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Abstract 

This study aims to examine whether there is a relationship between teacher learning and 

collaboration in professional learning communities and how they develop their teaching with 

claims to improve student achievement. The survey also contains an explorative part in order 

to investigate which factors contribute to the professional learning communities and whether 

there are any factors that prevent teachers' improvement of their teaching. The survey was 

conducted as a survey-study and has been distributed to three schools in three western 

Swedish municipalities. The schools are a F-6 school, a 7-9 school and a secondary school. 

The primary schools are municipal schools and the secondary school has an independent trust. 

The survey is based on theories, literature and relevant research on peer learning. Used 

analytical tools are Timperley's (2013) model of teacher inquiry and knowledge creation 

cycle, and Wenger's (1998) theory of social professional practice. 

In summary, the study shows that teachers participating in the survey indicates the high 

degree of learning in professional communities has great or very great importance to their 

professional development, and to a somewhat lesser extent how they change and improve 

teaching. The survey shows that teachers who have been practicing less time valuates the 

learning in professional communities as very large both for their professional development 

and their improvement work. The study emerges analysis of student performance or student 

feedback on teaching as vague. There also seems to be a difference between the importance of 

the teachers in the survey attributes to peer learning for their development of teaching and 

how peer learning actually affects their actions particularly with regard to follow up the 

teaching and analysis of student performance. 

 

The factor that the teachers in the survey ascribes the greatest importance for the quality of 

peer learning is time together, but factors such as trust in each other and good relationships 

say they are also as important. School management's importance or the need for other external 

support such as mentoring, coaching, action research seems not as important for the quality of 

the collegial learning. 

 

Keyword: Professional learning communities, peer learning, school development, school im-

provement 



Sammanfattning 

Denna studie har som syfte att undersöka om det finns en samvariation mellan kollegialt lä-

rande och hur lärare utvecklar sin undervisning med anspråk att förbättra elevernas resultat. 

Undersökningen innehåller också en explorativ del där eventuella faktorer som bidrar till kva-

litet i det kollegiala lärandet undersöks och om det finns några faktorer som motverkar lärares 

förbättringsarbete. Undersökningen har genomförts som en webbaserad enkätstudie har distri-

buerats till tre skolor i tre västsvenska kommuner. Skolorna är en F-6 skola, en 7-9 skola samt 

en gymnasieskola. Grundskolorna har kommunal huvudman och gymnasieskolan har en fri-

stående huvudman. Enkäten grundar sig på teorier, litteratur och relevant forskning om kolle-

gialt lärande. Som analysverktyg används Timperley´s (2013) modell för lärares undersö-

kande och kunskapsbildande cykel samt Wengers (1998) sociala teori om professionella prak-

tikgemenskaper. 

 

Sammanfattningsvis visar studien att lärarna som deltar i enkätundersökning uppger till hög 

grad att kollegialt lärande har stor eller mycket stor betydelse för deras professionsutveckling 

och i något lägre grad för hur de förändrar och förbättrar undervisningen. Undersökningen 

visar framförallt på att lärare som har varit yrkesverksamma kortare tid tillskriver betydelsen 

av kollegialt lärande som mycket stor både för deras yrkesutveckling och för deras förbätt-

ringsarbete. I undersökningen framträder analys av elevers resultat eller elevers återkoppling 

på undervisningen som vagt. Det verkar också finnas en skillnad mellan den betydelse som 

lärarna i undersökningen tillskriver kollegialt lärande för deras utvecklande av undervisningen 

och hur kollegialt lärande faktiskt påverkar deras ageranden framförallt vad gäller att gemen-

samt följa upp undervisningen och analys av elevers resultat.  

 

Den faktor som lärarna i undersökningen tillskriver har störst betydelse för kvalitet i kollegialt 

lärande är tid tillsammans, men faktorer som tillit till varandra och goda relationer uppger de 

också som betydelsefulla. Skolledningens betydelse eller behovet av annat yttre stöd som t ex 

handledning, coachning, aktionsforskning ter sig inte som lika viktigt för kvaliteten i det kol-

legiala lärandet.  

 

Begrepp: Kollegialt lärande, samarbetsbaserat lärande, skolutveckling, skolförbättring 
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Bakgrund 

Sedan 2010 anger skollagen (SFS 2010:800) att utbildningen skall vila på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet. Det innebär att varje lärare förväntas hålla sig orienterad inom sitt 

ämnesområde, följa den pedagogiska utvecklingen och aktuell forskning inom skolans 

område. Det innebär också att skolledare och lärare förväntas ha ett undersökande och nyfiket 

förhållningssätt i sin vardagliga praktik för att systematiskt och kontinuerligt undersöka 

sambandet mellan undervisning och elevernas lärande (Svedberg, 2016). Detta tydligare krav 

att använda vetenskaplig grund i skolan kan tolkas som en strategi att möta det framtida 

kunskapssamhället.  

I ett välutvecklat skolsystem krävs en ständigt pågående process där kunskapsutveckling 

och lärande står i centrum, en process som är beroende av att lärare och skolledare 

ständigt har möjlighet att utveckla sin kompetens. (Vetenskapsrådet, 2015, s.7)  

I mitt uppdrag som rektor har jag ansvar för skolans resultat men också för att verksamheten 

utvecklas. I mitt pedagogiska ledarskap ska jag leda skolans utvecklingsprocesser med fokus 

på elevernas lärande och kunskapsutveckling. Tillsammans med lärarna ska jag arbeta med 

frågor kring vad som genererar framgångsrik undervisning (Skolverket, 2016). I OECD:s 

rapport Improving schools in Sweden: An OECD perspective (2015)  rekommenderas bland 

annat att skolans ledare måste skapa bättre förutsättningar för större samarbete mellan lärare 

och investera mer i lärares professionsutveckling i syfte att förbättra kvalitén i 

undervisningen. Ofta har jag ställt mig frågan hur jag kan organisera för och stödja 

utvecklandet av ett sådant organiserat lärande där lärare systematiskt och strukturerat 

samarbetar för att utveckla undervisningen med utgångspunkten i elevernas lärande. Frågor 

som jag säkerligen delar med andra skolledare är hur jag kan forma och främja en kultur i 

skolan så den inspirerar och stimulerar lärarnas delaktighet i utvecklings- och 

förbättringsarbetet.  

Syfte 

Kollegialt lärande är ett begrepp som ofta anges som en framgångsfaktor för att utveckla 

undervisningen i syfte att förbättra elevers resultat. Kollegialt lärande är ett samlingsbegrepp 
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för olika former av lärares professionsutveckling och har sin motsvarighet i nationell såväl 

som internationell forskning samt pedagogisk litteratur (Skolverket, 2013). 

 Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan hur lärare 

gemensamt utvecklar undervisningen med anspråk om att förbättra elevernas resultat och 

deras uppfattning om betydelsen av kollegialt lärande. Studien syftar också till att undersöka 

vilka faktorer som är betydelsefulla för kvalitet i det kollegiala lärandets kvalitet och om det 

finns inslag i det kollegiala lärandet som kan motverka lärares förbättringsarbete. 

Frågeställningar: 

• Finns det ett samband mellan hur lärare gemensamt utvecklar undervisningen med an-

språk att förbättra elevernas resultat och deras uppfattning om betydelsen av kollegialt 

lärande? 

• Vilka faktorer är betydelsefulla för det kollegiala lärandets kvalitet?  

• Finns det inslag i det kollegiala lärandet som kan motverka lärares förbättringsarbete? 

och vilka i så fall? 

 

Begreppsdefinitioner 

Det finns ingen generell definition för vad kollegialt lärande utan det är en sammanfattande 

term för olika modeller för lärares kompetensutveckling (Skolverket, 2013). Det går dock att 

urskilja flera enhetliga perspektiv vad gäller bärande idéer och utmärkande drag. I det här 

avsnittet definieras kollegialt lärande utifrån ett historiskt perspektiv, framträdande 

kännetecken och kritiska ståndpunkter. 

Styrning mot den goda lärgruppen 

Dagens organisationer är beroende av att grupper och team fungerar väl tillsammans, att de 

kan samarbeta och samla sin kompetens för att gemensamt lösa problem uppgifter, så även 

inom skolans värld. Svedberg (2016) skriver att man länge inom utbildningens värld försökt 

finna det bästa sättet för lärare att samarbeta genom att genomföra ett antal reformer bland 

annat vad gäller reglering av arbetstid och arbetsuppgifter. Även om tron på den ”kompetenta 

gruppen” numera fått fäste inom det svenska skolväsendet så har det inte alltid varit så enligt 

Svedberg (2016) och han refererar till att arbetslagstanken var en omstridd fråga under 1970-
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talet eftersom samarbete mellan lärare var ett hot mot den autonomi som kännetecknade 

lärarnas yrkesroll. Även Blossing (2014) pekar på att den kollektiva arbetsorganisationen inte 

har någon lång tradition i svenska skolor utan det inre arbetet har utmärkts av en organisation 

där såväl rektorer som lärare har skött stora delar av arbetet utan att samverka med varandra.  

 

Enligt Olin (2009) så har lärarnas uppdrag breddats och kommit att omfatta skolans 

verksamhet och utveckling som helhet. Framförallt menar Olin (2009) att det skolutvecklande 

uppdraget har blivit mer framträdande. Skolans ledning och lärarnas professionella ansvar är 

att skapa förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt (Skolverket, 2016). Detta har 

inneburit att läraryrket i större utsträckning kräver ett kollektivt genomförande och att arbetet 

utanför klassrummet har lyfts fram som alltmer viktigt menar Olin (2009). Men samarbetet 

lärare emellan måste upplevas som meningsfullt och angeläget. Olin (2009) framhåller att det 

är viktigt att lärarna ser en direkt koppling mellan det som främjar deras arbete i klassrummet 

och deras samarbete i arbetslag och grupper, annars finns det risk att de finner samarbetet som 

enbart meningslöst och krävande.  

Kollegialt lärande vad är det? 

I Skolverkets forskningsöversikt Forskning för klassrummet – vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet i praktiken (Skolverket, 2013) beskrivs ”kollegialt lärande som en 

sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom 

strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter” (s.25). Det finns ett antal olika 

metoder och modeller som skulle kunna samlas under termen såsom learning study, lesson 

study, auskultation med återkoppling, kollegial handledning och många fler.  

Att diskutera sin undervisning med kollegor är i sig inget nytt men centralt i begreppet 

kollegialt lärande är att man systematiskt och strukturerat utvecklar och lär i sin 

praktik (Skolverket, 2013, s.26) 

Tre aspekter som karakteriserar och förtydligar vad kollegialt lärande innefattar identifieras 

och sammanfattas av Svedberg (2016). Den första aspekten är lärande som innebär att man 

systematiskt samlar in relevant data, systematiserar erfarenheter, tar sig tid att analysera och 

dra lärdomar, den andra aspekten är kollegial gemenskap som bildar en helhet genom att det 

kollegiala utbytet består av att lärare planerar tillsammans hela undervisningsprocessen från 
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målbeskrivningar, ämnesinnehåll, metoder, arbetsprocess, kunskapskriterier, genomförande 

och utvärdering, den tredje och sista aspekten är professionellt förhållningssätt som innebär 

att lärarna har ett vetenskapligt förhållningssätt, där man tar tillvara såväl kunskap om sin 

skola som beprövad erfarenhet och bearbetar denna kunskap för att utveckla och förbättra sin 

praktik.   

Kritik mot kollegialt lärande 

Kritik riktas mot att kollegialt lärande alltid förutsätter ett visst mått av kollektiv 

disciplinering, eller som Hargreaves och Fullan (2013) uttrycker det ”en påtvingad 

kollegialitet”. Professionell frihet och läraryrkets autonomi kan komma att ställas på kant mot 

en generaliserande bild av vad som är god undervisning och därmed vad som är en skicklig 

lärare är och gör (Hargreaves & Fullan, 2013).  

Ofta underskattas organiserandet av ett kollegialt lärande, menar Svedberg (2016).  Möten 

som är illa förberedda eller inte ses som meningsfulla av gruppens medlemmar riskerar att 

mynna ut i gnäll, klagomål och syndabocksjakt. Om lärarna inte förmår att utveckla och ta 

tillvara gemensamma lärdomar och faktiskt genomföra förbättringar i undervisningen blir 

kollegialt lärande knappast en faktor för framgång enligt Svedberg, 2016.  

Tidspress och fokus på görande leder till att reflektion kring det man gör uteblir enligt Olin 

(2009). Det verkar dock som om just tid och möjlighet till samarbete förekommer i liten grad 

i lärares yrkesvardag. En rapport om lärares tidsanvändning visar på att reflektion kring 

undervisning och läraruppdraget är en av de arbetsuppgifter som lärare upplever att de 

använder för lite tid till (Skolverket, 2015). Resultatet visar också på att grundskollärarna i 

huvudsak arbetar ensamma med centrala delar av läraryrket. För att samarbete skall bli av 

krävs det att skolans ledning beslutar om tid för samarbete hävdar Skolverket (2015). 

Planering av undervisning, liksom reflektion och komptensutveckling är centralt för att skapa 

kvalitet i undervisningen samt att samarbete mellan lärare inte bara främjar utbildningen 

likvärdighet utan också inverkar positivt på lärares trygghet och upplevelse av lärarrollen 

(Skolverket, 2015). 

En annan men också den mest centrala apsekten är huruvida lärares gemensamma arbete och 

kollegiala lärande påverkar elevernas möjlighet att utvecklas och lära. Det är dock svårt att 

isolera och mäta den specifika betydelsen av hur det påverkar elevernas resultat på ett 
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tillförlitligt sätt. Då det enligt Svedberg (2016) är många möjliga kontextuella faktorer som 

påverkar studieresultat och de komplexa processer som leder fram till lärande. 

Forskningsöversikt 
Kollegialt lärande är som tidigare beskrivits en sammanfattande term för olika former av 

professionsutveckling. Gemensamt för termen är att kollegor genom strukturerat samarbete 

tillägnar sig kunskaper i den dagliga praktiken. I det här avsnittet redovisas tidigare forskning 

om kollegialt lärande med fokus på den professionella lärande praktikgemenskap som 

kollegialt lärande utgör. Internationellt har termen sin motsvarighet i begrepp som 

professional learning communities (PLC), teacher learning communities (TLC) och 

collaborative continuing professional development (CDP) (Skolverket, 2013).  

Vid sökning av forskningspublikationer har två kriterier använts. Första kriteriet har varit att 

den med olika utgångspunkter ska belysa samarbetets betydelse för professionell utveckling 

och lärande. Det andra kriteriet har varit att forskningen i så hög grad som möjligt ska vara ny. 

Tydligt är att det finns en stor mängd forskning som skildrar olika typer av kollegialt lärande 

och professionella praktikgemenskaper. Framförallt den internationella forskningen är 

omfattande och försöker på olika sätt visa på sambandet mellan lärares kollaborativa 

professionsutveckling i olika former av professionella praktikgemenskaper med förbättrade 

elevresultat.  

Översikten i denna uppsats gör inget anspråk på att göra en omfattande kartläggning av den 

forskning som pågår och har pågått över tid kring lärares lärande i praktikgemenskaper utan 

utgångspunkten har varit att finna vad som kännetecknar ett effektivt och framgångsrikt 

kollegialt lärande. Perspektivet har varit sociala dimensioner, organisatoriska och strukturella 

dimensioner samt ledarskap och styrning. 

Förutsättningar för kollegialt lärande 

I en översikt från sin tidigare forskning inom ledarskaps-och skolutvecklingsområdet 

identifierar Mulford (2012) tre viktiga och sekventiella element som bidrar till utvecklandet 

skolor som professionella lärande praktikgemenskaper. Ordningen mellan elementen är viktig 

och de är alla en förutsättning för varandra. Det första elementet handlar om hur väl skolans 

sociala gemenskap fungerar. Mulford (2012) menar att det är av betydelse för skolans 
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utvecklingsförmåga om den sociala kulturen är väl utvecklad med ett respektfullt och 

tillitsfullt klimat. Det andra elementet är att utveckla professionella lärande 

praktikgemenskaper (professional learning communities - PLC) men Mulford (2012) skriver 

att det är meningslöst att försöka utveckla en professionell lärande praktikgemenskap om inte 

den sociala gemenskapen är etablerad och fungerande på skolan. Enligt Mulford (2012) så 

kännetecknas en professionell praktikgemenskap av delade normer och värden men också 

förmågan av att tillvarata mångfald och olikheter. Professionella lärande praktikgemenskaper 

har fokus på genomförande och kontinuerlig förbättring av kvalitet i utbildningen för samtliga 

elever Men en praktikgemenskap kan bli statisk, risken är att man befäster sedan tidigare 

förgivettaganden och enbart blir bra på att göra samma gamla vanliga saker. För att inte de 

professionella lärande praktikgemenskaperna ska bli statiska och konserverande så är den 

tredje och sista fasen avgörande, den handlar om att utveckla en förmåga i organisationen att 

engagera sig i förändring, lärande och organisation (Mulford 2012).   

Även Mc Ardle och Coutts (2010) framhåller vikten av att skolor utvecklar en gemensam, 

öppen och kommunikativ social- och intellektuell miljö, där lärare gemensamt reflekterar 

kring olika delar av verksamheten, prövar nya undervisningsmodeller och driver 

utvecklingsfrågor. De problematiserar reflektionsprocessens roll vid kollegialt lärande. De 

genomförde en översyn av tidigare forskning kring CPD (Collaborative professional 

development) med fokus på reflektion och kollegialt lärande. Mc Ardle och Coutts (2010) är 

kritiska till att många lärare tenderar att betrakta reflektion som en avgränsad och isolerad 

process som inte angår övriga i lärarkollektivet. Istället förespråkar de en kollegial 

reflektionsprocess kring skolans behov, undervisningens mål, lärarnas undervisningspraktik 

och implementeringen av nya metoder.  

Begreppet friktion är centralt i Stedts (2013) avhandling om hur lärare formar villkor för 

samarbete och deras möjligheter att lära av varandra genom detta samarbete. Avhandlingen 

baseras på deltagarobservationer och fördjupande intervjuer. Studien genomfördes vid en 

skola där hon följde lärare som ingick i fyra arbetslag med lärare som undervisade i årskurs 7-

9. Hon menar att friktion både utgör ett hinder för samarbete samtidigt som det också verkar 

vara en förutsättning för erfarenhetsutbyte och lärande. Friktionen tycks vara mer eller mindre 

överbryggbar beroende på medarbetarnas olika perspektiv och kompetens samt på hur 

maktrelationen mellan lärarna tar sig uttryck hävdar Stedt (2013). Att se varandra i handling 
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verkar bidra till gruppens beredskap och förståelse för olika typer av situationer och händelser 

och främja gruppens gemensamma förståelse. Erfarenheter från en gemensam fysisk praktik 

tycks vara betydelsefullt för erfarenhetsutbyten och reflekterande samtal (Stedt, 2013).   

