara är ett tillfälle där man ses, till exempel en kaffepaus 

eller ett samtal i korridoren. Hur som helst är lärarna medvetna om det informella och menar att 

både formella och informella kollegiala lärprocesser är lika viktiga för att få till en förändrad under-

visning. Dessutom är sociala relationer viktiga för både det formella och informella kollegiala läran-

det, det har stor betydelse för en god arbetsmiljö och ett bra lärandeklimat. 



Det finns två tidigare nämnda studier som har lyft fram tidsaspektens betydelse och att den är ett 

stort hinder vid förbättring av verksamheten. Collinsons och Fedoruk Cooks (2006) studie visar att 

det måste till en ändrad syn på lärarkårens arbetstider, det handlar om att inta ett helt nytt synsätt 

där till exempel arbetstiden är flexibel, det kan innebära att om lärarschemana blir flexibla så blir 

elevschemana det också i förlängningen då dessa troligtvis behöver samverka. Den andra studien 

gjord av Blossing och Wennergren (2019) belyser en annan aspekt på tid: om lärarna får ökat infly-

tande kring lärprocessen så ökar behovet av mer tid. Skolverket (2019a) beskriver att otydlig struk-

tur vid kollegialt lärande inte ger de resultat som förväntas. Det är således nödvändigt att det finns 

ramar för vad som ska göras och vad det ska leda till för att få till en process som är hållbar och be-

stående för verksamheten.  

Flera lärare i min studie beskriver trygghet och tillit till varandra som väsentliga faktorer för trivseln 

och arbetsglädjen i skolan. Ett antal forskare (till exempel Blossing & Wennergren, 2019; Thorn-

berg, 2013; Timperley, 2013) framhåller just tilliten som grundläggande för att få till ett lärande 

som kan förändra och förbättra lärandet. Trygghet och tillit nämns också i socialpsykologin som 

grundläggande faktorer kring människans förmåga att lära sig nytt. Det sociala livet med kollegor 

reglerar normerna för hur man bör agera som lärare (Blossing, 2008). Lärare är även beroende av de 

strukturer som har skapats för det sociala umgänget i skolan. En väsentlig del i socialpsykologin 

handlar om hur strukturer i en organisation bestämmer det social livet, exempelvis i en skola. Det 

nämns även att de personliga kontakterna eller nätverken ofta är lärarens enda möjlighet att klara av 

läraryrkets påfrestningar i en skola där de lämnas åt att sköta fortbildning och utveckla undervis-

ningen på egen hand (a.a.).  

Som jag ser det finns möjligheten för skolor att uppmärksamma de formella och informella proces-

serna och utforma bestående och hållbara arbetsmodeller. Ta till exempel stöd och idéer av Giddens 

(1999) och socialpsykologin som bland annat framhåller människans behov av struktur och trygg-

het. Ytterligare ett tillvägagångssätt är att utgå ifrån Skolverkets (2019b) beskrivning som handlar 

om tydlig struktur vid kollegialt lärande och skolutveckling. En viktig aspekt är skolledningens del-

tagande och engagemang vid de olika arbetsprocesserna. Det är nödvändigt att avsätta tid för alla 

som är delaktiga och berörs av förändringsarbetet. Lärarna uppskattar oftast närvarande skolledare 

som visar engagemang och intresse för utvecklingsfrågor inom till exempel områden som digitali-

sering.  
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8.2.2. Individuellt och gemensamt lärande 
I den här delen diskuteras hur Individuellt och gemensamt lärande visas i skolan. Det framkommer i 

resultatet att lärare vill ta initiativ till ett eget eller individuellt lärande för att kunna till exempel 

fortbilda sig i ett skolämne. Timperley (2013) förespråkar att lärare behöver bli engagerade i sin 

egen utveckling om det ska förändra undervisningen. Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv så 

räcker det inte att varje enskild lärare utvecklar till exempel sin egen digitala kompetens och för att 

skapa en mer hållbar och bestående förändring och utveckling behöver många lärare vara delaktiga i 

processen. Skolutveckling handlar till en del om att gå från individuell fortbildning till att hela ar-

betslaget deltar i en gemensam utbildning (Blossing, 2008). Timperley (2013) menar att en viktig 

faktor för att förändra och utveckla skolans verksamheter är att alla lärare deltar i det gemensamma 

kollegiala lärandet. Lärarnas utsagor förmedlar att de gärna vill ha möjlighet till erfarenhetsutbyte 

med andra kollegor. Det finns också en nyfikenhet vad kollegorna gör i klassrummen och hur den 

digitala tekniken och verktygen används i undervisningspraktiken.  

