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Sammanfattning 

	

	
Denna studie handlar om musiklärares erfarenheter av och uppfattningar om kollegialt 

lärande. Studiens syfte är att förstå hur kollegialt lärande kan påverka individens 

arbetssituation, samt att undersöka vad som krävs hos individen för att det kollegiala lärandet 

ska fungera. 

 Studien bygger på kvalitativ forskning i form av semi-strukturerade intervjuer som har 

spelats in, transkriberats och analyserats. Informanterna är sex stycken musiklärare som 

undervisar på gymnasienivå. 

 Informanternas olika erfarenheter och uppfattningar visar att förutsättningar för och 

konsekvenserna av kollegialt lärande kan se väldigt olika ut, beroende på både yttre 

omständigheter och personliga förhållningssätt. Studien behandlar mänskligt känsloliv, 

kollegialitet och individuell yrkesetik i relation till kollegialt lärande. Studiens resultat 

redogör först för informanternas erfarenheter av och uppfattningar om kollegialt lärande – 

framför allt skillnaderna mellan informellt och formellt kollegialt lärande. Därefter ligger 

fokus på vad som krävs av individuella lärare för att det kollegiala lärandet ska fungera. 

 Studien betonar komplexiteten i både läraryrket och kollegialt lärande. Den understryker 

människors olikheter och implicerar hur dessa kan bemötas för att få till stånd ett lyckat 

kollegialt lärande. 

Titel: Kollegialt lärande: musiklärares uppfattningar om kollegialitet och 

utvecklingsarbete 

Författare: Oliver Hultén 

Språk: Svenska 

Nyckelord: gruppsykologi, kollegialt lärande, motivation, musiklärare, utvecklingsarbete, 

yrkesetik  
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Abstract 

 

This study is about music teachers' experiences and perceptions of collegial learning. The 

purpose of the study is to understand how collegial learning can affect the individual's work 

situation, as well as to study what is required of the individual for the collegial learning to 

work. 

The study is based on qualitative research in the form of semi-structured interviews that 

have been recorded, transcribed and analyzed. The group of informants consists of six music 

teachers who teach at high school level. 

The informants' different experiences and perceptions of collegial learning show that the 

conditions and consequences of collegial learning can look very different, depending on both 

external circumstances and personal approaches. The study deals with human emotional life, 

collegiality and individual professional ethics in relation to collegial learning. The first part of 

the result of the study describes the informants' experiences and perceptions of collegial 

learning – the differences between informal and formal collegial learning in particular. 

Thereafter, the focus is on what is required of individual teachers in order for collegial 

learning to work. 

The study emphasizes the complexity of both the teaching profession and collegial 

learning; it accentuates people's differences and implies how these can be addressed to 

achieve successful collegial learning. 

Title: Collegiate learning: music teachers perceptions about collegiality and development 

work 

Author: Oliver Hultén 

Language: Swedish 

Key words: group psychology, collegial learning, motivation, music teacher, development, 

professional ethics  
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1. Inledning 
Från min första dag som musiklärarstudent har jag känt mig kluven inför en framtid som 

musiklärare. Den kluvenheten har medfört att jag under min studietid alltid har varit 

intresserad av musiklärares upplevelser och uppfattningar kring läraryrket. Jag vill förstå vad 

jag har att vänta i arbetslivet. Å ena sidan finns det så många aspekter i musikläraryrket som 

jag är djupt intresserad av, såsom musik, möten mellan människor, personlig utveckling och 

ett större socialt ansvar gentemot samhället i stort. Å andra sidan är det ett yrke som jag 

uppfattar kan vara nästan orimligt utmanande, att det tar mer än vad det ger. Jag har ett 

behov av att veta vilken storts arbetssituation jag egentligen har framför mig. 

Läraryrket innebär många olika sorters arbete: undervisning, administration, logistik, 

omhändertagande et cetera. Lärare i grund- och gymnasieskolan behöver dessutom hela tiden 

förhålla sig till förväntningar som ställs på dem av Skolverket, vårdnadshavare och faktiskt 

hela samhället. För några år sedan kom en ny läroplan (2011) som introducerade mer 

detaljerade kunskapskrav och en större betygsskala vilket ökade styrningen över lärarnas 

arbetssituation. Vissa lärare som jag har samtalat med uttrycker en frustration över att inte 

kunna vara så kreativa som de hade velat med det som de brinner för allra mest – 

undervisningen. De menar att det inte finns utrymme att göra något som inte ska bedömas, i 

och med den nya läroplanen (2011). Genom min utbildning har jag träffat lärare som 

uttrycker att de upplever hög stress i samband med sitt arbete på grund av till exempel 

tidsbrist, buller och en upplevd otacksamhet från omgivningen. Pressen verkar vara stor på 

lärare från flera håll, för att inte nämna de höga krav en del individer kan ställa på sig själva. 