Kollegialt lärande möjligheter och hinder 

Enligt Kennedy (2011) så är goda relationer en central del för effektivt lärande såsom 

ömsesidigt förtroende och respekt, men den sociala aspekten i sig inte är tillräcklig utan 

gemensamma värden och ett gemensamt ansvar samt explicit fokus på lärande är ytterligare 

nyckelfaktorer.  Kennedy (2011) refererar i en artikel till två projekt som båda utforskade 

möjligheterna för kollaborativ professionell kompetensutveckling för lärare i Skottland samt 

identifierade möjliga hinder. Datainsamlingen skedde genom intervjuer med nyckelpersoner 

samt enkätundersökningar med lärare inom projekten. I de båda projekten deltog flera hundra 

lärare från Skottland och genomfördes under flera faser. Det fanns ett överväldigande stöd 

bland lärarna i studierna för en övergång till en mer praktiknära och kollaborativ 

kompetensutveckling som varade över längre tid på skolorna. Men det fanns också en oro 

bland lärarna i studierna för potentiella hinder som strukturella problem som t ex 

schemaläggning och organisation.  

 

Analysen av datainsamlingen ledde fram till sex rekommenderade strategier. Den första 

rekommendationen innebar att skapa en ram för det kollegiala lärandet som var tillräckligt 

stödjande men samtidig tillräckligt flexibel för att möta såväl skolans som lärarnas personliga 

utvecklingsbehov. Den andra rekommendationen visade på vikten av att finna en strukturell 

lösning och organisation för att samtliga lärare skulle kunna ingå i ett sammanhängande 

utvecklingsprogram och få tillgång till kollegialt stöd. Den tredje rekommendationen 

synliggjorde vikten av övergången mellan implementeringsåret och den fortsatta 

utvecklingsprocessen. Skolans värden, relationer och ledarskap nämns som viktiga faktorer 

för utvecklandet av det kollegiala lärandet menar Kennedy (2011) Den fjärde 

rekommendationen tydliggör vikten av nyckelpersoner eller handledare som stödjande och 

drivande i lärargrupperna process. Kennedy (2013) hävdar nyckelpersonernas kompetens, 

engagemang och möjlighet för tid att stödja det kollegiala lärande som avgörande. Den femte 

rekommendationen handlar om vikten av kopplingen till undervisningen och möjligheten till 
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att experimentera med arbetssätt och metoder i klassrummet. Den sjätte rekommendationen 

lyfte vikten av det informella lärandet och den tillhörande emotionella samt sociala faktorn 

för utvecklandet av lärande i professionella praktikgemenskaper. Framförallt för nya lärare 

betonades vikten av mentorskap, handledning och nätverkandet (Kennedy, 2011). 

Just komplexiteten i det kollegiala lärande är något som Langelotz (2014) pekar på när hon i 

ett aktionsforskningsprojekt följde ett lärarlag under ett par års tid i deras 

kompetensutvecklingspraktik. Sammansättningen av lärare förändrades över tid och varierade 

över åren, men en kärngrupp av lärare deltog regelbundet under minst två års tid. För att möta 

förändrade förutsättningar för undervisningen och utveckla den pedagogiska praktiken 

prövade lärarna tillsammans med Langelotz en niostegsmodell för kollegahandledning. Fokus 

var kompetensutveckling genom kollegial grupphandledning, hur lärare talar om sin 

yrkespraktik samt vad som främjar och begränsar utvecklingspraktiken. Resultatet visade att 

flera processer utvecklades genom den kollegiala handledningen. Samtidigt som lärarna i 

undersökningen uppgav att relationerna i arbetslaget stärktes, de kommunicerade med en ökad 

kvalitet och att det utvecklades en fördjupad samarbetsförmåga som ledde till att lärarna 

utvecklade ett kollektivt handlande så skapades det enligt Langelotz (2014) normerande 

kategoriseringar om vad god som är god undervisning och därmed vad skickliga lärare gör 

respektive inte gör. Enskilda lärare tvingades till att infoga sig i handledningspraktiken och 

korrigerades genom att de andra ställde korrigerande frågor snarare än öppet undersökande 

som modellen förespråkar och gav normerande råd vilket bidrog till stigmatiserande 

positioneringar.  

 

Elevens lärande är centralt i det kollegiala lärandet inom utbildningsområdet menar 

Wennergren (2015) och att genom systematiska undersökningar i den egna praktiken så 

utvecklar och förbättrar lärare sin undervisning. Hon skildrar en studie inom ramen för ett 

skolutvecklingsprojekt där två skolor tillsammans med ett universitet bildade ett nätverk med 

visionen om ett lärande för alla baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Samtliga 66 

lärare vid de båda skolorna deltog med syfte att förbättra elevernas resultat och genom att 

initiera ett internt system för ”kritiska vänner” där lärarna följde varandras undervisning, 

dokumenterade och gav varandra återkoppling. Studien genomfördes som aktionsforskning 

där lärarna genomförde förändringar i sin praktik medan forskare initierade nya metoder och 
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initierade strukturer och system för det kollegiala lärandet.  Wennergren (2015) beskriver tre 

kritiska faktorer för att utveckla det kollegiala lärandet i syfte att förbättra undervisningen. 

Den första kritiska faktorn var att välja metod utifrån elevernas behov när en kollega 

dokumenterade samt att våga ta risker, pröva och ompröva. Låg elevdelaktighet innebar att 

lärandet låg på en komfortzon för såväl elever som lärare medan en hög delaktighet och 

aktivitet innebar utmaningar inom alla faser i undervisningen. Lärarna hade också svårigheter 

att utmana varandra i syfte att utveckla och förändra undervisningen. Den andra faktorn var 

att lära och behärska ett flertal nya förmågor samtidigt tillsammans med en kollega, inte bara 

nya undervisningsmetoder utan också kunskap om ett vetenskapligt förhållningssätt genom 

dokumentation, analys, dra slutsatser och ge återkoppling inom partnerskapet som kritiska 

vänner. Den tredje kritiska faktorn var lärarnas attityder till att bli observerade i sin 

undervisning samt att få och ge återkoppling till varandra.  Detta påverkade lärarnas vilja att 

ta risker och därmed påverkades möjligheten att använda uppkomna problem för reflektion 

och lärande. Wennergren (2014) menar att det fortsatt behöver forskas kring hur olika typer av 

kollegialt lärande påverkar elevernas resultat då just relationen mellan utvecklandet av 

förbättrad undervisning och elevresultat är central i det kollegiala lärandet.  

Ledarskap för kollegialt lärande 

Att ledarskap stödjer och skapar förutsättningar för det kollegiala lärandet är viktigt 

framkommer i en fallstudie från Australien som Owen (2014) skildrar. Studien syftade till att 

utforska erfarenheterna hos olika lärare och lärgrupper som deltog i Professional learning 

communities I studien deltog tre skolor med elever i åldrarna 5-15 år som var en del i det 

internationella OCD-projektet Innovative Learning Enviroment-project. Studien genomfördes 

genom en enkätundersökning med 58 lärare som arbetade på de tre skolorna och som till 

största del hade över 20-års erfarenhet av läraryrket. Enkätfrågorna var konstruerade utifrån 

erkända kännetecken för effektiva och framgångsrika professional learning communities 

såsom delade värden och vision, samarbete, elevresultat och ledarskap. Studien inkluderade 

också specifika aspekter som reflekterande dialog, kollektivt fokus på elevernas lärande och 

resultat, höga förväntningar på att alla elever kan lära.  

Ett flertal problem kopplade till professionella praktikgemenskaper identifierades när Sims 

och Penny (2015) genomförde en studie av en PLC. Data samlades in genom intervjuer och 

observationer på ett högstadium som implementerat PLC, men i resultatet kunde man inte 



10 
 

finna någon eller mycket lite som pekade på att det påverkade skolans resultat positivt. 

Lärarna i studien upplevde att fokus på bedömning och elevers resultat hamnade i konflikt 

med deras behov av bredare samarbete, framförallt saknade de en omfattande diskussion om 

lärande kopplat till både innehåll och metod. Detta framstod som än tydligare när elevernas 

resultat fortsatt var låga. Lärarna visade också på andra brister som otillräckligt med tid men 

också att ledningen verkade oengagerad och framstod inte som tillräckligt stödjande i 

processen. Praktikgemenskaperna kräver också tydliga strukturer vad gäller tid, rum och 

kommunikation hävdar Sims och Penny (2015) och menar att den starkaste nyckelfaktorn är 

tillit, både mellan deltagarna i den professionella lärande praktiken och mellan skolledare och 

lärare Det riktas ofta kritik mot att skolans organisation inte i tillräcklig utsträckning medger 

tid för att diskutera och analysera undervisningen men det räcker inte med att lärare får tid 

och organisatoriska möjligheter för kollegialt lärande menar Assarson (2015) och refererar till 

en fördjupningsstudie där åtta skolteam ingick inom ramen för en fördjupningsstudie där åtta 

skolteam ingick, syftet med studien var att undersöka skolornas strävan med att skapa goda 

lärmiljöer för alla elever genom kollegialt lärande. Det krävs en medveten styrning för att 

tillvarata lärares professionalitet och deras erfarenhet av den komplexitet som präglar 

läraryrket skriver Assarson (2015). Hon menar att det finns en risk att satsningar på kollegialt 

lärande resulterar i ett befästande av redan givna normer för vad som är god respektive dålig 

undervisning och bidrar inte till den tänkta processen av prövande och omprövande.  

Det är viktigt att också skolledare ses som lärande i den professionella utvecklingen enligt 

Carpenter (2015).  Han förordar ett delat ansvar för att skapa förutsättningar för förbättringar 

mellan ledare och lärare. För att undersöka hur strukturer för stödjande och delat ledarskap 

kan vara en del av genomförandet av professionella lärande praktikgemenskaper genomfördes 

en studie där tre skolor ingick. Skolorna valdes ut på grundval av att de hade väl utvecklade 

och fungerande professionella lärande praktikgemenskaper. Rektorer och lärare vid varje 

skola intervjuades och observationer från möten i de professionella praktikgemenskaperna 

dokumenterades.  Enligt Carpenter (2015) så ökar ansvarstagande och engagemang för 

förbättrande av undervisningens kvalitet och därmed elevers resultat när lärarna ges 

möjligheter för att anta ömsesidiga ledande roller i den kontinuerliga förbättringscykeln. 

Carpenter (2015) visar på att effektivt kollaborativt och kollegialt lärande förutsätter ett 

stödjande och närvarande ledarskap samt en respekt för lärarens profession. 
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Meningsskapande kan ses som en central del i arbetet med kollegialt lärande, tillsammans 

söker lärarna efter rimligheter och handlingsalternativ i en komplex kontext för att skapa 

kunskap och utvecklas gemensamt (Liljenberg, 2013). Liljenberg (2013) skildrar i sin 

avhandling tre svenska skolors försök att utveckla samarbetet och det gemensamma lärandet. 

Fokus har varit riktat mot hur lärare och rektorer förstår och skapar mening i dessa försök. 

Resultatet visade på att lärare och skolledare gjorde pragmatiska tolkningar för att kunna 

hantera det nya utifrån redan institutionaliserade förståelseramar. Meningsskapandet uppstod i 

lärares och rektorers behov av att förenkla det nya som de ställs inför för att på så sätt få det 

att hänga samman med hur de redan uppfattar sin roll och sitt arbete. Normer, värden och 

traditioner som fanns i de lokala skolkontexterna gav olika förutsättningar för samarbetet och 

det gemensamma lärandet. Liljenberg (201) visar på behovet av att skapa mening inte får 

underskattas särskilt om intentionen är att förändra djupt institutionaliserade föreställningar 

om lärares samarbete och lärande.  

Framgångsrikt kollegialt lärande 

En central fråga som har analyserats och diskuterats av forskare är huruvida 

kompetensutveckling i formen av kollegialt lärande bidrar till förbättringar av elevers lärande 

och studieresultat. Men att direkt påvisa relationen mellan elevers resultat och utvecklandet av 

förbättrad undervisning genom kollegialt lärande i professionella praktikgemenskaper kan 

vara komplicerat då många potentiella faktorer påverkar den komplexa process som leder 

fram till lärande. Ett exempel på en studie som ger stöd för att utvecklandet av professionella 

lärande praktikgemenskaper har positiv effekt på elevernas lärande och studieresultat 

genomfördes som en metaanalys av kvantitativa studier (Lomos, Roeland, Hofman & Bosker 

2011). Fem studier från USA, Nederländerna och England ingick i metaanalysen. Resultat 

från fler än 1000 skolor och totalt 50 000 elever i de olika länderna jämfördes med 

enkätresultat från lärare och rektorer om elevers testresultat i olika ämnen, främst 

matematiktester.  Studien visar på ett relativt brett spektra av effekter med en räckvidd från 

liten till medium påverkan på att kollegialt lärande påverkar elevernas studieresultat men 

Lomos m.fl. (2011) anser att resultatet tydligt pekar på ett stöd för att lärares kollegiala 

lärande har positiva effekter på elevernas utveckling och lärande.  Studien visar på att bland 

de viktigaste faktorerna är lärarnas återkoppling till elever och ledarskap i klassrummet. 

Enligt Lomos m.fl.  (2011)  så bör kollegialt lärande innefatta både specifika syften kring 
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relationen mellan elevers lärande och undervisningen och former för det kollegiala lärandet 

för att verkningarna ska bli de avsedda. 

Teoretiska utgångspunkter 

Kunskaps- och vetenskapsfilosofiska ställningstaganden 

I det här kapitlet presenteras de ontologiska, epistemologiska och teoretiska utgångspunkterna 

för den här uppsatsen.  Då utgångspunkten för det vetenskapliga förhållningssättet är att ve-

tenskapsteori (ontologi), såväl som metodteori vilar på kunskapsteori (epistemologi) är det av 

vikt att vara medveten om att såväl kunskapsteoretiska som vetenskapsteoretiska antaganden 

är vägledande för vilken metod som väljs, vilken forskningsansats som blir aktuell samt hur 

frågeställningar formuleras (Hartman, 2014).  Den mest grundläggande frågan inom episte-

mologin är ”vad innebär det att veta?”. Enligt Hartman (2014) går det inte att diskutera andra 

kunskapsteoretiska frågor om det är klargjort vad kunskap är och innebär. ”Att veta” är starkt 

relaterat till begreppen ”sanning” och rättfärdigande”. Kunskapen består av våra trosföreställ-

ningar och Hartman (2014) menar att vi måste vi kunna finna stöd för att denna kunskap är 

sann och vi måste rättfärdiga den som meningsfull.  

Ansatsen för min studie är det konstruktivistiska kunskapsteoretiska perspektivet. Inom kon-

struktivismen finns det flera olika inriktningar men den mest konsekventa konstruktivismen är 

radikal konstruktivism vars utgångspunkt är att allt som observeras av ”verkligheten” står i 

relation till människan som iakttar, det innebär att varje individ konstruerar sin egen subjek-

tiva verklighet utifrån den egna förnimmelsen och förståelsen (Bjereld, Demker och Hinnfors, 

2015). Det får som följd att varje människa konstruerar sin egen subjektiva verklighet. Kon-

struktivismen har i denna form därmed en relativistisk uppfattning om sanning vilken har sin 

utgång i de icke-realistiska teorierna. Enligt Hartman (2014) så brukar man skilja två huvud-

sakliga sanningsteorier åt, realistisk sanningsteori och icke-realistisk sanningsteori. De realist-

iska sanningsteorierna utgår ifrån att sanningen är objektiv och att sanningen existerar obero-

ende av människan. Inom de realistiska sanningsteorierna finns det inget utrymme för mänsk-

liga tolkningar av världen, eftersträvansvärt är att finna metoder att betrakta världen utan 

mänskliga uppfattningar och erfarenheter. De icke-realistiska sanningsteorierna menar däre-

mot att världen helt och hållet är skapad av människans tolkningar och att även om det existe-
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rar en värld oberoende oss så är det enda vi kan uttala oss om är hur vi uppfattar den. Detta 

menar Hartman (2014) blir problematiskt då det innebär att det finns lika många teorier som 

människor eller som Bjereld m.fl. (2015) utrycker det ”att om verkligheten odelat skulle vara 

en språklig eller social konstruktion och om det inte finns en absolut sanning så blir alla san-

ningar relativa eller tidsbundna”.  Enligt Wenneberg (2010) kan vi visserligen aldrig få full 

tillgång till den rena kunskapen om ”den naturliga världen” och att kunskap alltid är kopplad 

till vår socialitet och subjektivitet och att då vi får nya kunskaper om världen så är den alltid 

förmedlad genom vårt språk, våra erfarenheter och andra subjektiviteter. Wenneberg (2010) 

framhåller att den fysiska verkligheten inte lämnar oss opåverkade och den låter sig inte heller 

passas in i vilka tolkningar eller kategoriseringar som helst. Kunskap om naturen är därmed 

inte uteslutande ett resultat av sociala påverkansfaktorer enligt Wenneberg (2010) utan den 

fysiska världen påverkar även oss, vår begreppsbildning och vår kunskapsutveckling. Genom 

att anta detta kunskapsteoretiska perspektiv menar Wenneberg (2010) att det är möjligt att 

undvika det relativistiska synsätt som ofta ses som problematiskt inom konstruktivismen 

(Wenneberg, 2010, Hartman, 2014, Bjereld mfl, 2015). 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan hur lärare 

gemensamt utvecklar undervisningen med anspråk att förbättra elevernas resultat och deras 

uppfattning om betydelsen av kollegialt lärande. Studien syftar också att undersöka vilka 

faktorer som är betydelsefulla för det kollegiala lärandets kvalitet och om det finns inslag i det 

kollegiala lärandet som kan motverka lärares förbättringsarbete. Som undersökningsmetod 

väljs kvantitativ metod genom en enkätundersökning för att fånga en större grupps 

uppfattningar om skeenden och begrepp kring kollegialt lärande.  