Enligt resultatet i min studie vill lärarna gärna dela kunskaper med varandra och lyssna på vad 

andra har att säga. Ett par författare (Kornhall, 2013; Timperley, 2013) tar upp vikten av att det är i 

klassrummet som idéer kring undervisning och lärande synliggörs. En stor majoritet av lärarna 

framhåller fördelarna med att besöka varandras lektioner vid så kallade auskultationer eller, som jag 

har valt att kalla det, kollegiala observationer. Arbetsformen är viktig för meningen med kollegialt 

lärande eftersom det upplevs som relevant för lärarna. Kornhall (2013) nämner att klassrumsobser-

vationer är särskilt effektiva, en viktig förklaring är att man som lärare får syn på det viktiga som 

pågår i klassrummet. Timperley (2013) tar också upp vikten av att fokusera på det som sker i klass-

rummet, hur lärandet och undervisningen är kopplade till varandra, detta är systematiskt kvalitetsar-

bete i praktiken. Det finns ingen given koppling mellan ett kollegialt lärande och en förändring av 

undervisningen (Langelotz, 2014), men det finns förutsättningar till att förbättra undervisningen om 

det görs på rätt sätt, enligt till exempel beskrivna arbetsgångar (Skolverket, 2019a). Att dela kun-

skap med varandra och genom det skapa lärprocesser ses som en viktig del i människans utveckling 

och det sociala samspelet med andra är nödvändigt för människans mognad och utveckling, menar 

Giddens (2014). Arbetsformen med kollegiala observationer skulle kunna förbättra och utveckla 

den digitala kompetensen bland både elever och lärare, hävdar flera studier. Min studie visar på lä-

rarnas önskemål att få göra auskultationer eller kollegiala observationer hos varandra. Jag tror, som 

flera forskare och studier visar, att det är först när lärarna själva får syn på sitt eget lärande som det 
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väcker intresse och engagemang. För att kunna skapa bestående, långsiktig förändring och utveckl-

ing gällande bland annat digitaliserad undervisning så behöver skolorna utforma en arbetsmodell för 

hur till exempel kollegiala observationer ska kunna gå till. Då gäller det att vara tydlig med vad man 

vill få ut av observationerna och beskriva hur arbetet ska gå till och vilka delar kollegorna ska titta 

extra på. 

8.2.3. Digitalt lärande 
Sverige står inför stora förändringar inom utbildning och skolorna försöker hinna med i den snabba 

digitala utvecklingen som nu sker. Digitalt lärande förklaras här som då digitala medier (digital tek-

nik, digitala verktyg) och lärande möts. I resultatet beskriver lärarna viljan att dela med sig av digi-

tala arbetssätt till andra kollegor i skolan. Det anses också som att den digitala kompetensen inte 

nyttjas tillräckligt, att det finns lärare som upplever att det är svårt att få utrymmet och risken är att 

de tappar intresse för att dela den digitala kunskapen. Det finns förslag på att organisera workshops 

i skolan och på så sätt lyfta fram olika digitala kompetenser. På så sätt kan skolan stärka det for-

mella kollegiala lärandet på till exempel kollektiv nivå, lyfta fram kollegor som har hög digital 

kompetens och vill visa hur det digitala används. Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv, så räcker 

det inte att på kollektiv nivå hålla kvar vid arbetslag och ämnesträffar, det behövs också utbildas 

personal som kan handleda andra kollegor i hela skolan, alltså inte bara på en interpersonell nivå i 

ett arbetslag eller i en mindre grupp (Thornberg, 2013). Studien lyfter fram att digital analys är ett 

arbetssätt som kan bidra till möjligheten att utveckla lärandet i skolan. Lärare vill framhålla att det 

finns möjligheter att samköra data med hjälp av det digitala. Lärandet är en aktiv process som syste-

matiskt undersöker undervisningspraktiken, men det är även ett lärande för lärare i samverkan med 

andra. 

Skolverket (2019a) konstaterar att digitaliseringen är en stor förändring för dagens skolor och att det 

skapar ett behov av att noggrant studera utveckling av en digitaliserad undervisning. Jag vill även 

understryka att det är särskilt viktigt att få kunskap om de processer som uppstår när lärare träffas 

och utbyter idéer med varandra i olika former och på olika platser, då de själva utvecklar sin digitala 

kompetens och sin undervisning (a.a.). Forsling (2017) berättar att det finns studier som visar på 

både negativa och positiva resultat i arbetet med digitala verktyg i skolan. Det är många lärare som 

har svårt att hantera den nya tekniken, men trots det så kommer digitaliseringen in i klassrummen 

med hög hastighet. Hon förklarar att den nya tekniken ställer krav på struktur och sammanhang, till-

sammans med en öppenhet för det informella lärandet, det som sker utanför klassrummet. Vidare 
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finns det en risk att skolan blir ett hinder istället för en framtidsmöjlighet för många elever. Istället 

lär sig dessa elever att läsa, avkoda komplexa texter och digitala spel utanför skolans verksamhet. 