Skolan är dessutom en politisk fråga – högt uppsatta politiker vill att skolan ska utvecklas, 

resultaten ska höjas, Sverige ska bli starkare. Vad händer när en redan pressad yrkesgrupp 

dessutom förväntas bedriva ett utvecklingsarbete? Hur ska det gå till? Skolverket (2018) 

uppmanar till kollegialt lärande, att lärarna ska hjälpa varandra att utvecklas i sin yrkesroll 

för att elevernas resultat ska höjas. Tanken fascinerar mig. Jag själv vurmar för individens 

utveckling och att människor tillsammans tar sig själva och varandra framåt. Jag tror att alla 

arbetstagare, oavsett yrke, mår bra av att växa i sitt arbete. Samtidigt kan en uppmaning om 

utveckling, vilket inte sker utan ansträngning, kännas övermäktigt när det bidrar till en hög 

av arbetsuppgifter som redan upplevs närmast obestiglig. Kollegialt lärande torde bidra till 

den komplexitet som redan utgör läraryrkets natur. Jag tror själv att kollegialt lärande är ett 

effektivt och givande sätt att kombinera utveckling med social samvaro, men jag förstår 



	 10	

samtidigt att det inte kommer utan utmaningar. Av den anledningen har jag valt att 

undersöka det ur den individuella musiklärarens synpunkt för att förstå hur det upplevs och 

uppfattas. 

Frågan vi måste ställa oss först och främst (som inte ens lärare själva av olika skäl alltid 

kan svara på) är: Vad är kollegialt lärande? Det som kännetecknar kollegialt lärande är att 

lärare tillsammans med sina kollegor, utifrån det dagliga arbetet, aktivt testar nya sätt att 

arbeta samt bedriver medvetet utvecklingsarbete genom diskussion (Persborn & Ullman, 

2015). I en artikel i Pedagogiska magasinet beskriver Arevik (2016, februari) kollegialt 

lärande som att ”lärare lär lärare lära”. I min studie används begreppet kollegialt lärande 

utifrån de förklaringarna; att lärare utvecklas i sitt eget yrkesutövande med hjälp av sina 

kollegor, antingen informellt eller formellt. Informellt innebär att det sker av sig självt, till 

exempel genom samtal i fikarummet. Formellt innebär att det sker i en organiserad form. 

Det främsta syftet med kollegialt lärande är att elevernas resultat ska höjas. Detta sker 

genom en ökad kunskapstillväxt som grundar sig i att lärarnas undervisning utvecklas. 

Persborn & Ullman (2015) beskriver hur lärarna i professionella lärgrupper1 motiveras att 

bedriva kollegialt utvecklingsarbete genom elevernas utvecklade lärande: 
 

Syftet med professionella lärgrupper är att lärarna ska bli mer effektiva i sitt yrke i 
avseende att främja elevers lärande. Genom att lärarna ser att elevernas lärande 
utvecklas motiveras lärarna till att fortsätta utveckla sin undervisning tillsammans med 
kollegor. (s. 11) 

 

Enligt Rosenberg (2011) är lojaliteten gentemot kollegorna en annan motivator för lärarna i 

professionella lärgrupper; av respekt för kollegorna vill läraren anstränga sig för att bidra till 

den utveckling som kollegiet tillsammans försöker uppnå. 

Forskningen säger att kollegialt lärande är till gagn för skolan. Kollegialt lärande innebär 

öppenhet, prestigelöshet och utbyte av erfarenheter (Dahlkwist, 2012). Trots det är kollegialt 

lärande ingen självklarhet på alla arbetsplatser. I Kollegialt lärande i praktiken – 

kompetensutveckling eller kollektiv korrigering? beskriver Langelotz (2017) kollegialt 

lärande som ett Janusansikte.2 Hon menar att Skolverket ser kollegialt lärande som en 

avgörande, vetenskapligt grundad faktor för skolutveckling samtidigt som en del lärare 

upplever det kollegiala lärandet som påtvingat. 