Kvantitativ metod härrör från den positivistiska traditionen som har sin grund i ett 

naturvetenskapligt forskningsideal vilket innebär en strävan efter en absolut och ren kunskap 

som kan bekräftas eller falsifieras utifrån ett empiriskt material (Bjereld m.fl. 2015). Ett 

positivistiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv bygger därmed på tanken att verkligheten är 

mätbar (Hartman, 2014). Detta står i kontrast mot den socialkonstruktivistiska teorin som 

utgår ifrån att det inte finns någon sådan objektivt mätbar verklighet. Då studien syftar till att 

undersöka lärares föreställningar av kollegialt lärande uppstår det utifrån ett positivistiskt 

perspektiv ett problem med att subjektivt mäta dessa föreställningar. Enligt den realistiska 
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kunskapssyn som positivismen har sina rötter inom går det inte att nå en sann beskrivning av 

människors livsvärldar (Hartman, 2014). Jag finner dock stöd i mitt val av metod i Westerman 

och Yanchar (2011) som framhåller att kvantitativa forskningsmetoder ger nya värdefulla 

perspektiv i undersökandet av mänsklig praxis. De menar också att numeriska data är 

användbara och relevanta när de är baserade på hur aktivitetsystem dvs. hur funktionella 

kollektiv fungerar och ger resultat, vilket kan ge en ökad förståelse för hur man kan uppnå en 

effektivare praktik av exempelvis arbetsplatslärande. Även Bryman (2012) hävdar att 

kvantitativ metod har sin självklara plats inom den samhällsvetenskapliga forskningen och är 

kritisk till det positivistiska ideal som utgår ifrån att tanken om den rena formen av kunskap 

opåverkad av sociala faktorer eller andra störningar. Han framhåller att all forskning även 

kvantitativ alltid är påverkad av vår förståelse och våra tolkningar. Enligt Westerman (2014, 

s.56) så är alltid all forskning även när vi använder oss av kvantitativt mätande påverkat av 

vårt tolkande och menar att en sådan hållning inte leder oss fram till en teknisk bild av hur 

världen är och skall vara, utan snarare ger oss verktyg att ifrågasätta denna bild.  

 

I den här studien syftar jag till att undersöka vilken föreställning lärare har om hur kollegialt 

lärande bidrar till att de kan förbättra och utveckla sin undervisning. Därmed bygger studien 

på ett hermeneutisk tolkande perspektiv, även om valet av metod är kvantitativ vilken som 

tidigare nämnts traditionellt har sina rötter inom positivismen och den realistiska kunskapssy-

nen. Inom den hermeneutiska teorin söker man kunskap om människors livsvärld genom att 

försöka beskriva den mening de knyter till olika företeelser, det vill säga inte hur världen är 

utan hur människor föreställer sig den (Hartman, 2014). Därmed är Hermeneutiken mer hu-

manistisk i sin inriktning än positivismen som vill observera det mätbara, medan hermeneuti-

ken vill tolka det som upplevs. Trots skillnader mellan de båda synsätten så har de som intent-

ion att säga något om företeelser i samhället, men har olika ingångsätt att ta sig an en under-

sökning och ger således olika typer av resultat. De ska därmed inte anses som motpoler till 

varandra menar Bjereld m.fl. (2015) utan snarare som olika intresseriktningar, de menar också 

vidare att vetenskapen snarare alltid skapar blandformer av dessa. Kvantitativ datainsamling 

trots sina rötter i positivismen leder alltid fram till någon form av analys i vilket det kvalita-

tiva perspektivet används. 
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Vetenskapliga teorier om kollegialt lärande 

Jag avser att i denna uppsats utgå från den socialkonstruktivistiska synen på kunskap. Det 

socialkonstruktivistiska perspektivet har sin självklara roll när vi ska försöker få en bättre för-

ståelse av vad ett samhälle och en social verklighet är för något menar Wenneberg (2010). 

Centralt i denna förståelse är att det finns sociala institutioner som inte kan eller ska uppfattas 

som naturliga utan som konstruktioner skapade genom människors handlande. ”Sociala in-

stitutioner bygger exempelvis på roller, vanor typifieringar och legitimeringar” (Wenneberg, 

2010, s.161).  Utifrån Wennebergs (2010) definition tar jag min utgångspunkt i att kollegialt 

lärande kan ses som en social institution, då det inte är något naturligt uppkommet utan en 

social konstruktion skapad utifrån dess funktionella betydelse och genom medvetna handling-

ar påverkade av sociala och kontextuella faktorer.  

 

Synen på vad kollegialt lärande är och vad det innebär i praktiken inbegriper säkerligen ett 

flertal subjektiva uppfattningar. Men utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet kan vi 

inte studera verkligheten om vi inte har begreppsliggjort den enligt Wenneberg (2010). I 

denna studie används Timperly (2013) och Wenger (1998) för att begreppsligöra och för att 

bringa en större förståelse för de relationer och strukturer som ska undersökas. Timperleys 

(2013) modell av det professionella lärandets kunskapscykel bildar ett analysverktyg för att 

undersöka om det finns en samvariation mellan kollegialt lärande i skolan och huruvida lärare 

utvecklar sin undervisning i syfte att förbättra elevers resultat. Även Wengers (1998) teorier 

om communities of practice blir ett användbart teoretisk ramverk för att analysera de resultat 

som framkommer.  

Wengers teorier om lärande i praktikgemenskaper 

Utgångspunkten för Wengers(1998) teori om lärande är att vi alla är sociala och att allt 

lärande utgår just från detta faktum. I ett socialt perspektiv på lärande menar Wenger (1998) 

integreras komponenterna mening, praktik , gemenskap och identitet. Dessa fyra delar ger 

tillsammans förutsättningar för lärande i en praktikgemenskap och den teoretiska grundidén 

enligt Wenger (1998) bygger på relationen mellan individ och kollektiv, där individen genom 

sitt engagemang skapar sig en identitet och mening. Lärande förutsätter aktivitet och 

deltagande som omsätts i erfarenhet och utveckling, för individ liksom för kollektiv. Lärandet 

är knutet till kollektiv och till praxis för att skapa mening och identitet (Wenger 1998). Inom 
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dessa praktikgemenskaper sker ett förhandlande av mening som inkluderar interaktionen 

mellan processerna deltagande och reifikation  dvs. förtingligande. Enligt Wenger (1998) 

kännetecknas detta deltagande av en aktiv process som ger en möjlighet till ett ömsesidigt 

erkännande och en källa till gemensamt identitetsskapande. Termen reifikation använder 

Wenger (1998) för att täcka in en rad processer som innebär att skapa en gemensam mening 

till objekt eller artefakter. Objekten har i sig ingen egen mening, utan utifrån våra erfarenheter 

tillskriver objekten dess mening genom att vi bygger ut och förhandlar om deras betydelse.  

Wenger (1998) poängterar att vi ständigt lär i alla situationer och olika praktikgemenskaper 

finns överallt runt omkring oss, vi ingår i dessa olika sociala gemenskaper i vårt vardagsliv 

både som direkta aktiva deltagare men också mer perifert. Dessa gemenskaper är ofta så 

självklara och genomgripande att vi sällan uppmärksammar dem eller ägnar dem någon 

explicit fokus. Men enligt Wenger (1998) krävs det för att en social gemenskap skall kunna 

utveckla en specifik praktik och lärtillfälle för individen närvaron av följande faktorer: 

- Ett gemensamt och ömsesidigt engagemang. En praktik existerar endast genom ett 

aktivt deltagande från en grupp individer, där meningen med deltagandet har 

förhandlats fram mellan deltagarna. Detta deltagande eller engagemang medför inte 

homogenitet utan de skapar relationer mellan människor i ett komplext samspel. 

- En gemensam uppfattning om verksamheten samt gemensamt ansvarstagande. 

Verksamheten definieras av dess medlemmar kontinuerligt och en gemensam 

uppfattning om vad som har betydelse eller inte, vad som skall göras eller inte och vad 

som är sanning eller inte skapas på så sätt. 

- Gemensamma repertoarer, rutiner, berättelser, gester och symboler men också 

policys och styrdokument uttrycker diskurser för hur medlemmarna skapar mening om 

verksamheten, likaväl som det ger uttryck för typ av medlemskap och tillhörande 

identiteter.   

Wengers (1998)  beskrivningar av lärande gemenskaper där medlemmarna deltar och reifierar 

för att skapa mening stämmer väl överens med idén om det kollegiala lärandet inom skolans 

värld. Genom ömsesidigt engagemang, delade uppfattningar om vad gruppens arbete ska 

bestå av skapas en delad repertoar fram med rutiner, symboler och dokument. Således blir 

Wengers teorier om lärande i praktikgemenskaper ett ramverk för att förstå dessa sociala 
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strukturer och förutsättningar för det lärande som sker inom ramen för lärares 

professionsutveckling i syfte att utveckla undervisningen.  

Timperleys modell för lärares undersökande och 

kunskapsbildande cykel 

Ett förändrat perspektiv från professionell utveckling till ett fokus på professionellt lärande är 

grunden för Timperleys (2013) modell för lärares kunskapsbildande cykel. Modellen har sina 

likheter med andra strukturer för utvecklings- och kvalitetsarbete som är avsiktliga, löpande 

och systematiska. Den viktigaste skillnaden är enligt Timperley (2013) att begreppet 

professionell utveckling över tid har kommit att handla om att förmedla kunskap till lärare i 

syfte att påverka deras undervisningsmetoder. ”Professionellt lärande för däremot tankarna till 

en inre process där lärare skapar professionell kunskap om den egna praktiken och interagerar 

denna kunskap på ett sådant sätt att det utmanar befintliga antaganden och skapar nya 

innebörder” (Timperley 2013, s.28). Förståelsen för elevernas lärande är centralt i lärares 

professionella lärande menar Timperley (2013). Hon pekar på att det finns en risk att lärare 

ägnar för mycket tid åt reflektera över de metoder de använder tillsammans med sina kollegor 

utan att lära sig särskilt mycket om hur dessa påverkar elevernas framsteg och resultat.  

Det lärande Timperley (2013) förordar innebär att lärarna lär sig att förstå den teori eller 

princip som en vald metod bygger på och att det är centralt att förstå vilka effekter denna 

metod får på elevernas resultat. För att lärare ska kunna lära om och lära nytt genom att prova 

nya metoder och undervisningssätt måste lärandet pågå under över en längre tidsperiod. Nya 

metoder och teorier måste få prövas och tillämpas i praktiken för att på så sätt förfinas och 

förbättras. Processen kännetecknas av systematik och hållbarhet över tid och Timperley 

(2013) poängterar att skolor behöver upprätta system där det är möjligt för lärare att utvecklas 

till experter på anpassning och kontinuerlig förbättring med elevernas engagemang och 

lärande i förgrunden.  

Timperleys (2013) modell för lärares kunskapsbildande cykel innefattar följande faser: 

- elevernas behov, vilket innebär att lärares lärande har sin utgångspunkt i vilka 

kunskaper och färdigheter som eleverna behöver utveckla för att uppnå viktiga mål. 
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-  lärares systematiska undersökningar, vilket innebär att lärarna identifiera vilka 

kunskaper och färdigheter de behöver som professionella för att tillgodose elevernas 

behov. 

- utvecklande av nya kunskaper och färdigheter, som innebär att lärarna fördjupar sina 

professionella kunskaper och finslipar sin professionella förmåga samt låter eleverna 

uppleva lärande på nytt sätt.  

- kontroll av resultat, som innebär att nya ageranden följs upp och utvärderas för att se 

hur de påverkat de resultat som anses som viktiga för eleverna.  

Dessa faser antar en form av en kunskapscykel där lärarna systematiskt och strukturerat 

undersöker och utvecklar sin praktik gemensamt. Timperley (2013) menar också att det är 

av vikt att skolledare och ser sig som lärande och arbetar utefter det professionella 

lärandets kunskapscykel för att stödja och främja ett kollegialt lärande i verksamheten. 

Hon poängterar också på behovet av att involvera extern expertis som samarbetar med 

ledare och lärare för att bygga upp deras förståelse.  

Timperleys (2013) modell för lärares kunskapsbildande cykel innefattar de strukturer och 

faser som ofta ses som synonymt med kollegialt lärande, vilket innebär att lärare och 

skolledare tillägnar sig kunskaper om den dagliga praktiken genom att gemensamt dela 

och kritiskt undersöka sin egen praktik med målsättning att förstärka och förbättra sin 

professionella effektivitet så att det gynnar elevernas lärande (Håkansson & Sundberg, 

2016, Svedberg, 2016, Skolverket, 2013). Därmed blir modellen ett användbart 

analysverktyg för att undersöka om det finns ett samband mellan hur lärare gemensamt 

utvecklar undervisningen med anspråk att förbättra elevernas resultat och deras 

uppfattning om betydelsen av kollegialt lärande. 

Metod 

Urval 

Urvalet i denna undersökning består av respondenter från tre olika skolor i tre västsvenska 

kommuner, en kommunal F-6 skola, en kommunal 7-9 skola samt en fristående gymnasie-

skola.  Vid urvalet av respondenter gjordes ett så kallat bekvämlighetsurval då rektorer från 
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tidigare kontaktnät som visat intresse av att delta i studien kontaktades. Tillgänglighet samt att 

den aktuella gruppen består av ett för undersökningen passande antal respondenter har styrt 

det icke-slumpmässiga urvalet. Vilket innebär att urvalet inte kan ses som generaliserbart för 

lärare generellt (Cohen, Manion & Morrison, 2014) 

 

Undersökningen har formen av en totalundersökning och består av samtliga 70 lärare vid de 

tre skolorna. Vid F-6 skolan delades enkäten till 25 lärare, på 7-9 skolan arbetar 30 lärare 

vilka enkäten delades ut och vid gymnasieskolan arbetar 20 lärare, totalt svarade 56 av dessa 

lärare på enkäten vilket medför en svarsfrekvens på 80 % vilket får ses som en hög svarsfre-

kvens, då man ofta kan räkna med en svarsfrekvens mellan 50 och 70 procent (Trost, 2015.). 

Av de svarande respondenterna så är det 20 lärare som arbetar med elever i förskoleklass upp 

till årskurs 6, 23 (41,1%) personer arbetar i årskurs 7-9. Tretton personer (23,2%) arbetar 

inom gymnasiet. Det är en förhållandevis jämn spridning mellan de olika verksamhetetern 

och undervisningsformer på de som genomförde enkätundersökningen med något övervä-

gande del av lärare som undervisar i årskurs 7-9, vilket också speglar den andel som enkäten 

delades ut till, då det var den största skolan med flest andel undervisande lärare.   

 

Distributionen av den webbenkät som denna studie bygger på har skett på två sätt dels vid en 

pedagogisk konferens där samtliga 25 personal var samlade och där jag som genomfört 

undersökningen deltog för att informera om studiens syfte och förutsättningar samt forsk-

ningsetiska principer, dels genom via rektorerna för de skolor där jag inte hade möjlighet att 

själv delta. Webbenkäten inleddes med gemensamt försättsblad, där förutsättningar, syfte och 

mål förklarats på samma sätt för alla respondenter för att få en gemensam standardisering med 

avsikt att på så vis höja den del av reliabiliteten som hör till detta. Däremot kan det funnits 

skillnader i de instruktioner som givits i samband med genomförandet samt i det kontext inom 

vilken enkäten genomfördes i.  

Genomförande 

Undersökningen bestod av en webbaserad enkät där programvaran Survey & report användes. 

Programvaran gör det enkelt att distribuera enkäten, samla in data och exportera till analys-

verktyget SPSS. Att använda en webbenkät har flera fördelar såsom att det finns former för att 

följa upp svarsfrekvensen och säkerställa att påminnelser går till dem som inte ännu lämnat 
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svar. Det är samtidigt möjligt att nå ett stort antal respondenter och genom att ha en hög andel 

svar kan fler generaliseringar göras. En annan fördel med en enkät är att respondenterna kan 

svara anonymt och det kan öka intresset av att delta i studien. Individen avgör också själv när 

hen har tid att genomföra enkäten. Genom webbenkät är även svaren digitalt sparade och det 

förenklar den statistiska bearbetningen av materialet. Begränsningen kan vara om responden-

terna har bristande internetuppkoppling och därmed tappar kontakten vid besvarandet av en-

käten så att det blir ett bortfall av svar. En enkät minskar risken att respondenten blir påver-

kade av forskaren eftersom det inte förekommer någon diskussion, tolkningar eller fördjupade 

begreppsförklaringar i samband med besvarandet (Trost, 2012).  

Enkätkonstruktion och dataainsamling 

Enkäten bygger på 17 stycken frågor varav de tre första frågorna används för 

bakgrundsinformation.  Fråga 4-6 används för att mäta frekvens av hur ofta lärarna träffas för 

att gemensamt planera, analysera elevers resultat samt utvärdera undervisningen, vilket är 

viktiga hörnstenar i det kollegiala lärandet enligt utvald teori (Timperley, 2013). Fråga 7 

används för att utröna i vilken utsträckning lärarna har möjlighet att auskultera hos varandra, 

då läst forskning tyder på att lärare i större utsträckning kan och vågar utmana varandras 

praktik om man också har en insyn i varandras förutsättningar. Fråga 8 syftar till att få en bild 

av vilken typ av kompetensutveckling som är vanligast samt i vilken utsträckning kollegialt 

lärande är ett inarbetat begrepp. Frågorna 10-17 har till syfte att undersöka vilken betydelse 

kollegialt lärande har för hur de utvecklar och förbättrar sin undervisning samt vilka faktorer 

som påverkar förutsättningarna för det kollegiala lärandet. Frågorna är så kallade attityd- eller 

åsiktsfrågor med fyra svarsalternativ av typen mycket liten betydelse, liten betydelse, stor 

betydelse och mycket stor betydelse samt i mycket låg grad, i låg grad, i hög grad och i 

mycket hög grad (Trost, 2015, s.69) med undantag för fråga 16 som är en rangordningsfråga 

där lärarna skall rangordna skala 1-9 vilken typ av metoder för kompetensutveckling som har 

störst betydelse för hur lärarna lägger upp sin undervisning framåt. Trost (2014) menar att 

man ska vara försiktig med denna typ av frågor då respondenterna kan anse att flera alternativ 

är lika viktiga. Fråga 16 är den fråga som har störst internt bortfall med m= 2,68 - 6,0 och det 

kan vara så att det hade gett en bättre frekvens om frågan ställts genom att be respondenterna 

ange viktighetsgraden av de olika svarsalternativen istället. 
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Då undersökningen bestod av en webbaserad enkät där programvaran Survey & report använ-

des var det enkelt att distribuera enkäten samt att samla in analysmaterialet på ett lättöver-

skådligt sätt som också genererade möjlighet att exportera materialet till programvaran SPSS 

som användes för analys av datamaterialet. Inledande frågor med bakgrundsfrågeställningar i 

vår studie är nominalskala. Enligt Trost (2012) kan man genomföra kvalitativa studier med 

kvantitativa metoder, och kvantitativa studier med kvalitativa dito. Det hela handlar om tolk-

ningen. Metoden påverkar dock resultaten, och det är viktigt att tänka igenom på vilket vis 

metoden är lämplig för det syfte man har medundersökningen. De datanivåer som används i i 

denna studie är framför allt ordinalskala i de frågor som berör klassificering och rangordning. 