Skolverket (2019a) lyfter fram lärarens undervisning som den allra viktigaste faktorn för elevers lä-

rande, samtidigt som det också uppmärksammas att många lärare efterfrågar kompetensutbildning 

inom digitalt lärande. 

I min studie framkommer det att det finns en grupp lärare som förmedlar en frustration över att det 

kan bli för mycket ny information och att det är brist på konkreta tips kring sådant man inte behärs-

kar inom det digitala. Samtidigt finns det kompetenta lärare som är villiga att dela med sig av sin 

digitala kunskap. Detta är en situation som kan mötas upp genom att skapa mötesplatser så att dessa 

grupperingar börjar samverka utifrån det kollegiala lärandets möjligheter, här behöver det vara fo-

kus på digitalt lärande. Magnusson (2011) nämner att dagens skolor måste bli bättre på att utnyttja 

den gemensamma kompetensen som finns i skolan. Skolan blir sårbar om en viss kompetens bara 

stannar hos en person. Rektor har som bekant ett stort ansvar att organisera och skapa tillfällen så 

att nya kompetenser sprids i hela skolan. Dagens lärare förväntas använda både fysiska och digi-

tala lärmiljöer i sin undervisning (a.a.). Via Kungliga Tekniska Högskolans (KTH) hemsida, hittade 

jag exempel på ett arbetssätt där tidspressade lärare kan avsätta mindre tid än vanligtvis för att lära 

sig något nytt om digitala lärmiljöer. Bakgrunden var att några universitetslärare på KTH gick ihop 

och skapade en modell som döptes till ”Lunch n´learn”, det är en seminarieserie som rullar under 

tre terminer med ett tiotal olika teman. Det är en dialog med övriga lärare där alla som kan, bidrar 

med sin kompetens. Det kräver en del tid och resurser, men det är viktigt eftersom det oftast är de 

enkla exemplen på tips och idéer från andra lärare som är de mest uppskattade. På mötena brukar 

frågorna vara av både pedagogisk och teknisk art. Enstaka seminarier eller möten kan vara på en 

djupare nivå, så att även de kunniga i den digitala världen får tillfälle att fördjupa sina digitala kun-

skaper. Det här är konkreta och nödvändiga lösningar på ganska komplexa hinder kring digitalt lä-

rande. Om inte krafttag tas inom kort kommer skolorna att under lång tid få dras med stora mängder 

bristfällig digital kvalitet. I slutänden är det givetvis våra elever som drabbas. Det här är ett viktigt 

utvecklingsområde som min studie försöker påvisa, att uppmärksamma digitaliseringens intåg och 

till exempel utifrån ett kollegialt lärande hitta lösningar på de problem som skolorna möter i varda-

gen. 

Jag upplever att lärares drivkrafter för olika förändrings- och utvecklingsarbeten ofta handlar om en 

inre motivation som kommer från individen själv och dennes intresse för ämnet. Det behövs egentli-

gen ingen yttre motivation eller belöning som pengar, status och karriär, istället är det själva 
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handlingen och att få vara delaktig i det man är intresserad av och som berör en själv som är belö-

ningen. Även social motivation, som att hitta gemenskap på arbetsplatsen, kan ge bättre relationer 

till andra kollegor som i sin tur kan förbättra prestationen. Resonemanget förklarar till en del studi-

ens titel ”Vad är det för mening?”. Det är meningsfullt när lärare vill bidra till att höja den digitala 

kompetensen i skolan. Att dessutom besöka varandras lektioner genom kollegiala observationer 

skapar också mening eftersom det synliggör lärande och undervisning för lärarna. 