Flertalet frågeställningar i denna undersökning har fyra nivåer i svaren i dessa data. Kvotska-

lenivå är den mest eftersträvansvärda variabelskalan. Med kvotskala står alla fyraräknesätt till 

buds inför analysförfarandet, men den vanligaste vid samhällsvetenskapliga undersökningar 

är emellertid ordinalskala enligt Hartman (2004).  

Operationaliseringar 

Att operationalisera innebär att man i anslutning till termens definition knyter en metod. 

Operationaliseringen är till hjälp för att avgöra om det termen pekar ut faktiskt finns, en 

felaktig operationalisering innebär att undersökningen inte ger tänkt stöd till ställd hypotes 

(Hartman, 2004).  Att göra en operationalisering av begrepp och övergripande frågeställning 

till konkreta frågeställningar med i förhand bestämda svar är enligt Djurfeldt m.fl. (2010, s. 

104) ett av de svåraste momenten i alla undersökningar. 

 

Studien utgår från ett lärarperspektiv dvs. hur lärare värderar att kollegialt lärande påverkar 

hur de utvecklar och förbättrar sin undervisning samt vilka faktorer som de anser bidrar 

respektive motverkar utveckling och lärande i den gemensamma praktikgemenskapen. 

Begrepp och utvalda frågeställningar operationaliseras utifrån såväl sociala, organisatoriska 

och strukturella perspektiv samt ledarskap och styrning för vad som kännetecknar ett effektivt 

och framgångsrikt kollegialt lärande. De faktorer som enkäten har konstruerats kring utgår 

från teorier om kollegialt lärande och lärande praktikgemenskaper i aktuell forskning, 

litteratur som varit underlag för studiens forskningsgenomgång. 
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Analysmetoder 

Enligt Hartman (2014) skall den statistiska analysen möjliggöra bedömningen av hur 

sannolikt det är att värden i undersökningen är generaliserbara gentemot den totala 

populationen. Val av analyser skall utgå från syfte och frågeställningar och kopplas till valda 

teoretiska utgångspunkter. Det finns många olika verktyg för att på olika sätt beskriva och 

analysera statistik. Inledande i analysprocessen görs en univariat analys, därefter genomförs 

bivariata och multivariata analyser för att ytterligare finna samband, mönster och skillnader i 

data. De inledande analyserna har en beskrivande karaktär det vill säga deskriptiv statistik 

som används för att beskriva åskådliggöra samt se mönster i det befintliga datamaterialet. 

Bakgrundsdata undersöks såsom fördelning av år i yrket, huvudsaklig undervisningsform 

samt frekvens av typ av kompetensutveckling Därefter görs frekvensanalys av hur ofta lärare 

gemensamt planerar undervisningen, analyserar elevers resultat i syfte att utveckla 

undervisningen samt utvärderar undervisningen i syfte att utveckla arbetssätt och metoder och 

samt möjligheter till att se varandra i praktiken genom auskultationer samt vilka uppfattningar 

de har om betydelsen av kollegialt lärande för deras professionsutveckling men också vilken 

betydelse de tillskriver att kollegialt lärande har för hur de utvecklar undervisningen. Genom 

frekvensanalys undersöks också skolledningens betydelse för lärares gemensamma kollegiala 

lärande och faktorer som motverkar kollegialt lärande. 

För att undersöka om det finns några skillnader mellan hur länge lärarna arbetat inom yrket 

och deras uppfattningar om betydelsen av kollegialt lärande genomförs variansanalys i form 

av One-Way ANOVA (Analysis of Variance).  Genom att använda ANOVA kan man gör 

jämförelser av medelvärden mellan fler grupper än två. Om värdet för ANOVA understiger 

0,05 är resultatet signifikant. Om värdet visar på signifikanta resultat går man vidare med ett 

Post-Hoc-test för att undersöka mellan vilka grupper som skillnaderna finns. I 

undersökningen används Tukey Post-Hoc test, gränsvärdet för signifikanta resultat understiger 

0,05. 

Faktoranalys genomförs för att få ned data och se om det finns gemensamma bakomliggande 

faktorer. Vid faktoranalysen undersöks vilka variabler som tillhör vilken faktor. Enligt Cohen 

mfl. (2011) väljs de variabler med den högsta faktorladdningen men att valda variabler inte 

enbart ska väljas utifrån höga värden utan också utifrån att de har homogena värden som 

skiljer dem från övriga variabler. Utifrån faktoranalys skapas index, vars reliabilitet testas 
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med Cronbach´s Alpha. Reliabiliteten mäts med signifikans, gränsvärdet för Cronbach`s 

Alpha brukar rekommenderas överstiga 0,7. Faktoranalysen görs för fråga 11 och 12 samt 

fråga 13 och 15 och används för att undersöka vilka faktorer som påverkar hur lärare 

gemensamt utvecklar undervisningen samt vilka faktorer som motiverar och bidrar till kvalitet 

i det kollegiala lärandet.  

För att se om det finns en relation mellan hur lärare gemensamt utvecklar undervisningen 

genom att planera, analysera och utvärdera och faktorer som påverkar hur lärare förändrar och 

förbättrar undervisningen så görs en görs en korrelationsanalys i form av Pearson Correlation. 

Korrelationsanalysen syftar till att visa om det finns ett samband mellan två variabler. Ett 

perfekt korrelationsvärde är +1 eller -1, vilket sällan är funnet i samhällsvetenskapliga 

undersökningar enligt Cohen mfl. (2011) ofta får man räkna med värden +0,5 eller lägre. 

Värden som varierar mellan 0,35 till 0,65 indikerar att det finns signifikanta samband men att 

dessa är svaga medan värden 0,65 till 0,85 visar att det finns signifikanta samband att dra 

möjliga slutsatser utifrån, värden över 0,85 visar på starka samband. SPSS markerar 

automatiskt de korrelationer som är statistiskt signifikanta med en asterisk (Cohen mfl., 

2011). Ytterligare korrelationsanalyser genomförs för att undersöka samband mellan den 

betydelse som lärarna anser att kollegialt lärande har för deras utvecklande av undervisningen 

och faktorer som påverkar hur de förändrar och förbättrar undervisningen, men också för att 

pröva om det finns samband mellan vilken betydelse som lärarna anser kollegialt lärande har 

för deras professionsutveckling och faktorer som bidrar till kvalitet i det kollegiala lärandet 

Analys av externt och internt bortfall 

Enkäten möjliggjordes för 70 respondenter att svara på. När enkäten stängdes hade 56 

respondenter svarat. Det innebär att resultatet i denna studie är baserat på 56 respondenters 

svar vilket ger en svarsfrekvens på ca 80% . Enligt Trost (2012) kan man räkna med en 

svarsfrekvens på mellan 50 till 70 procent, vilket innebär att svarsfrekvensen i denna studie 

får anses som god och att det externa bortfallet är relativt litet. Bortfall det vill säga icke-svar 

står för en stor del av den osäkerhet som påverkar resultatet i kvantitativa undersökningar 

(Trost, 2012). 

 

Det interna bortfallet i studien uppgår från 0 % till 30 %. Högst internt bortfall har enkätfråga 

16 som är en rangordningsfråga där respondenterna skall rangordna vilka metoder för 
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professionsutveckling som har störst betydelse för hur man lägger upp undervisningen framåt. 

Enligt Trost (2012) skall denna typ av frågor användas med försiktighet då respondenterna 

kan ha svårt att välja vad som de anser som viktigast. Detta visar sig också vara problematiskt 

för respondenterna i undersökningen och det interna bortfallet blir därmed stort, vilket innebär 

att svaren på frågan inte kan ses som signifikanta. Därmed bedöms inte det interna bortfallet 

som stort eller systematiskt och anses inte påverka studiens validitet eller reliabilitet, förutom 

vad gäller enkätfråga 16. 

Forskningsetiska principer 

Studiens etiska ställningstagande utgår i från Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska prin-

ciper som ska skydda den enskilda individen som deltar i forskningsundersökningen. Vid en 

enkätundersökning skall enligt Vetenskapsrådet följande krav uppfyllas: 

• Informationskravet , vilket innebär att respondenterna får information om undersök-

ningens syfte samt att deltagandet är frivilligt. 

• Samtyckeskravet, innebär att respondenterna ger sitt samtycke att delta i enkätunder-

sökningen. 

• Konfidentialitetskravet, innebär att respondenterna ges största möjliga anonymitet i 

undersökningen. 

• Nyttjandekravet, innebär att respondenternas svar på enkäten enbart används i det 

syfte som respondenterna informerats om. 

Enkätundersökningen inleddes med ett missivbrev med information, instruktioner och villkor 

för deltagandet för att säkerställa att respondenterna förstått syftet med studien samt vad deras 

uppgifter kommer användas till, därmed uppfylls informationskravet. Enkäten kommer att 

vara anonym och materialet kommer enbart att användas i denna studie. 

Reliabilitet och validitet 

Med validitet menas hur väl våra frågeställningar mäter och ger svar på det vi önskar 

undersöka (Djurfeldt mfl, 2010). Enligt Bjereld m.fl. (2009) är det viktigt att detta kopplas till 

syftet med studien, i det här fallet om det finns en samvariation mellan kollegialt lärande och 

hur lärare utvecklar undervisningen med anspråk att förbättra elevers resultat samt att 

undersöka vilka faktorer som bidrar respektive motverkar kollegialt lärande. 

Operationaliseringen av enkätfrågorna har bestått i att utgå från begreppen i teorin och 
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därmed skapa konkreta och mätbara frågeställningar. Den teoretiska utgångspunkten har varit 

faktorer som kännetecknar ett effektivt och framgångsrikt kollegialt lärande utifrån den 

begrepps - och forskningsgenomgång som gjorts i studien. Perspektiven har varit så väl 

sociala dimensioner som organisatoriska och strukturella dimensioner samt ledarskap och 

styrning. 

 Genom att noga utarbeta enkätfrågorna för att täcka in de flesta aspekter av den teoretiska 

definitionen samt försöka finna en röd tråd mellan syfte, hypotes samt frågeställningar har jag 

försökt att nå en så hög innehållslig validitet för studien som möjligt. Undersökningen är av 

kvantitativ karaktär men avser att mäta respondenternas uppfattningar kring begrepp som i 

hög grad har en kvalitativ karaktär. Säkerligen finns det flera uppfattningar och tolkningar 

kring dessa begrepp och faktorer som avspeglar sig i undersökningens resultat. Begrepp och 

faktorer har dessutom valts ut av mig, detta innebär att det kan finnas olika tolkningar av vad 

som avses med frågorna dvs. att respondenterna inte tolkar frågan på det sätt som från början 

avses. 

Reliabiliteten handlar om hur vi mäter det som avses mätas i studien, dvs. stabilitet och 

tillförlitlighet (Bjereld m.fl., 2009). Frågeställningar och svarsalternativ har i hög grad varit 

konsekventa för att stärka reliabiliteten. Jag har också försökt att skapa en enkelhet i 

formuleringar genom att använda begrepp som kan förutsättas vara kända för respondenterna 

inom undersökningen för att hålla reliabiliteten så hög som möjligt (Trost, 2012). Samtliga 

lärare har fått tid för att svara på enkäten, dock har enkäten distribuerats på två olika sätt dels 

vid en pedagogisk konferens där samtliga lärare på skolan var samlade och där jag som 

genomfört undersökningen deltog för att informera om studiens syfte och förutsättningar samt 

forskningsetiska principer, dels genom via rektorerna för de skolor där jag inte hade möjlighet 

att själv delta. Webbenkäten inleddes med gemensamt försättsblad, där förutsättningar, syfte 

och mål förklarats på samma sätt för alla respondenter för att få en gemensam standardisering 

med avsikt att på så vis höja den del av reliabiliteten som hör till detta. Däremot kan det 

funnits skillnader i de instruktioner som givits i samband med genomförandet samt i det 

kontext inom vilken enkäten genomfördes i. 
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Resultat 

Undersökningens syfte var att undersöka om det finns ett samband mellan hur lärare 

gemensamt utvecklar sin undervisning med anspråk att förbättra elevernas resultat och deras 

uppfattningar om betydelsen av kollegialt lärande. Studien syftade också till att undersöka 

vilka faktorer som är betydelsefulla för kvalitet i det kollegiala lärandets kvalitet och om det 

finns inslag i det kollegiala lärandet som kan motverka lärares förbättringsarbete. De 

forskningsfrågor jag ställde var: 

• Finns det ett samband mellan hur lärare gemensamt utvecklar undervisningen med an-

språk att förbättra elevernas resultat och deras uppfattning om betydelsen av kollegialt 

lärande? 

• Vilka faktorer är betydelsefulla för det kollegiala lärandets kvalitet?  

• Finns det inslag i det kollegiala lärandet som kan motverka lärares förbättringsarbete? 

och vilka i så fall? 

 

Bakgrundsinformation 

Av de svarande respondenterna så är det 12 (21,4%) lärare som arbetar med elever i förskole-

klass upp till årskurs 3, åtta (14,3%) lärare som arbetar med elever i årskurs 4-6 medan den 

största andelen respondenter, 23 (41,1%) personer arbetar i årskurs 7-9. Tretton personer 

(23,2%) arbetar inom gymnasiet (bilaga1, tabell 2a).  Det är en förhållandevis jämn spridning 

mellan de olika verksamhetetern och undervisningsformer på de som genomförde enkätunder-

sökningen med något övervägande del av lärare som undervisar i årskurs 7-9, vilket också 

speglar den andel som enkäten delades ut till, då det var den största skolan med flest andel 

undervisande lärare (se tabell nedan).   

Årskurs Valid Percent 

 F-3 21,4 

4-6 14,3 

7-9 41,1 

gy 23,2 

Total 100,0 

Tabell 1. Vilken årskurs eller skolform lärarna huvudsakligen undervisar. 
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Det är också en förhållandevis jämn fördelning mellan respondenterna i hur länge de arbetat 

inom yrket, 10 personer (17,9%) har arbetat som lärare i 0 - 5 år, 16 personer (28,6%) har 

arbetat i 6 - 10 år, 11 personer(19,6%) har arbetat i 11 - 15 år, åtta personer(14,3%) har arbetat 

i 16 - 20 år medan11 personer (19,6%) har arbetat i mer än 20 år (se tabell nedan).  

Antal år i yrket Valid Percent 

 

 

0-5 år 17,9 

6-10 år 28,6 

11-15 år 19,6 

16-20 år 14,3 

20+ 19,6 

Total 100,0 

Tabell 2. Antal år i yrket. 
 

Kompetensutveckling som lärarna deltagit i under läsåret 

Att kollegialt lärande är ett vedertaget begrepp och att det används i hög utsträckning som 

komptensutveckling är tydligt då det är 76,8 % av respondenterna uppger att de deltagit i 

någon form av kollegialt lärande under det senaste läsåret. Den absolut vanligaste formen för 

kompetensutveckling verkar dock föreläsningar vara, vilket 80,4 % av lärarna i studien 

uppger att de deltagit vid under det senaste läsåret, även pedagogiska konferenser verkar vara 

vanligt förekommande, 76,8% uppger att de deltagit i sådana under läsåret. Flera av lärarna 

(32,1%) uppger också att de använder sig av digitala resurser såsom bloggar, Twitter, och 

Facebookgrupper som kompetensutveckling i syfte att förbättra sin undervisning. Däremot 

verkar det mer ovanligt att man använder sig av någon form av extern expertis som stöd för 

professionsutvecklingen som till exempel handledning, vilket 16,1 % av lärarna i 

undersökningen uppger att de haft. Enbart 1,8% av lärarna uppger att de fått coachning eller 

deltagit i aktionsforskning där forskare och lärare tillsammans beforskar praktiken, Det verkar 

inte heller som att learning- eller lesson study är frekvent som kompetensutvecklingsform då 

det enbart är 7,1 % av lärarna som uppger att de deltagit i denna form av 

kompetensutveckling. (Se diagram nedan) 
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Diagram 3. Typ av kompetensutveckling som lärarna deltagit i under läsåret 

 

Frekvens av vilken betydelse lärarna anser att kollegialt 

lärande har för deras utvecklande av undervisningen 

En stor andel av lärarna anser att kollegialt lärande har betydelse för hur de förändrar och 

förbättrar sin undervisning, 21,4%  (12st) av lärarna anger att det har mycket stor betydelse 

och 55,4% (31st) svarar att det har stor betydelse. Det är 23,2% (13st) av respondenterna som 

uppger att det har liten betydelse. Ingen av respondenterna anser att det har mycket liten 

betydelse. Det innebär att 76,8% anser att kollegialt lärande har stor eller mycket stor 

betydelse för hur de förändrar och förbättrar sin undervisning (Bilaga 3, tabell 1). 

För att undersöka om det finns några skillnader mellan hur länge man arbetat inom yrket samt 

vilken betydelse lärarna anser att kollegialt lärande har för hur de förändrar och förbättrar sin 

undervisning genomförs en variansanalys av medelvärde genom ett ANOVA-test.  

Resultatet av ANOVA-testet visar att skillnaderna i medelvärde mellan grupperna varierar 

mellan m=2,50 till m=3,40. De lärare som arbetat 0-5 år får högst medelvärde m=3,54 för hur 

stor betydelse kollegialt lärande har för hur de förändrar och förbättrar sin undervisning och 

de som arbetet 16-20 år har lägst medelvärde m= 2,50 för hur stor betydelse kollegialt lärande 

har för deras professionsutveckling. (Bilaga 3, tabell 2). 
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Vid analys av signifikansvärdet (s=,044) kan man se att det finns signifikanta variationer 

mellan grupperna då det understiger 0,05 (Bilaga 3, tabell 3).   

Det genomförs därefter ett Post Hoc-test i det här fallet Tukey’s Post hoc, testet visar att det 

finns signifikanta skillnader mellan i hur stor betydelse kollegialt lärande har för hur de 

förändrar och förbättrar undervisningen mellan grupperna lärare som arbetat 0-5 år och lärare 

arbetat 16-20 år (s=,034). (Bilaga 3, tabell 4) 

Frekvens av hur ofta lärare träffas för att gemensamt planera 

undervisningen 

För att undersöka hur ofta lärare träffas och gemensamt planerar och lägger upp 

undervisningen så genomförs en frekvensanalys. Resultatet visar på att över hälften av lärarna 

(58,9%) som deltagit i enkätundersökningen träffas regelbundet en gång i veckan för att 

planera undervisningen. Därefter uppger 12,5% att de gemensamt planerar undervisningen en 

till två gånger per termin, följt av 10,7% som svarar att de planerar undervisningen 

tillsammans med sina kollegor varannan vecka och 8,9% som anger att de planerar 

undervisningen gemensamt i arbetslag eller lärgrupper en gång i månaden. Minst vanligt 

förekommande är att man planerar undervisningen gemensamt i arbetslag eller lärgrupper en 

till två gånger per läsår (5,4%) eller att man aldrig har möjlighet att planera sin undervisning 

tillsammans med arbetslag eller lärgrupp (3,6%). Sammanfattningsvis så uppger 78,5% av 

lärarna i undersökningen att de gemensamt planerar undervisningen en gång i månaden eller 

oftare, 21,5% av lärarna uppger att de mer sällan gemensamt planerar undervisningen såsom 

en till två gånger per termin eller en till två gånger per läsår. (Bilaga 3, tabell 5) 

Frekvens av hur ofta lärare gemensamt analyserar elevers 

resultat i syfte att utveckla undervisningen 

För att undersöka hur ofta lärare gemensamt i arbetslag eller lärgrupper träffas för att 

analysera elevers resultat i syfte att utveckla undervisningen genomförs en frekvensanalys. 

Vanligast förekommande är att man gemensamt analyserar elevers resultat en till två gånger 

per termin vilket 43,6% av lärarna som deltagit i enkätundersökningen uppger, följt av en till 

två gånger per läsår som 18,2% av respondenterna uppger, därefter är det 16,4% som uppger 

att de gemensamt analyserar elevernas resultat i syfte att utveckla undervisningen regelbundet 

en gång i veckan. Mindre vanligt förekommande är det att man gemensamt analyserar 



30 
 

elevernas resultat varannan vecka, vilket 7,3 % uppger. Ingen av respondenterna uppgav att de 

aldrig analyserar elevresultat för att utveckla undervisningen. Sammanfattningsvis så uppger 

38,2% av lärarna i undersökningen att de gemensamt analyserar elevernas resultat i syfte att 

utveckla undervisningen en gång i månaden eller oftare medan 61,8% att de mer sällan 

analyserar elevers resultat i syfte att utveckla undervisningen såsom en till två gånger per 

termin eller en till två gånger per läsår (Bilaga 3, tabell 6).  

Frekvens gemensamt utvärdera undervisningen i syfte att 

utveckla arbetssätt och metoder: 

En frekvensanalys genomförs för att undersöka hur ofta lärarna i enkätundersökningen 

gemensamt utvärderar undervisningen för att utveckla arbetssätt och metoder. Resultatet visar 

på att vanligast förekommande är att man utvärderar undervisningen tillsammans en till två 

gånger per termin vilket 25,5% av lärarna som deltagit i enkätundersökningen uppger, följt av 

att man gemensamt utvärderar undervisningen en gång i veckan, vilket 23,6% av lärarna 

svarar, därefter är det 21,8% av respondenterna som uppger att de gemensamt utvärderar 

undervisningen en gång i månaden med anspråk att utveckla arbetssätt och metoder. Mindre 

vanligt förekommande är att man gemensamt utvärderar undervisningen en till två gånger per 

läsår vilket 14,5 % uppger att de gör eller varannan vecka som 10,9% av respondenterna 

svarar att de gör. Det är 3,6% av lärarna i undersökningen som uppger att de aldrig utvärderar 

sin undervisning gemensamt med syfte att utveckla arbetssätt och metoder.  

Sammanfattningsvis så uppger 56,3% av lärarna i undersökningen att de gemensamt 

utvärderar undervisningen en gång i månaden eller oftare i syfte att förändra och förbättra 

den, 43,6% uppger att de mer sällan eller aldrig gemensamt utvärderar undervisningen. 

(Bilaga 3, tabell 7) 

Frekvens av hur ofta lärare deltar eller auskulterar i 

varandras praktik 

För att undersöka hur ofta lärare har möjlighet att delta eller auskultera i varandras praktik och 

därmed få insyn i och förståelse för varandras undervisningssituation genomförs en 

frekvensanalys. Resultatet visar att 39,3% av lärarna uppger att de aldrig har deltagit eller 

auskulterat i en annan kollegas praktik, 33,9% svarar att de har deltagit eller auskulterat i en 

annans kollegas praktik en till två gånger, 14,3% anger att de deltagit eller auskulterat i en 
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annans kollegas praktik tre till fem gånger och 7,1% svarar att de deltagit eller auskulterat i en 

kollegas praktik sex till tio gånger. Minst vanligt förekommande är det att lärarna har deltagit 

eller auskulterat i en kollegas praktik fler än tio gånger vilket 5,4% svarar. 

Sammanfattningsvis uppger 26,8% av lärarna i undersökningen att de haft möjlighet att delta 

eller auskultera i en kollegas undervisning fler än två gånger, 73,2% av lärarna har aldrig eller 

en till två gånger haft möjlighet att delta eller auskultera i en kollegas undervisning (Bilaga 3, 

tabell 8). 

 

Faktorer som påverkar lärarna hur de utvecklar sin 

undervisningen med syfte att förändra och förbättra 

Fråga 11 och fråga 12 i enkätundersökningen syftar till att undersöka vilka faktorer som 

påverkar hur lärarna lägger upp undervisningen framåt i syfte att förändra och förbättra. 

Genom att göra en explorativ faktoranalys kan underliggande strukturer och gemensamma 

nämnare i relationerna mellan variablerna upptäckas. På så sätt kan antalet variabler reduceras 

och omfattar enbart de variabler som till största delen sammanfattar variansen i enkätfrågan 

(Cohen mfl. , 2011) KMO-värdet ska överstiga 0,5 för att alla variabler i enkätfrågan ska 

lämpa sig för faktoranalys, vilket är fallet för variablerna i enkätfrågorna 11 och 12, KMO 

0,756 (se tabell nedan).   

 

 

 

 

 

Tabell 3.  KMO-värde faktoranalys fråga 11 och 12, vilka faktorer som påverkar hur lärare 
utvecklar sin undervisning. 

 

Faktoranalysen visar att det finns fem faktorer med egenvärde över 1. Faktor 1 visar den 

absolut största delen av varians med 35,559 % därefter följer faktor två som visar på 9,888% 

av variansen,  faktor 3 som visar på 9,325% variansen, faktor 4  som visar på 7,570% 

variansen och slutligen faktor 5 som visar på 5, 834% av variansen (Bilaga 3, tabell 9).  För 

 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,756 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 431,134 

df 171 

Sig. ,000 
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att illustrera vilka faktorer som har tillräckligt starka samband och förklarar variansen 

används scre-plot (Cohen mfl., 2011), jag finner här stöd att gå vidare med faktor 1, 2 och 3. 

Här synliggörs att faktor 1 är den signifikanta faktor som förklarar den största delen av 

variansen, därefter följer faktor 2 och 3 sedan förefaller kurvan att plana ut och förklara allt 

mindre av variansen (Cohen mfl., 2011).  

 

Tabell 4. Scre-plot faktoranalys fråga 11 och 12, vilka faktorer som påverkar hur lärarna 
utvecklar sin undervisning 

 

För att identifiera vilka variabler som ska ingå i nya faktorer används rotated component 

matrix som visar på hur de olika faktorerna laddar på varandra sk. faktorladdningar, ju högre 

laddning desto mer förklaras variabeln av den bakomliggande faktorn. Enligt Cohen mfl. 

(2011) Väljs de variabler med den högsta faktorladdningen men att valda variabler inte enbart 

ska väljas utifrån höga värden utan också utifrån att de har homogena värden som skiljer dem 

från övriga variabler. Den första tolkas innefatta intern fortbildning – handlingsplaner och 

policys-samtal med skolledare-skolledares verksamhetsbesök denna faktor kopplas till 

styrning och ledning, där den inre organisationen såsom styrdokument, skolledarens roll samt 

den interna professionsutvecklingen är faktorer som påverkar lärarnas utveckling av 

undervisningen. Den andra faktorn innefattar samtal, diskussioner och reflektioner i arbetslag 

och samtalsgrupper-kollegors beskrivningar från erfarenheter av den egna undervisningen-

samtal med kollegor-gemensam reflektion-gemensam litteraturläsning, här tolkas faktorn att 

innefatta kollegialt lärande, där kollegor delar erfarenheter från undervisningen och 
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gemensamt diskuterar och reflekterar kring sin undervisning, med utgångspunkt i gemensam 

läsning av pedagogisk litteratur. Den tredje faktorn uppvisar en samvariation mellan 

faktorerna egna erfarenheter-samtal med elever-kollegors observationer och kollegors besök i 

klassrummet-egna observationer och besök i kollegors undervisning, här faktorn tolkats till att 

innefatta systematiska undersökningar av verksamheten som utgår ifrån kollegors och elevers 

återkoppling på undervisningen men också den egna erfarenheten från samtal med elever och 

observationer i kollegors klassrum (se tabell nedan). 

Rotated Component Matrix a 

 

Component 

1 2 3 4 5 

@11a.laggaupp_samtalarbetslag ,267 ,729 ,129 ,283 -,265 

@11b.laggaupp_kollegorsbeskrivningar ,286 ,741 ,205 ,250 ,055 

@11c.laggaupp_gemensamreflektion ,501 ,565 ,455 ,020 ,004 

@11d.laggaupp_handlingsplaner ,730 ,051 ,008 ,226 -,068 

@11e.laggaupp_kollegasobservation ,336 ,163 ,631 ,516 ,029 

@11f.laggaupp_egenobskollega ,395 ,271 ,571 ,487 -,124 

@11g.laggaupp_rektorsbesok ,699 ,170 ,090 ,276 ,188 

@11h.laggaupp_gemensamlitteratur ,429 ,431 ,150 ,472 ,245 

@11i.laggaupp_forelasningar ,121 ,254 -,008 ,714 ,200 

@12a.utv_egnaerfarenheter -,040 ,306 ,745 -,090 ,087 

@12b.utv_samtalelever ,122 ,097 ,731 -,049 ,194 

@12c.utv_samtalkollegor -,122 ,695 ,235 ,025 ,037 

@12d.utv_erfarehetutanforskola ,118 ,014 ,095 ,065 ,827 

@12e.utv_amnesinriktafacklit -,185 -,017 ,272 ,293 ,724 

@12f.utv_pedagogisklit ,390 ,642 ,115 ,151 ,286 

@12g.utv_externkomputv ,141 ,064 -,070 ,773 ,126 

@12h.utv_internfortbildning ,733 ,271 -,026 -,138 ,010 

@12i.utv_samtalskolledare ,722 ,012 ,341 ,267 -,027 

@12j.utv_socialamedier ,149 ,465 -,342 ,135 ,482 

Tabell 5. Faktoranalys av fråga 11 och 12, vilka faktorer som påverkar hur lärare 
utvecklar sin undervisning. 

 

 

Därefter testas varje index reliabilitet med Cronbach’s Alpha, resultatet blev styrning och led-

ning blev a= ,776, kollegialt lärande a=,838, systematiska undersökningar av verksamheten 
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a=,770. Då gränsvärdet för Cronbach’s Alpha bör överstiga 0,7. så väljer jag att gå vidare med 

faktor 1-3 och genomför utifrån faktoranalysen en reducering av antalet variabler genom att 

skapa tre index : 

Index 1: Styrning och ledning 

Index 2: Kollegialt lärande  

Index 3: Systematiska undersökningar av verksamheten 

 

För att se om det finns en relation mellan hur lärare gemensamt utvecklar undervisningen ge-

nom att planera, analysera och utvärdera och index 1-3 styrning- och ledning, kollegialt lä-

rande och systematiska undersökningar så görs en görs en korrelationsanalys i form av Pear-

son correlation. Det perfekta korrelationsvärdet är enligt Cohen mfl. (2011) är +1,0 eller -1,0 

vilket sällan påträffas, det vanligaste korrelationsvärdet i samhällsvetenskapliga undersök-

ningar är +0,50 eller lägre. SPSS markerar de korrelationer som är statistiskt signifikanta med 

en asterisk (Cohen mfl., 2011). 

 

Resultatet av analysen visar på att det finns en korrelation mellan kollegialt lärande och lärar-

nas gemensamma planerande av undervisningen (r= ,442**, s=,001), mellan kollegialt lä-

rande och lärares gemensamma analys av elevers resultat i syfte att utveckla undervisningen 

(r= ,360**, s=009) samt mellan kollegialt lärande och lärares gemensamma utvärderande av 

undervisningen i syfte att förändra och förbättra (r= ,401**, s=,004). Analysen visar också på 

att det finns en korrelation mellan systematiska undersökningar av verksamheten och analys 

av elevers resultat i syfte att utveckla undervisningen (r= ,360*, s=0,10). Resultaten visar på 

att det finns en signifikant korrelation mellan hur lärare gemensamt planerar och utvärderar 

undervisningen samt analyserar elevers resultat med kollegialt lärande. Korrelationsvärdena 

är dock av den lägre graden och varierar från 0,360 till 0,442 där den starkaste korrelationen 

är mellan kollegialt lärande och lärares gemensamma planerande av undervisningen. Cohen 

mfl. (2011) menar att korrelationsvärden mellan 0,35 till 0,65 visar på en korrelation men att 

den indikerar en svag relation vilket gör det möjligt att enbart göra en förutsägelse om att det 

troligen finns ett samband. (Bilaga 3, tabell 10) 

 

För att se om index 1-3 styrning- och ledning, kollegialt lärande och systematiska undersök-

ningar påverkar lärares uppfattningar om betydelsen av kollegialt lärande för hur de utvecklar 
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undervisningen med anspråk att förbättra elevernas resultat görs en korrelationsanalys, i det 

här fallet Pearson correlation. Resultatet visar på att det finns en korrelation mellan hur lärare 

uppfattar betydelsen av kollegialt lärande för utvecklandet av undervisningen och styrning 

och ledning (r=,415**, s=,003), samt mellan uppfattningar om betydelsen av kollegialt lä-

rande och faktorer som kännetecknar kollegialt lärande (r=652**, s=000) samt mellan lärar-

nas uppfattning om kollegialt lärandes betydelse för hur de utvecklar undervisningen och sys-

tematiska undersökningar av verksamheten (r=413**, s=,003). Resultatet av analysen uppvi-

sar en signifikant korrelation mellan hur lärare uppfattar betydelsen av kollegialt lärande och 

faktorerna styrning- och ledning, kollegialt lärande och systematiska undersökningar. Korre-

lationsvärdena varierar från 0,413 till 0,652. Starkast samband visar vilken betydelse lärare 

tillskriver kollegialt lärande för hur de förändrar och förbättrar undersökningen med index 

kollegialt lärande som bland annat innefattar variabler som samtal med kollegor och elever, 

gemensam reflektion, gemensam läsning av pedagogisk- och ämnesdidaktisk, här uppnår kor-

relationsvärdet ett sådant gränsvärde att det går att säkerställa att det finns en signifikant kor-

relation (Cohen mfl. 2011). (Bilaga 3, tabell 11) 

Faktorer som bidrar till kvalitet i det kollegiala lärandet 

Enkätfråga 13 och 15 har som syfte att undersöka vilka faktorer bidrar till kvalitet i det 

kollegiala lärandet. För att reducera antalet variabler för dessa frågor genomförs en 

faktoranalys. Genom att göra en explorativ faktoranalys reduceras antalet variabler och 

omfattar enbart de variabler som till största delen sammanfattar variansen i enkätfrågan.  

KMO-värdet ska överstiga 0,5 för att alla variabler i enkätfrågan ska lämpa sig för 

faktoranalys, vilket är fallet för variablerna i enkätfrågorna 13 och 15, KMO 0,728. 

KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,728 

Bartlett's Test of Spheri-

city 

Approx. Chi-Square 1057,810 

df 378 

Sig. ,000 

Tabell 6. KMO-värde faktoranalys fråga 13 och 15, vilka faktorer som motiverar bidrar till 
kvalitet i det kollegiala lärandet 

 

Faktoranalysen visar att det finns sex faktorer med egenvärde över 1. Faktor 1 visar den 

absolut största delen av varians med 40,684 % därefter följer faktor två som visar på 10,824% 



36 
 

av variansen, faktor 3 som visar på 7,228 % variansen, faktor 4 som visar på 5,865% 

variansen, faktor 5 som visar på 5, 125% av variansen (Bilaga 3, tabell 12).  För att illustrera 

vilka faktorer som har tillräckligt starka samband och förklarar variansen används scre-plot 

(Cohen mfl., 2011), jag finner här stöd att gå vidare med faktor 1, 2,3,4 och 5. Här synliggörs 

att faktor 1 är den signifikanta faktor som förklarar den absolut största delen av variansen, 

därefter följer faktor 2, 3,4 och 5 sedan förefaller kurvan att plana ut och förklara allt mindre 

av variansen (Cohen mfl. , 2011).  

 

 

Tabell 7. Scre-plot faktoranalys fråga 13 och 15, vilka faktorer som motiverar och bidrar 
till det kollegiala lärandet. 

 

Fråga 13 och 15 inriktar sig på de faktorer som motiverar och bidrar till kvalitet i det 

kollegiala lärandet.  Analysen visar att det är fem faktorer som påverkar de övriga variablerna. 