8.3. Framtida forskning 
Det finns exempel på skolor som låter det kollegiala lärandet vara utanför den egna lokala skolan, 

det bildas nätverk med andra skolor där lärare, skolledare och skolchefer är delaktiga och fokuserar 

på att förbättra och utveckla den dagliga undervisningen. Det finns även exempel på framgångsrika 

skolor som samverkar med mindre framgångsrika skolor, så har erfarenhetsutbyte och kompetens-

överföring bidragit med ett lyft för de mindre framgångsrika skolorna. Jag tänker att den formen av 

nätverk kan vara intressant att göra studier kring och undersöka mer hur det faktiskt görs i prakti-

ken. Vidare kan man forska om betydelsen av ledarskapet och hur det förändras i samband med nät-

verkande skolor. Mycket av den forskning som jag har tagit del av i min studie handlar om kollegi-

alt lärande relaterat till digitaliseringen. Det kan vara intressant att studera hur skolor utformar sitt 

arbete, utifrån ett kollegialt lärande, med de kommande reviderade kurs- och ämnesplanerna för 

grundskolan och gymnasieskolan. Ett annat ämne som kan undersökas är hur varje skola lyckas 

handskas med likvärdigheten kring digitaliseringen och den digitala kompetensen. En tänkbar fråge-

ställning med följdfråga skulle kunna vara enligt följande: Hur ser fördelningen av digitala verktyg 

och digital kompetens ut i skolan? Om det inte finns likvärdighet, hur visar det sig och vad beror det 

på? Ytterligare ett ämne att forska om är införandet av digitala nationella prov i grundskolan och 

gymnasieskolan år 2022. Det åligger alla skolor att ha nödvändig teknik och digital kompetens för att 

kunna genomföra proven digitalt (Skolverket, 2019a). En frågeställning skulle kunna vara enligt 

följande: Hur lyckas skolorna inskaffa nödvändig teknik och digital kompetens? Vilka hinder och 

möjligheter stöter skolorna på? 
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Bilaga (1), missivbrev 

Hej! 

Jag kommer att göra en studie i skolan som ska resultera i en magisteruppsats via Linköpings uni-

versitet. Tanken är att denna studie undersöker formellt och informellt kollegialt lärande angående 

att utveckla en digitaliserad undervisning kring innehåll och arbetssätt i grundskolan. Syftet är att 

få kunskap om de processer som uppstår när lärare utbyter av erfarenheter med varandra på olika 

sätt och i olika forum.  

Jag önskar att sammanlagt nio lärare deltar i en intervju på ca. 25 minuter. Urvalet kommer i första 

hand vara behöriga lärare med minst ett års erfarenhet. Jag kommer även att använda mig av ett 

flertal observationer för att samla in material till studien. Deltagandet kommer att behandlas konfi-

dentiellt och ingen kommer att kunna identifiera ditt deltagande i studien. Efter studien kommer det 

insamlade materialet att slängas. Studien bygger på frivilligt deltagande och vill du inte medverka i 

några sammanhang alls, meddela mig via vändande mejl, senast fredagen 16/11. 

Tack på förhand! 
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Bilaga (2), informanterna 

Hej! 

För en tid sedan tillfrågades du om intresset att delta i min studie där jag vill att du berättar om dina 

erfarenheter om användandet kring digital teknik och det kollegiala lärandet. Precis som jag har 

nämnt tidigare kommer intervjun att ta ca. 25 minuter. Vid intervjun kommer jag spela in och an-

teckna samtidigt, därefter kommer jag att transkribera (skriva ut) och sammanställa materialet. Du 

deltar frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun. Deltagandet kommer att behandlas kon-

fidentiellt och ingen kommer att kunna identifiera ditt deltagande i studien. Efter studien kommer 

det insamlade materialet att slängas.  

Nu hoppas jag på din medverkan i studien, meddela mig så snart du kan så bokar vi in en intervju. 

Tack på förhand! 



Bilaga (3), intervjuguide 

1.Vad betyder kollegialt lärande för dig?

1.1.Har du några erfarenheter av kollegialt lärande? 

1.2.Generellt, vilka är dina erfarenheter kring det kollegiala lärandet i skolan och i din verksamhet. Kan du 

berätta? 

1.3.Vilka är fördelarna och nackdelarna med ett kollegialt lärande i en dela-kultur 

2. Vad skulle få dig att öka ditt deltagande och dela med dig för att inspirera andra och varandra?

2.1.Varför gör du det? 

2.2.Föredrar du att det är organiserat (formellt) eller oorganiserat (informellt)? 

2.3.Finns det något oorganiserat (informellt) kollegialt lärande i skolan och i din verksamhet? 

2.4.Hur ser du att det går till? 

3.Hur kan det kollegiala lärandet utvecklas för att bättre bidra till ökad digital undervisning kring innehåll

och arbetssätt?

3.1.Hur kan det visa sig? Förklara gärna mer. 

Bakgrundsfrågor: 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilka åldrar och ämnen undervisar du i under läsåret? 

Vilka digitala verktyg finns på din verksamhet? 

Hur länge har digitaliserad undervisning funnits tillgängligt på din verksamhet? 

Avslutningsfråga: 

Jag har inga fler frågor, har du något som du vill ta upp innan vi avslutar? 
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