Den första faktorn innefattar gemensam vision- att alla bidrar- gemensam reflektion- 

gemensamma värden och gemensamma mål kopplade till utvecklingsområden denna faktor 

kan kopplas till gemensam syn och ansvarstagande där gruppen har en gemensam syn på 

gemensamma mål samt att alla bidrar och tar ansvar lärandet kopplat till elevernas 

måluppfyllelse. Wenger (1998) beskriver det som att verksamheten definieras av dess 

medlemmar om vad som har betydelse, vad som ska göras och vad som är sant, detta är en 

aktiv process som ger möjlighet till identitetsskapande för såväl gruppens medlemmar som 

organisationen. Den andra faktorn innefattar tid tillsammans-tillit till varandra-gemensamt 

förhållningssätt-gemensamma värden- förståelsefördjupande samtal denna faktor tolkas till 
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att handla om möjligheter för ett gemensamt deltagande och engagemang som kännetecknas 

av de förutsättningar för individers engagemang och deltagande i lärande praktikgemenskaper 

där viktiga aspekter är förtroendefulla relationer, samt möjligheter till tid och samtal med 

varandra, denna faktor pekar också på vikten av gemensamma värden och tydlig riktning för 

verksamheten i form av gemensam vision, enligt Wenger (1998) så definieras den lärande 

praktiken av ett aktivt deltagande från gruppens medlemmar och meningen med deltagandet 

förhandlas fram mellan deltagarna. Den tredje faktorn innefattar tydliga mål kopplade till 

elevernas lärande – elevernas måluppfyllelse - återkoppling från elever utifrån 

undervisningssituation-förtroendefulla relationer i arbetslag/ läragrupp – förtroendefull 

relation mellan medarbetare och skolledare denna faktor tolkas till elevernas behov vilket 

innebär att lärares lärande har sin utgångspunkt i vilka kunskaper som eleverna behöver 

utveckla för att uppnå för att nå viktiga mål, vilket är utgångspunkter, vilket Timperley (2013) 

menar är kärnan i lärares undersökande och kunskapsbildande cykel. Den fjärde faktorn 

innefattar föreläsningar - extern handledning- stöd av extern expertis här har faktorn tolkats 

till att innefatta ” yttre stöd” för det kollegiala lärandet, vilket är en faktor som Timperley 

(2013) framhåller som viktigt för utvecklandet av nya kunskaper och färdigheter. Den femte 

faktorn innefattar skolledares engagemang – skolledare deltar i arbetslagets/ lärgruppens 

lärande denna faktor tolkas innefatta skolledningens betydelse för kollegialt lärande som 

innebär att det finns ett stöd och engagemang från skolledningen inte bara genom att 

organisera för lärandet utan också genom att delta aktivt själv som lärande (Timperley, 2013, 

Robinson, 2015). (se tabell nedan) 
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Tabell 8. Faktoranalys av fråga 13 och 15, vilka faktorer som bidrar till kvalitet i det 
kollegiala lärandet 

 
Därefter testas varje index reliabilitet med Cronbach’s Alpha. Då samtliga index har ett alpha-

värde som uppnår eller överstiger 0,7, index gemensam syn och ansvarstagande a=,876, en-

Rotated Component Matrix a 

 

Component 

1 2 3 4 5 6 

@13a.kvalsamlar_tid ,215 ,689 ,258 ,133 -,167 ,334 

@13b.kvalsamalar_tillit -,021 ,800 ,205 -,114 ,172 ,030 

@13c.kvalsamlar_forhallningssatt ,343 ,732 ,288 ,065 ,144 ,081 

@13d.kvalsamlar_varden ,438 ,582 ,021 ,208 ,403 -,073 

@13e.kvalsamlar_vision ,633 ,488 ,249 ,095 ,227 -,023 

@13fkvalsamlar_kvalitet ,251 ,434 ,318 ,070 ,407 ,246 

@13g.kvalsamlar_allabidrar ,735 -,016 ,120 -,045 ,460 -,090 

@13h.kvalsamlar_eleversresultat ,479 ,269 ,282 ,004 ,424 -,124 

@13i.kvalsamlar_gemensamreflektion ,583 ,476 ,184 ,076 ,081 ,227 

@13j.kvalsmlar_forelasningar ,264 -,002 ,173 ,850 ,052 -,051 

@13k.kvalsamlar_externhandledning -,097 ,141 ,189 ,795 ,257 ,004 

@13l.kvalsmalar_skolledaresengagemang ,127 ,071 ,161 ,203 ,797 ,101 

@13m.kvalsamlar_skolledaredeltarlarande ,148 ,110 -,055 ,161 ,812 ,022 

@15a.kollegialt_vision ,803 ,325 ,139 ,061 ,118 ,218 

@15b.kollegialt_varden ,612 ,492 ,217 ,144 ,139 ,217 

@15c.kollegialt_malutvomr ,738 ,001 ,319 ,253 ,004 ,280 

@15d.kollegialt_forhallningssatt ,497 ,538 ,208 ,163 ,286 -,107 

@15e.kollegialt_maleleverlar ,440 ,294 ,711 ,127 ,019 ,095 

@15f.kollegialt_maluppfyllelse ,382 ,194 ,727 -,011 ,070 ,240 

@15g.kollegialt_aterkopplingelever ,147 ,204 ,531 -,054 ,162 ,589 

@15hkollegialt_forståelsedjupsamtal ,235 ,516 ,218 ,351 ,059 ,243 

@15i.kollegialt_relationlargrupp ,166 ,327 ,812 -,048 ,093 -,064 

@15j.kollegialt_relationskolledare ,071 ,148 ,728 ,162 ,290 ,095 

@15k.kollegialt_samtalforskning ,169 ,373 -,009 ,399 ,221 ,678 

@15lkollegialt_skolledaresengagemang ,189 ,333 ,316 ,080 ,676 ,232 

@15m.kollegialt_rektorsdeltaglarande ,128 -,036 ,209 ,065 ,608 ,556 

@15n.kollegialtforelasningar ,059 ,060 -,040 ,877 ,044 ,048 

@15o.kollegialt_externexpertis ,066 ,031 -,125 ,807 ,117 ,186 
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gagemang och deltagande a= ,848, elevers behov för lärande a=,876, yttre stöd a=,872, skol-

ledningens betydelse 0,836, så väljer jag att skapa följande fem index: 

- Gemensam syn och ansvarstagande 

- Engagemang och deltagande 

- Elevers behov för lärande 

- Yttre stöd 

- Skolledningens betydelse 

 

Vid frekvensanalys av medelvärde för de fem skapade index så får förutsättningar för enga-

gemang och deltagande högst medelvärde (m=3,28) därefter följer elevernas behov för lä-

rande (m=3,27), gemensam syn och ansvartagande (m=3,09), skolledningens betydelse för 

kollegialt lärande (m=2,95), lägst medelvärde får yttre stöd (m=2,67) 

 

För att undersöka vilka faktorer som motiverar och bidrar till kvalitet i det kollegiala lärandet 

och sambandet mellan vilken betydelse lärarna anser att kollegialt lärande har för deras pro-

fessionsutveckling samt vilken betydelse kollegialt lärande har för hur de utvecklar undervis-

ningen. Resultatet visar på att det finns signifikanta samband mellan faktorer för möjligheter 

till deltagande och engagemang och vilken betydelse lärarna uppger att kollegialt lärande har 

för deras professionsutveckling (r=,492**, s=,000) samt mellan faktorer för möjligheter för 

deltagande och engagemang och hur lärarna förändrar och förbättrar sin undervisning 

(r=,500**, s=,000). Det finns också signifikanta samband mellan gemensam syn och ansvars-

tagande och vilken betydelse lärarna anser att kollegialt lärande har för deras professionsut-

veckling (r=,375**, s=,006) samt mellan gemensam syn och ansvarstagande och hur lärarna 

förändrar och förbättrar undervisningen (r=342*, s=,013). Resultatet visar även på att det 

finns ett signifikant samband mellan elevernas behov för lärande och den betydelse lärarna 

anser att kollegialt lärande har för deras professionsutveckling (r=,395**, s=,004) samt mel-

lan elevernas behov och vilken betydelse de anser att kollegialt lärande har för hur de föränd-

rar och förbättrar undervisningen (r=,341*, s=,013). Det finns också ett signifikant samband 

mellan yttre stöd och vilken betydelse de anser att kollegialt lärande har för deras profess-

ionsutveckling (r=334*, s=,017) samt mellan skolledningens betydelse och vilken betydelse 

lärarna anser att det kollegiala lärandet har för deras professionsutveckling (r=,293*, s=,035) 

(Bilaga 3, tabell x) 
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Resultaten indikerar att det finns signifikanta samband mellan flertalet faktorer som bidrar till 

kvalitet i det kollegiala lärande och vilken betydelse lärarna anser att kollegialt lärande har för 

deras professionsutveckling och hur de uppfattar att kollegialt lärande påverkar deras utveck-

lande av undervisningen. Korrelationsvärdena är dock av den lägre graden och varierar från 

0,293 till 0,500 där den svagaste korrelationen är skolledningens betydelse för vilken bety-

delse har för deras professionsutveckling den starkaste korrelationen finns mellan möjligheter 

för deltagande och engagemang och den betydelse lärarna anser att kollegialt lärande har för 

hur de förändrar och förbättrar undervisningen.  Resultaten är intressanta och Cohen mfl. 

(2011) anser att korrelationsvärden över 0,5 är ovanliga inom samhällsvetenskaplig forskning 

utan ofta får man förvänta sig lägre värden. De menar dock att korrelations värden mellan 

0,35 till 0,65 visar på en korrelation men att den tyder på en svag relation vilket gör det möj-

ligt att enbart göra en förutsägelse om att det finns ett troligt samband.  

 

Faktorer som motverkar kollegialt lärande 

Enkätfråga 14 syftar till att undersöka vilka faktorer som motverkar lärares förbättringsarbete 

Brist på tid tillsammans är den variabel som får högst medelvärde (m=3,69), därefter följer 

brist på tillit till varandra (m=3,46), svårigheter att komma överens (m=3,22), skilda 

uppfattningar om vad som påverkar elevers resultat (m=3,19), brist på samsyn om 

gemensamma värden (m=3,17), skilda uppfattningar om förhållningssätt (m=3,17), skilda 

uppfattningar om vad som är kvalitet i undervisningen (m=3,16), skolledares brist på 

engagemang i arbetslagets samarbete, att alla inte bidrar lika mycket (m=2,92), brist på 

föreläsningar och kompetensutveckling (m=2,70), att skolledare inte deltar i arbetslagets/ 

lärgruppens lärande, lägst medelvärde får brist på handledning av extern expertis (m=2,53) 

och skillnader i kompetens inom arbetslaget/ läragruppen (m=2,42). (Bilaga 3, tabell x) 

 

Skolledningens betydelse för att skapa förutsättningar för 

kollegialt lärande 

Enkätfråga 17 syftar till att undersöka skolledningens betydelse för att skapa förutsättningar 

för kollegialt lärande. Den faktor som respondenterna uppger som absolut viktigast är att 
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skolledningen uttrycker höga förväntningar på medarbetarna (m=3,13) och att skolledningen 

tillsammans med medarbetarna fastställer målet för verksamheten (m=2,94). Därefter följer 

att skolledningen leder medarbetarnas lärande på skolnivå (m=2,93), att skolledningen 

tillsammans med medarbetarna skapar en vision för verksamheten (m=2,88) samt att 

skolledningen leder lärande på gruppnivå (m=2,78). Det är också av vikt att skolledningen 

avsätter tid för det kollegiala lärandet (m=2,75) och att skolledningen deltar i aktiviteter kring 

medarbetarnas lärande (m=2,60). De variabler som får lägst medelvärde är att skolledningen 

regelbundet reflekterar kring elevers resultat tillsammans med medarbetarna (m=2,58), att 

skolledningen avsätter tid för reflektion (m=2,47) samt skolledningen leder medarbetarnas 

lärande på individnivå (m=2,34). (Bilaga 3, tabell) 

Diskussion 

Kollegialt lärande är idag i hög grad ett välkänt begrepp inom skolans värld och beskrivs i 

såväl forskning och annan skolinriktad litteratur som en förutsättning för att lärare på bästa 

sätt ska kunna utveckla sin professionalitet. Definitionerna av kollegialt lärande är många 

men skolverket (2013) definierar det som ett samlingsbegrepp för olika former av gemensamt 

arbete där lärare och skolledning systematiskt undersöker och lär i den egna praktiken i syfte 

att förbättra undervisningen och elevers resultat. Även skollagens 5§ är formulerad i samma 

anda att ”All utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (Skollagen 

2010:800), vilket främst innebär att lärare och skolledning skall utgå från ett undersökande 

och vetenskapligt förhållningssätt i sin vardagliga praktik (Svedberg, 2016). Även i lgr-11 

poängteras ett sådant förhållningssätt genom sin skrivning att: 

Skolans pedagogiska ledning och lärarnas professionella ansvar är att skapa 

förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt mot de nationella målen 

genom att verksamheten ständigt prövas, resultat följs upp och utvärderas samt 

att nya metoder prövas och utvecklas. (Skolverket, 2016) 

Det innebär att ett av mina huvuduppdrag som skolledare är att ska jag leda skolans 

utvecklingsprocesser med fokus på elevernas lärande och kunskapsutveckling. Tillsammans 

med lärarna har jag som uppdrag att arbeta med frågor kring vad som genererar framgångsrik 

undervisning. Med den utgångspunkten har det varit oerhört intressant att undersöka huruvida 
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kollegialt lärande påverkar hur lärare förändrar och förbättrar sin undervisning samt vilka 

faktorer som bidrar respektive motverkar ett sådant lärande. I denna diskussionsdel kommer 

jag att diskutera metod samt analysera, värdera och diskutera resultat utifrån ställda 

frågeställningar samt koppla till tidigare forskning. 

Metoddiskussion 

Studien utgår från ett lärarperspektiv dvs.  hur lärare värderar att kollegialt lärande påverkar 

hur de utvecklar och förbättrar sin undervisning samt vilka faktorer som de anser bidrar 

respektive motverkar utveckling och lärande i den gemensamma praktikgemenskapen. För att 

fånga en större grupps uppfattningar om skeenden och begrepp kring kollegialt lärande så har 

en kvantitativ metod valts i det här fallet en enkätundersökning. Det är en utmaning att skriva 

en kvantitativ uppsats med en påtagligt kvalitativ utgångspunkt. Då det utifrån ett kvantitativt 

perspektiv är svårt om inte omöjligt att objektivt mäta något så subjektivt som lärares 

föreställningar av kollegialt lärande, men enligt Bjereld mfl. (2009) så är gränsdragningen 

mellan kvantitativ och kvalitativ metod inte möjlig att dra utan menar att varje enskild 

kvantitativ studie bygger på kvalitativa antaganden. Även Westerman (2014) kritiserar den 

traditionella gränsdragningen mellan kvantitativ och kvalitativ metod och drar det till sin spets 

genom att mena att all forskning är kvalitativ oavsett kvantitativt mätande eller ej, då 

forskning alltid är påverkad av vårt tolkande under hela processen från skapande av 

frågeställningar till analyser av resultat. 

Resultatet är baserat på 56 respondenters svar ca 80 % vilket får ses som en hög svarsfrekvens 

då Trost (2012) menar att man får räkna med svarsfrekvenser mellan 50 till 70 procent i 

enkätundersökningar. Att det är en hög svarsfrekvens innebär att studiens validitet och 

reliabilitet påverkas positivt och därmed kan resultaten utifrån denna aspekt ses som 

signifikanta. Det interna bortfallet i studien har till största del varit lågt 0 % - 30 %, förutom 

vad gäller enkätfråga 16 som är en rangordningsfråga där respondenterna rangordnat vilka 

metoder eller aktiviteter de anser vara av vikt för hur de lägger upp undervisningen framåt. 

Trost (2013) varnar för denna typ av frågor och menar att det kan vara svårt för 

respondenterna att avgöra vilken faktor som anser som viktigast. Jag har valt att utesluta 

enkätfråga 3 som syftar till att undersöka vilket ämne som lärarna i enkätundervisningen 

huvudsakligen undervisar i. Intentionen vid enkätkonstruktionen var att undersöka om det 

finns skillnader mellan olika ämneslärare för att delta i kollegialt lärande men också om det 
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fanns skillnader i attityd till kollegialt lärande. Här visade sig dock att materialet blev för litet 

för att kunna dra några signifikanta slutsatser och därmed uteslöts frågan.  

 

Vid urvalet av respondenter gjordes ett så kallat bekvämlighetsurval då rektorer från tidigare 

kontaktnät som visat intresse av att delta i studien kontaktades. Tillgänglighet samt att den 

aktuella gruppen består av ett för undersökningen passande antal respondenter har styrt det 

icke-slumpmässiga urvalet (Hartman, 2014) menar att även om det finns stora fördelar med 

ett bekvämlighetsurval framförallt vad gäller enkelhet, tid och resurser men att det finns en 

överhängande risk att urvalet inte blir representativt. Vilket innebär att urvalet för 

undersökningen inte kan ses som generaliserbart för lärare generellt (Cohen, Manion & 

Morrison, 2014).  

Resultatdiskussion 

Det har under senare år blivit alltmer tydligt att uppbyggnaden av lärares individuella och 

kollektiva lärande är strategiskt viktigt för skolor som framgångsrikt vill stödja och förbättra 

elevers lärande enligt Håkansson och Sundberg (2016). Kollektivt lärande framhålls ofta som 

en förebild vad gäller lärares professionella lärande menar Svedberg (2016). Dock finns det 

en risk att begreppet urvattnas och omfattar allt gemensamt arbete och möten som lärare 

deltar i. Skolverket (2013) skriver att det inte är något nytt att lärare träffas och pratar om sin 

undervisning eller hur det går för eleverna men att kollegialt lärande kännetecknas av att 

lärare gemensamt och strukturerat undersöker och lär i sin praktik. Centralt för kollegialt 

lärande är att utgångspunkten är elevens behov och kopplingen till hur undervisningens 

genomförande påverkar elevernas resultat (Svedberg, 2016, Timperley, 2013). Genom att 

lärare på ett systematiskt och strukturerat sätt lär tillsammans så tänks kvaliteten på 

undervisningen höjas och lärarna upplever arbetet som alltmer meningsfullt (Svedberg, 2016). 

Just meningsfullheten är något som verkar centralt för lärares kollegiala lärande bland annat 

pekar Liljenberg (2013) att behovet av att skapa mening inte får underskattas om intentionen 

är att förändra djupt institutionaliserade föreställningar om lärares samarbete och lärande. 

Lärare måste se en direkt mening och koppling till den egna undervisningspraktiken med 

samarbete och kollegialt lärande poängterar Olin (2009) annars finns det en risk att de bara 

uppfattar samarbetet som tidskrävande och bortslösat. Utifrån dessa perspektiv så finner jag 
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det intressant att undersöka lärares egna föreställningar om vilken betydelse kollegialt lärande 

har för deras professionsutveckling och utvecklande av undervisningen samt vilka faktorer 

som påverkar kvaliteten i det kollegiala lärandet och om det finns faktorer som motverkar 

lärarnas förbättringsarbete. 

Sambandet mellan betydelsen av kollegialt lärande och 

lärares utvecklande av undervisningen. 

Att kollegialt lärande har fått stor genomslagskraft och är ett inarbetat begrepp inom 

skolvärlden framkommer tydligt i undersökning, flertalet av lärarna i undersökningen uppger 

att de har deltagit i någon form av kollegialt lärande under läsåret, visserligen verkar det som 

om föreläsningar är den fortsatt vanligaste kompetensutvecklingsformen. Flertalet av lärarna i 

undersökningen anser också att kollegialt lärande har betydelse för hur de utvecklar sin 

undersökning. Det finns ett signifikant och tydligt samband mellan den betydelse som lärarna 

tillskriver att kollegialt lärande har för hur de utvecklar sin undervisning och aspekter som 

kännetecknar kollegialt lärande såsom samtal och diskussioner med kollegor kring 

erfarenheter, gemensamma reflektioner med utgångspunkt ur gemensam läsning av 

pedagogisk och ämnesdidaktisk litteratur. Studien visar också på att det finns samband mellan 

systematiska undersökningar av verksamheten som utgår ifrån kollegors och elevers 

återkoppling på undervisningen men också den egna erfarenheten från samtal med elever och 

observationer i kollegors klassrum men här ter sig sambandet som svagare även vad gäller 

styrning och ledning som innefattar såväl skolledningens påverkan som handlingsplaner och 

policys så finns det en relation mellan den betydelse lärarna anser att kollegialt lärande har för 

hur de utvecklar sin undervisning  

 

Lärarna i undersökningen uppger att de i hög grad planerar undervisningen tillsammans. 

Gemensam utvärdering av undervisningen med syfte att utveckla arbetssätt och metoder sker 

något mindre frekvent men att pröva nya ageranden i undervisningen och se effekt av dessa 

tar tid, vilket kan innebära att frekvensen av gemensamma utvärderingar är lägre än det 

gemensamma planerandet av undervisningen (Dylan Wiliam, 2016). Gemensam uppföljning 

samt analys av elevers resultat uppges ske mindre frekvent än planering och utvärdering av 

undervisningen. Detta kan tolkas som att kopplingen mellan analys av elevers resultat och 

lärares kollegiala samarbete och lärande visserligen samvarierar men sker i mindre 
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utsträckning än övriga aspekter som kopplas till kollegialt lärande. Resultatet i 

undersökningen visar på att det finns ett samband mellan kollegialt lärande och lärarnas 

utvecklande av undervisningen utifrån analys av elevernas resultat men att denna relation 

visserligen är signifikant men svag. 

 

Det verkar därmed finnas en skillnad mellan den betydelse som lärarna i undersökningen 

tillskriver kollegialt lärande för deras utvecklande av undervisningen och hur kollegialt 

lärande faktiskt påverkar deras ageranden framförallt vad gäller att gemensamt följa upp 

undervisningen och analys av elevers resultat. Detta resultat finner jag som studiens mest 

betydelsefulla och intressanta då både litteratur och forskning visar på att det centrala för 

kollegialt lärande är utgångspunkten i elevens behov och kopplingen till hur undervisningens 

genomförande påverkar elevernas resultat (Timperley, 2013, Skolverket, 2013, Svedberg, 

2016, Wennergren, 2015).  

Faktorer som är betydelsefulla för det kollegiala lärandets 

kvalitet  

De huvudsakliga resultaten i undersökningen visar att de faktorer som lärare uppger som 

betydelsefulla för det kollegiala lärandets kvalitet är faktorer som kan kopplas till 

förutsättningar för deltagande och engagemang enligt Wengers (1998) sociala teori om 

lärande praktikgemenskaper, där möjligheter till tid tillsammans, goda relationer och tillit 

varandra, gemensamt förhållningssätt samt gemensamma värden är viktiga för gruppens 

utvecklande av en gemensam identitet och meningsskapande. Andra faktorer som uppges som 

viktiga i studien är att alla bidrar för att nå gemensamma mål kopplat till utvecklingsområden 

och elevernas resultat i form av måluppfyllelse, dessa faktorer kan kopplas till gemensam 

uppfattning om verksamheten samt gemensamt ansvarstagande enligt Wengers (1998) sociala 

teori om lärande praktikgemenskaper. De sociala faktorerna för kollegialt lärande poängteras i 

flera studier bland annat menar Mulford (2012) att det är meningslöst att försöka utveckla en 

professionell lärande praktikgemenskap om inte den sociala gemenskapen är väl etablerad och 

fungerande på skolan.  

Elevernas behov för lärande såsom tydliga mål kopplade till elevernas lärande, elevernas 

måluppfyllelse samt återkoppling från eleverna utifrån undervisningssituation motiverar och 

bidrar till kvalitet i det kollegiala lärandet. Sambandet mellan elevernas behov och den 
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betydelse som lärarna uppger att kollegialt lärande har för hur de utvecklar undervisningen 

eller deras professionsutveckling är visserligen signifikant men svagt. Intressant är att det 

verkar som sambandet mellan elevernas behov för lärande och det kollegiala lärandets 

betydelse för lärarnas professionsutveckling verkar starkare än hur det påverkar deras 

utvecklande av undervisningen.  

Tid tillsammans verkar vara en avgörande faktor för det kollegiala lärandets kvalitet enligt 

lärarna i undersökningen, brist på tid är också den faktor som i högst grad verkar motverka 

lärarnas förbättringsarbete. Tid tillsammans verkar kunna överbrygga skillnader i kompetens 

eller svårigheter att komma överens, brister i samsyn eller att alla inte bidrar lika mycket. 

Detta stöds av Hargreaves och Fullan (2016) som menar att det tar tid att bygga effektiva 

samarbetskulturer och det måste få ta tid när det handlar om att bygga förtroende och 

relationer. Även Timperley (2013) visar på att skolor behöver organisera system som stödjer 

lärares gemensamma arbete i professionella kunskapsbildande cykler som varar över tid. Det 

är dock inte tillräckligt med tid för att bidra till kvalitet i det kollegiala lärandet menar 

Assarson (2015) utan det krävs en medveten styrning för att tillvarata lärares professionalitet 

och deras erfarenheter av den komplexitet som kännetecknar läraryrket. Utan en sådan 

medvetens styrning menar Assarson (2015) att satsningar på kollegialt lärande befäster redan 

givna normer och inte bidrar till den tänkta processen av prövande och omprövande. Även 

Robinson (2015) pekar på att det inte vilket sorts kollektivt lärande som helst är lämpligt för 

att utveckla och förbättra undervisningen och framhåller att ibland när lärare samlas så 

riskerar de att förstärka kontraproduktiva om vad som är fel på eleverna istället för att granska 

den egna undervisningens effekter på elevernas resultat.  

Skolledningens betydelse för kvalitet i det kollegiala lärandet ter sig som en indirekt 

påverkansfaktor, och verkar ha en svagare ”laddning” än övriga faktorer. Undersökningen 

visar på att det visserligen finns ett samband mellan skolledningens betydelse om än mycket 

svag och lärarnas professionsutveckling i det kollegiala samarbetet men att det inte finns 

något samband mellan skolledningens betydelse för det kollegiala lärandet och hur lärare 

förändrar och förbättrar sin undervisning. Lärarna i undersökningen uppger att den faktor som 

de tycker är av störst vikt för att skolledningen ska bidra till kvalitet i det kollegiala lärandet 

är att skolledningen uttrycker höga förväntningar på medarbetarna samt att den gemensamt 

med medarbetarna skapar tydliga mål för verksamheten. Skolledningens engagemang och att 



47 
 

skolledare aktivt deltar i medarbetarnas lärande verkar ha en svagare effekt på kvaliteten i det 

kollegiala lärandet enligt lärarna i undersökningen. Att skolledare ser sig som lärande och 

deltar aktivt i det professionella lärandet på skolan är faktorer som både Timperley (2013) och 

Robinson (2015) lyfter fram som avgörande för utvecklandet av framgångsrik undervisning 

och lärares professionella utveckling. Även enligt Carpenter (2015) är det viktigt att 

skolledare ses som lärande i den professionella utvecklingen, han förordar ett delat ansvar 

mellan ledare och lärare för att skapa förbättringar i verksamheten. Resultatet i 

undersökningen visar också på att skolledningens betydelse för att skapa förutsättningar för 

kollegialt lärande till största del förekommer på en organisatorisk nivå vad gäller att leda 

lärande på skolnivå och gruppnivå men verkar ha en lägre påverkansgrad för lärandet på 

individnivå samt att skolledningens betydelse för utvecklandet av undervisningen verkar vara 

mycket svag. 

Eventuella inslag i det kollegiala lärandet som motverkar 

lärares förbättringsarbete 

Att flertalet av lärarna i undersökningen anser att kollegialt lärande har stor betydelse för hur 

de utvecklar sin undervisning och i ännu högre att kollegialt lärande har stor betydelse för 

deras professionsutveckling framkommer med tydlighet. Resultatet visar dock på att det finns 

en signifikant skillnad mellan lärare som arbetat 0-5 år och lärare som arbetat 16-20 år där 

lärare som varit yrkesverksamma kortare tid uppger att kollegialt lärande i högre grad 

påverkar hur de förändrar och förbättrar undervisningen och i ännu större utsträckning deras 

professionsutveckling. Detta stöds av Kennedy (2013) som betonar att samarbete och 

nätverkande är av särskilt stor vikt för nya lärare. Kennedy (2013) menar också att det är 

viktigt att det kollegiala lärandet tar hänsyn till de personliga utvecklingsbehov som lärare 

har, kopplat till detta kan resultatet i undersökningen tyda på att det finns behov av att anpassa 

formerna för det kollegiala lärandet så att det i än högre grad tar tillvara även 

utvecklingsbehoven lärare som varit yrkesverksamma längre tid så att de upplever att de kan 

utvecklas och lära genom samarbete och kollegialt lärande. 

Resultaten i undersökningen visar också på att lärarna i högre grad anser att kollegialt lärande 

påverkar den egna professionsutvecklingen än vad de uppger att kollegialt lärande påverkar 

hur de förändrar och förbättrar sin undervisning. Vilket innebär att lärares samarbete i högre 

grad påverkar hur de utvecklas som lärare än att det får faktiska effekter på 
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undervisningspraktiken. Detta resultat finner jag både tankeväckande och intressant men 

kanske kan det något svaga sambandet mellan analys av elevers resultat och effekterna på 

utvecklandet av undervisningen vara en förklaring. Jag kan se en koppling till Timperley 

(2013) som menar att lärare i alltför hög grad reflekterar över de metoder som de använder 

utan att lära sig om hur dessa påverkar elevernas framsteg och resultat men också till Mc 

Ardle och Coutts (2010) bild av läraren som den ensamma reflekterande praktikern, som med 

all säkerhet analyserar och reflekterar över sin undervisning men att detta sker som en 

avgränsad, isolerad process som inte når det gemensamma samarbetet i lärarkollektivet. Att se 

varandra i handling och gemensamma erfarenheter från en fysisk praktik verkar vara 

betydelsefulla för erfarenhetsutbyten och reflekterande samtal enligt Stedt (2013). Lärarna i 

undersökningen uppger att de i låg grad auskulterar eller deltar i varandras undervisning 

vilket innebär att de har få möjligheter att se varandra i den vardagliga praktiken vilket också 

kan begränsa deras möjligheter att gemensamt utveckla undervisningen med anspråk att 

förbättra elevernas resultat.  

Framtida forskning 

Jag anser att min undersökning har bidragit till en vidare förståelse för lärares uppfattningar 

och föreställningar om kollegialt lärande. Forskningsfältet är av stort intresse då kollegialt 

lärande tillskrivs en stor betydelse för utvecklandet av framgångsrik undervisning men att det 

finns svårigheter att påvisa om kollegialt lärande har en betydelse för elevers resultat 

(Svedberg, 2016). Studien gör inget anspråk på att undersöka det faktiska förhållandet mellan 

kollegialt lärande och dess påverkan på elevers resultat, utan undersökningen syftar till att 

fånga lärarnas egen uppfattning om vilken påverkan kollegialt lärande har för deras 

professionella utveckling och huruvida det påverkar deras utvecklande av undervisningen 

med anspråk att förbättra elevernas resultat. Att lärarna som professionella yrkesutövare 

uppfattar det kollegiala lärandet som betydelsefullt för hur de förändrar och förbättrar sin 

praktik är enligt mig en grundförutsättning för att så skall kunna ske överhuvudtaget. Lärarna 

i undersökningen tillskriver också till hög grad kollegialt lärande som betydelsefullt för deras 

professionsutveckling men också för hur de förändrar och förbättrar undervisningen.  I 

undersökningen framträder analys av elevers resultat eller elevers återkoppling på 

undervisningen som vagt. Det verkar också finnas en skillnad mellan den betydelse som 

lärarna i undersökningen tillskriver kollegialt lärande för deras utvecklande av undervisningen 
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och hur kollegialt lärande faktiskt påverkar deras ageranden framförallt vad gäller att 

gemensamt följa upp undervisningen och analys av elevers resultat. Vilket får ses som ett 

tankeväckande resultat då elevens behov samt kopplingen mellan undervisningens 

utvecklande och elevers resultat är centrala i kollegialt lärande (Timperley, 2013).  Att sociala 

faktorer som tid tillsammans, tillit till varandra och goda relationer är viktiga för att bidra till 

kvalitet i det kollegiala lärandet framkommer med tydlighet, dessa faktorer är också viktiga 

för att medlemmarna i en lärande praktikgemenskap ska kunna utmana varandras 

förgivettaganden och antaganden (Timperley, 2013). Men enligt Wennergren (2015) är det 

inte bara en kritisk faktor att kunna välja metod utifrån elevers behov men också att som 

kollegor kunna utmana och ge varandra återkoppling i syfte att utveckla och förändra 

undervisningen. Huruvida lärarna utmanar varandra eller återkopplar till varandra för att 

genom konstruktiv kritik framgår inte i studien. Utifrån denna studie finner jag att ett fortsatt 

intressant forskningsfält vore att undersöka hur lärares gemensamma kollegiala lärande och 

samarbete tydligare kan kopplas till elevernas resultat samt hur lärarna såväl kan stödja som 

utmana varandra i en sådan lärande praktik. 

 

Att ”höga förväntningar” är en av de viktigaste faktorerna för skolledningens betydelse för att 

motivera och bidra till kvalitet i det kollegiala lärandet upplever jag inte som förvånande, inte 

heller att skolledningens påverkan är av mer indirekt art. Sambandet mellan skolledningens 

betydelse och lärarnas utvecklande av undervisningen ter sig dock som mycket svag. Vilket 

jag finner intressant inte minst utifrån min egen roll som skolledare men också ur perspektivet 

att såväl styrdokument, artiklar, forskning och annan litteratur tillskriver skolledarens roll som 

viktig för utvecklandet av framgångsrik undervisning. Skolledarens betydelse för lärares 

lärande och utvecklande av undervisningen ser jag som ett relevant och viktigt fortsatt 

forskningsområde. 
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Bilaga 1    Missivbrev 
 

 

 
 
Hej  
Jag heter Catarina Tenggren och studerar vid Karlstads Universitets Magisterpro-
gram i Skolutveckling och Utbildningsledning. Just nu genomför jag den avslutande 
uppsatsen där det ingår att utföra en kvantitativ enkätstudie. Syftet med denna studie 
är att undersöka huruvida det finns en samvariation mellan kollegialt lärande och lä-
rares utvecklande av undervisningen med anspråk att förbättra elevernas resultat, 
samt att undersöka vilka faktorer som är betydelsefulla för det kollegiala lärandets 
kvalitet och om det finns inslag i det kollegiala lärandet som kan motverka lärares 
förbättringsarbete.   
 
Jag har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets rekommendationer om etiska förhållnings-
sätt vid skapandet av min enkät. Enkäten är frivillig och Du gör den helt anonymt via 
webb-enkät. Det är enbart jag som kommer att hantera insamlade data och dina svar 
kommer enbart användas i studien, i enlighet med forskningsetiska principer. Enkä-
ten består av 17 frågor och tar ca 10 minuter att fylla i. Jag ber dig att besvara enkä-
ten senast den 7 april.  
 
Om du har några frågor angående enkäten är du välkommen att höra av dig till mig, 
Catarina Tenggren, cataringa.tenggren.nattochdag@uddevalla.se, eller telefon 0522-
69 66 55.  
 
Min förhoppning är att Du med din erfarenhet och kompetens vill bidra till ökad kun-
skap om hur kollegialt lärande och framgångsrik skolutveckling kan utvecklas och 
organiseras.  
 
Tack på förhand för din medverkan!  
 
Catarina Tenggren, Magisterprogrammet i Utbildningsledning och Skolutveckling, 
Karlstads Universitet. 
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Bilaga 2    Enkätfrågor 
 

1. Hur länge har Du arbetat i yrket? 

0-5 år 

6-10 år 

11-15 år 

16-20 år 

20 år + 
 

2. Vilken är Din huvudsakliga undervisningsform? 

F-3 

4-6 

7-9 

gy-vuxenutbildning 
 
 

3. I vilket/ vilka ämnen undervisar Du huvudsakligen? 
   
MA 

 
NO 

 
TKN 

 
SV/ SVA 

 
EN 

 
Moderna språk 

 
SO 

 
SL 

 
MU 

 
IDH 

 
Modersmål 

 
BL 

 
HKK 

 
Annat 

 
 

4. Hur ofta träffas Ni i arbetslag/ samtalsgrupper för att gemensamt planera undervisningen? 

en gång i veckan 

varannan vecka 

en gång i månaden 

en till två gånger per termin 
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en till två gånger per läsår 

aldrig 
 
 

5. Hur ofta träffas Ni i arbetslag/ samtalsgrupper för att gemensamt analysera elevers resultat i syfte att utveckla undervis-
ningen? 

en gång i veckan 

varannan vecka 

en gång i månaden 

en till två gånger per termin 

en till två gånger per läsår 

aldrig 
 
 

6. Hur ofta träffas Ni i arbetslag/ samtalsgrupper för att gemensamt utvärdera undervisningen i syfte att utveckla arbetssätt 
och metoder? 

en gång i veckan 

varannan vecka 

en gång i månaden 

en till två gånger per termin 

en till två gånger per läsår 

aldrig 
 
 

7. Hur ofta har Du deltagit/ auskulterat kollegas/ kollegor undervisning under det senaste läsåret? 

0 ggr 

1-2 ggr 

3-5 ggr 

6-10 ggr 

fler än 10 ggr 
 
 
8. Vilken/ vilka olika typer av kompetensutveckling i syfte att utveckla undervisningen har Du deltagit i under det senaste 
läsåret? 

Föreläsning 

Kompetensutveckling anordnad av extern aktör 

Learning study/ Lesson study 

Aktionsforskning 

Handledning av extern expertis 

Coachning 
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Kollegialt lärande i form av samtalsgrupper/ arbetslagsdiskussioner 

Pedagogiska konferenser 

Digitala resurser såsom bloggar, twitter, grupper på fb mm 
 

Annat 
 
 

9. Vilket av följande påståenden överensstämmer bäst med din uppfattning? 

 Kollegialt lärande har mycket liten betydelse för min professionsutveckling. 

Kollegialt lärande har liten betydelse för min professionsutveckling. 

Kollegialt lärande har stor betydelse för min professionsutveckling 

Kollegialt lärande har mycket stor betydelse för min professionsutveckling 
 
 

10. Vilket av följande påståenden överensstämmer bäst med din uppfattning? 

Kollegialt lärande har mycket liten betydelse för hur jag förändrar och förbättrar min undervisning. 

Kollegialt lärande har liten betydelse för hur jag förändrar och förbättrar min undervisning. 

Kollegialt lärande har stor betydelse för hur jag förändrar och förbättrar min undervisning. 

Kollegialt lärande har mycket stor betydelse för hur jag förändrar och förbättrar min undervisning 
 
 

11. I vilken grad har följande aktiviteter betydelse för hur Du lägger upp Din undervisning? 

  Inte 
alls 

I låg 
grad 

I hög 
grad 

 I mycket hög 
grad 

Arbetslagets/ lärgruppens diskussioner, samtal och reflektioner 
    

Kollegors bidrag med egna beskrivningar från egen undervisning.  
    

Gemensamma reflektioner över det som prövats i egen undervis-
ning      

Handlingsplaner och policys 
    

Kollegors observationer och besök i mitt klassrum  
    

Mina observationer av kollegors undervisning  
    

Skolledares/ rektors besök i mitt klassrum  
    

Gemensam litteraturläsning  
    

Föreläsningar 
    

 
 
 

12. I vilken grad har följande faktorer betydelse för hur Du utvecklar och förändrar Din undervisning? 
  Inte alls I låg grad I hög grad I mycket hög grad 

Mina direkta erfarenheter i klassrummet 
    

Att samtala med eleverna om hur de upplever undervisningen 
    

Att samtala med mina kollegor 
    

Mina erfarenheter utanför skolan 
    



57 
 

  Inte alls I låg grad I hög grad I mycket hög grad 

Att läsa ämnesinriktad facklitteratur 
    

Att läsa didaktisk och pedagogisk litteratur/ forskning 
    

Kompetensutveckling anordnad av någon annan utanför skolan 
    

Den interna fortbildningen 
    

Att samtala med skolledare/rektor 
    

Genom att följa/ delta i grupper och bloggar på sociala medier 
    

 
 
13. I vilken grad bidrar följande faktorer till kvalitet i samarbete och lärande i arbetslag/ lärgrupper? 

  Inte alls I låg grad I hög grad I mycket hög grad 

Tid tillsammans 
    

Tillit till varandra i arbetslaget/ samtalsgruppen 
    

Gemensamt förhållningssätt 
    

Delade värden 
    

Gemensam vision 
    

Gemensam syn på kvalité i undervisningen 
    

Att alla i gruppen bidrar lika mycket 
    

Gemensam syn på vad som påverkar elevers resultat 
    

Gemensam tid för reflektion 
    

Föreläsningar 
    

Handledning av extern expertis 
    

Skolledares/ rektors engagemang  
    

Skolledares/ rektors deltagande i arbetslagets/ lärgruppens lärande 
    

 

14. I vilken grad kan följande faktorer motverka samarbete och lärande i arbetslag/ lärgrupper? 
  Inte alls I låg grad I hög grad I mycket hög grad 

Brist på tid tillsammans 
    

Brist på tillit till varandra 
    

Svårigheter att komma överens 
    

Brist på samsyn om gemensamma värden 
    

Skilda uppfattningar om förhållningssätt 
    

Skilda uppfattningar om vad som är kvalitét i undervisningen 
    

Skilda uppfattningar om vad som påverkar elevers resultat 
    

Att alla inte bidrar lika mycket 
    

Skillnader i kompetens i arbetslaget/ samtalsgruppen 
    

Brist på föreläsningar och kompetensutveckling 
    

Skolledares/ rektors brist på engagemang i arbetslagets samarbet 
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  Inte alls I låg grad I hög grad I mycket hög grad 

Behov av handledning av extern expertis 
    

Att skolledare/ rektor inte deltar i arbetslagets/ lärgruppens lärande 
    

 

15. I vilken grad  motiverar och bidrar följande faktorer till kollegialt lärande? 
   Inte alls I låg grad I hög grad I mycket hög grad 

Gemensam vision 
    

Gemensamma värden 
    

Tydliga mål kopplade till utvecklingsområden 
    

Gemensamt förhållningssätt 
    

Tydliga mål kopplad till elevers lärande 
    

Elevernas måluppfyllelse 
    

Återkoppling från elever utifrån undervisningssituationen. 
    

Förståelsefördjupande samtal i arbetslag/ lärgrupper 
    

Förtroendefull relation mellan medarbetare i arbetslag/ lärgrupper 
    

Förtroendefull relation mellan medarbetare och skolledare/ rektor 
    

Samtal utifrån aktuell forskning i arbetslag/ lärgrupper 
    

Skolledares/ rektors engagemang 
    

Skolledares/ rektors deltagande i arbetslagets/ lärgruppens lärande 
    

Inspiration i form av föreläsningar 
    

Stöd av extern expertis 
    

 

16. Rangordna från 1-9 vilka metoder Du uppfattar har störst betydelse för hur du lägger upp din undervisning framåt? (9 har 
störst betydelse och 1 har lägst) 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Föreläsningar i syfte att utveckla undervisningen 
         

Learning study/ Lesson study 
         

Auskultering av kollegor med efterföljande diskussioner 
         

Kollegiala analyser utifrån uppmätta resultatanalyser 
         

Verksamhetsbesök av skolledare med efterföljande diskussioner 
         

Egen reflektion kring undervisningen 
         

Lärande samtal 
         

Handledning av extern expertis 
         

Annat 
         

 
17. I vilken grad uppfattar Du att skolledningen skapar förutsättningar för lärares lärande i syfte att utveckla skolans verk-
samhet och elevernas resultat? 

  
Inte 
alls 

I låg 
grad 

I hög 
grad 

I mycket hög 
grad 

Skolledningen fastställer tillsammans med medarbetarna målet för verk-
samheten.     
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  Inte 
alls 

I låg 
grad 

I hög 
grad 

I mycket hög 
grad 

Skolledningen leder medarbetarnas lärande på individnivå 
    

Skolledningen leder medarbetarnas lärande på gruppnivå 
    

Skolledningen leder medarbetarnas lärande på skolnivå 
    

Skolledningen deltar i aktiviteter kring medarbetarnas lärande 
    

Skolledningen skapar tillsammans med medarbetarna en gemensam 
vision     

Skolledningen avsätter tid för kollegialt lärande 
    

Skolledningen avsätter tid för reflektion 
    

Skolledningen reflekterar regelbundet tillsammans med lärarna kring 
elevernas resultat      

Skolledningen uttrycker höga förväntningar på medarbetarna 
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Bilaga 3 Deskriptiv statistik och tabeller 

 

 
Betydelse för hur förändra 
och förbättra undervisningen Frequency Valid Percent 

 liten betydelse 13 23,2 

stor betydelse 31 55,4 

mycket stor betydelse 12 21,4 

Total 56 100,0 

Tabell 1. Kollegialt lärandes betydelse för hur lärare förändrar och förbättrar undervisningen 

 

 

Descriptives  

@10kollegialtlarande_forandraforbattra   

År i yr-
ket N Mean 

Std. Devia-

tion 

Std. Er-

ror 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

0-5 år 10 3,40 ,699 ,221 2,90 3,90 2 4 

6-10 år 16 2,88 ,719 ,180 2,49 3,26 2 4 

11-15 år 11 2,91 ,539 ,163 2,55 3,27 2 4 

16-20 år 8 2,50 ,535 ,189 2,05 2,95 2 3 

20+ 11 3,18 ,603 ,182 2,78 3,59 2 4 

Total 56 2,98 ,674 ,090 2,80 3,16 2 4 

Tabell 2. One-way ANOVA Skillnader i uppfattning om kollegialt lärandes betydelse för hur lärare förändrar och 
förbättrar undervisningen beroende på år i yrket 

 

 

ANOVA  

@10kollegialtlarande_forandraforbattra   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4,287 4 1,072 2,641 ,044 

Within Groups 20,695 51 ,406   

Total 24,982 55    

Tabell 3. One-Way ANOVA Signifikans i skillnader i uppfattningar om kollegialt lärandes betydelse för hur lärare 
förändrar och förbättrar undervisningen beroende på år i yrket 

 
 

Multiple Comparisons  

Dependent Variable:   @10kollegialtlarande_forandraforbattra   
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Tukey HSD   

År i yrket År i yrket 

Mean Diffe-

rence (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

0-5 år 6-10 år ,525 ,257 ,260 -,20 1,25 

11-15 år ,491 ,278 ,406 -,30 1,28 

16-20 år ,900* ,302 ,034 ,05 1,75 

20+ ,218 ,278 ,934 -,57 1,01 

6-10 år 0-5 år -,525 ,257 ,260 -1,25 ,20 

11-15 år -,034 ,250 1,000 -,74 ,67 

16-20 år ,375 ,276 ,656 -,41 1,16 

20+ -,307 ,250 ,734 -1,01 ,40 

11-15 år 0-5 år -,491 ,278 ,406 -1,28 ,30 

6-10 år ,034 ,250 1,000 -,67 ,74 

16-20 år ,409 ,296 ,642 -,43 1,25 

20+ -,273 ,272 ,852 -1,04 ,50 

16-20 år 0-5 år -,900* ,302 ,034 -1,75 -,05 

6-10 år -,375 ,276 ,656 -1,16 ,41 

11-15 år -,409 ,296 ,642 -1,25 ,43 

20+ -,682 ,296 ,161 -1,52 ,16 

20+ 0-5 år -,218 ,278 ,934 -1,01 ,57 

6-10 år ,307 ,250 ,734 -,40 1,01 

11-15 år ,273 ,272 ,852 -,50 1,04 

16-20 år ,682 ,296 ,161 -,16 1,52 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Tabell 4. Tukey Post Hoc signifikans i varians kollegialt lärandes betydelse för hur lärare förändrar och förbättrar 
undervisningen beroende på år i yrket 

 

 

 

 

 
Frekvens av gemensam  
planering Frequency Valid Percent 

 en gång i veckan 33 58,9 

varannan vecka 6 10,7 
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en gång i månaden 5 8,9 

en till två gånger per termin 7 12,5 

en till två gånger per läsår 3 5,4 

aldrig 2 3,6 

Total 56 100,0 

Tabell 5. Frekvens av hur ofta lärarna gemensamt planerar undervisningen 

 

 

Frekvens av analys av elevers re-
sultat för att utveckla 
 undervisningen Frequency Valid Percent 

 en gång i veckan 9 16,4 

varannan vecka 4 7,3 

en gång i månaden 8 14,5 

en till två gånger per termin 24 43,6 

en till två gånger per läsår 10 18,2 

Total 55 100,0 

Missing 999 1  

Total 56  

Tabell 6. Frekvens av hur ofta lärarna gemensamt analyserar elevers resultat för att utveckla undervisningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frekvens hur ofta lärarna utvärde-
rar undervisningen i syfte att för-
ändra och förbättra Frequency Valid Percent 

Valid en gång i veckan 13 23,6 

varannan vecka 6 10,9 

en gång i månaden 12 21,8 
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en till två gånger per termin 14 25,5 

en till två gånger per läsår 8 14,5 

aldrig 2 3,6 

Total 55 100,0 

Missing 999 1  

Total 56  

Tabell 7. Frekvens av hur ofta lärarna utvärdera undervisningen i syfte att förändra och förbättra 
undervisningen 

 

 
Frekvens av auskul-
tationer Frequency Valid Percent 

Valid 0ggr 22 39,3 

1-2ggr 19 33,9 

3-5ggr 8 14,3 

6-10ggr 4 7,1 

fler än 10ggr 3 5,4 

Total 56 100,0 

Tabell 8. Frekvens hur ofta lärarna deltar/ auskulterat i varandras undervisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

Total Variance Explained  

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of Va-

riance 

Cumulative 

% Total 

% of Va-

riance 

Cumulative 

% Total 

% of Va-

riance 

Cumulative 

% 

1 6,756 35,559 35,559 6,756 35,559 35,559 3,225 16,976 16,976 

2 1,879 9,888 45,447 1,879 9,888 45,447 3,073 16,175 33,151 

3 1,772 9,325 54,772 1,772 9,325 54,772 2,501 13,164 46,315 

4 1,438 7,570 62,342 1,438 7,570 62,342 2,338 12,305 58,620 

5 1,108 5,834 68,176 1,108 5,834 68,176 1,816 9,556 68,176 

6 ,950 5,002 73,178       

7 ,830 4,369 77,547       

8 ,689 3,629 81,175       

9 ,594 3,124 84,300       

10 ,566 2,978 87,278       

11 ,482 2,535 89,813       

12 ,450 2,367 92,180       

13 ,357 1,881 94,061       

14 ,275 1,448 95,509       

15 ,261 1,376 96,885       

16 ,208 1,093 97,978       

17 ,160 ,841 98,819       

18 ,124 ,651 99,470       

19 ,101 ,530 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabell 9. Total Varience Explained fråga 11 och 12: Vilka faktorer som påverkar hur lärarna utvecklar 
undervisningen. 
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Tabell 10. Pearson Correlation: Korrelation mellan vilken betydelse kollegialt lärande har för hur lärarna 
förändrar och förbättrar undervisningen och faktorer som påverkar lärares utvecklande av undervisningen. 
 

 styrningledning professionelltkollegialtlarande sysundersok 

planera Pearson 

Correlation 
,129 ,442** ,152 

Sig. (2-

tailed) 
,377 ,001 ,286 

N 49 51 51 

analysera Pearson 

Correlation 
,139 ,360** ,360* 

Sig. (2-

tailed) 
,340 ,009 ,010 

N 49 51 50 

utvärderao Pearson 

Correlation 
,159 ,401** ,178 

Sig. (2-

tailed) 
,274 ,004 ,215 

N 49 51 50 

 @10kollegialtlarande_forandraforbattra 

styrningledning Pearson 

Correlation 
,415** 

Sig. (2-

tailed) 
,003 

N 49 

professionelltkollegialtlarande Pearson 

Correlation 
,652** 

Sig. (2-

tailed) 
,000 

N 51 

sysundersok Pearson 

Correlation 
,413** 

Sig. (2-

tailed) 
,003 

N 51 
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Tabell 11. Pearson Correlation: Korrelation mellan faktorer som påverkar hur lärare utvecklar sin undervisning 
och i vilken grad de gemensamt planerar och utvärderar undervisningen samt analyserar elevers 
resultat i syfte att utveckla undervisningen. 
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Total Variance Explained  

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of Va-

riance 

Cumulative 

% Total 

% of Va-

riance 

Cumulative 

% Total 

% of Va-

riance 

Cumulative 

% 

1 5,634 26,829 26,829 5,634 26,829 26,829 3,308 15,753 15,753 

2 3,694 17,590 44,419 3,694 17,590 44,419 3,181 15,147 30,900 

3 1,805 8,596 53,015 1,805 8,596 53,015 2,779 13,232 44,132 

4 1,632 7,771 60,786 1,632 7,771 60,786 2,412 11,486 55,618 

5 1,393 6,631 67,417 1,393 6,631 67,417 1,861 8,861 64,480 

6 1,187 5,654 73,072 1,187 5,654 73,072 1,804 8,592 73,072 

7 ,872 4,153 77,224       

8 ,811 3,860 81,085       

9 ,686 3,265 84,349       

10 ,600 2,858 87,207       

11 ,480 2,285 89,492       

12 ,407 1,939 91,430       

13 ,354 1,686 93,116       

14 ,326 1,554 94,670       

15 ,265 1,261 95,931       

16 ,211 1,006 96,937       

17 ,195 ,930 97,867       

18 ,161 ,765 98,632       

19 ,126 ,601 99,233       

20 ,089 ,425 99,658       

21 ,072 ,342 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabell 12. Total Variance Explained fråga 13 och 15, vilka faktorer som motiverar och bidrar till kvalitet i det 
kollegiala lärandet. 
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Descriptive Statistics  

 Mean Std. Deviation N 

yttrestod1 2,67 ,677 51 

skolledningbetydelse1 2,95 ,565 52 

samsynansvar 3,09 ,578 52 

deltagengagemang 3,28 ,503 52 

elevernasbehov 3,27 ,555 52 

@9.kollegialtlarande_profes

sionsutv 
3,20 ,672 56 

@10kollegialtlarande_forand

raforbattra 
2,98 ,674 56 

Tabell 13. Jämförelse av medelvärde vilka faktorer som motiverar och bidrar till kvalitet i kollegialt lärande. 

 

 
@9.kollegialtlaran

de_professionsutv 

@10kollegialtlaran

de_forandraforbatt

ra 

yttrestod Pearson Correlation ,334* ,183 

Sig. (2-tailed) ,017 ,200 

N 51 51 

skolledningbetydelse1 Pearson Correlation ,293* ,178 

Sig. (2-tailed) ,035 ,206 

N 52 52 

samsynansvar Pearson Correlation ,375** ,342* 

Sig. (2-tailed) ,006 ,013 

N 52 52 

deltagengagemang Pearson Correlation ,492** ,500** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 52 52 

elevernasbehov Pearson Correlation ,395** ,341* 

Sig. (2-tailed) ,004 ,013 

N 52 52 

Tabell 14. Pearson Correlation: Samband mellan faktorer som motiverar och bidrar till det kollegiala lärandet 
mellan betydelsen av kollegialt lärande för lärarnas professionsutveckling och utvecklande av undervisningen. 
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Report  

 
brist 

tid 

Brist 

tillit 

Svårt 

komma 

över-

ens 

Ej ge-

mens-

amma 

värden 

Ej ge-

mensamt 

förhåll-

ningssätt 

Ej 

sam-

syn 

kvali-

tet 

Ej 

sam-

syn 

resul-

tat 

Alla 

bi-

drar 

ej 

skill-

nader 

i kom-

kom-

pe-

tens 

Brist 

föreläs-

läs-

ningar 

skolle-

dare ej 

engage-

rad 

Ej 

stöd 

ex 

hand-

led-

ning 

skolle-

dare 

deltar 

ej lä-

rande 

M

e

a

n 

3,69 3,46 3,22 3,17 3,17 3,16 3,19 2,74 2,45 2,70 2,92 2,53 2,70 

N              

              

Tabell 15. Jämförelse medelvärden faktorer som motverkar kollegialt lärande. 

 

 
 

Report  

 

gemen-

samma 

mål för 

verk-

samhet-

en 

Leder 

lärande 

på indi-

vinivå 

Leder 

lärarna-

de på 

grupp-

nivå 

Leder 

lärande 

på skol-

nivå 

Deltar i 

lärande 

ge-

men-

sam 

vision 

för 

verk-

sam-

heten 

organise-

rar tid för 

kollegialt 

lärande 

organi-

serar tid 

för re-

flektion 

diskute-

rar ele-

vers 

resultat 

Höga 

förvänt-

ningar på 

medarbe-

tare 

M

e

a

n 

2,94 2,34 2,78 2,93 2,60 2,88 2,75 2,47 2,58 3,13 

N           

           

Tabell 15. Jämförelse medelvärde skolledningens betydelse för att skapa förutsättningar för kollegialt lärande. 

 

 

 
 