																																																								
1 En grupp lärare som söker utveckla sin undervisning med varandras hjälp, t.ex. genom konstruktiva 
diskussioner om varandras metoder. (Stoll et al., 2006) 
2 Etymologi, betyder ungefär dubbelnatur efter den romerska guden Janus med två ansikten åt varsitt håll. 
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Jag ser läraryrket som en kombination mellan individuellt och kollegialt arbete. Enligt 

mina erfarenheter verkar det som att olika lärare (med sina individuella synpunkter och 

personligheter) kan ha väldigt varierande uppfattningar om hur relationen mellan det 

individuella och det kollegiala ser ut. Detsamma gäller olika skolor med sina olika ledningar 

och skolkulturer. På en gymnasieskola där jag gjorde en längre praktik arbetade 

ensemblelärarna på ett kollegialt sätt vilket verkade medföra ett informellt lärande kollegorna 

emellan. På den skolan hade de dessutom tidigare genomfört ett formellt kollegialt lärande 

som innebar att lärarna observerade på varandras lektioner för att sedan ge konstruktiv 

feedback. På en annan skola som jag praktiserade på fick jag däremot uppfattningen att 

kollegialt lärande var ett tämligen främmande fenomen. När jag nämnde för min dåvarande 

handledare att jag skrev ett arbete om kollegialt lärande så svarade hen ungefär ”Kollegialt 

lärande? Vad är det?”, vilket gjorde mig förvånad. En lärare som arbetar på en tredje skola 

pratade om att de inte bedriver något kollegialt samarbete i ensembleundervisningen över 

huvud taget vilket hen tyckte var tråkigt och kändes frustrerande. Hen ansåg att bristen på 

kollegialitet berodde på att kollegorna inte var intresserade av samarbete över huvud taget; 

de ville snarare bedriva sin undervisning i fred. 

I och med mitt intresse att undersöka läraryrkets komplexitet undrar jag över hur olika 

musiklärare faktiskt uppfattar och förhåller sig till kollegialt lärande. Ett antal tidigare studier 

som jag har läst lyfter fram vilka faktorer som möjliggör kollegialt lärande, till exempel 

Persborn & Ullman (2015) och Lundström (2016). En annan studie av Höijer (2016) utfördes 

kvantitativt med en enkät för att skribenten ville få statistik bland annat på huruvida lärare 

som deltagit i kollegialt lärande har känt större motivation och arbetsglädje, vilket studiens 

resultat pekar på. I min studie är det i första hand intervjupersonernas egna erfarenheter och 

känslor, och vad jag kan dra för induktiva slutsatser ur dessa, som är i fokus. Jag har gått in 

mer i detalj hur enskilda musiklärare uppfattar kollegialt lärande och vilka konsekvenser det 

kan ha för individens upplevelse av sin arbetssituation. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka vad olika musiklärare på gymnasiet har för erfarenheter 

av och uppfattningar om kollegialt lärande för att förstå hur det kan påverka individens 

arbetssituation, samt att undersöka vad som krävs av individen för att det kollegiala lärandet 

ska fungera. 

Studiens kvalitativa intervjuer bestod av frågor som baseras på nedanstående 

frågeställningar. Genom analys av de resultat som empirin ger syftar studien slutligen till att 

kunna besvara följande forskningsfrågor: 
 

• Vad har informanterna för erfarenheter av kollegialt lärande? 

• Hur uppfattar informanterna kollegialt lärande? 

• Vad krävs av individuella lärare för att det kollegiala lärandet ska fungera väl? 
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3. Litteraturgenomgång 

I följande kapitel redogörs för vad en del tidigare forskning säger om kollegialt lärande samt 

de fokusområden som har kommit att genomsyra min studie: gruppsykologi, psykosocial 

arbetsmiljö, stress, motivation och yrkesetik. 

3.1. Kollegialt lärande 
På Skolverkets hemsida går det att läsa mycket om kollegialt lärande i diverse artiklar och 

dokument. Under fliken Skolutveckling finns artikeln Forskningsbaserat arbetssätt i 

undervisningen (2018) där en sammanfattning om kollegialt lärande står skriven. Skolverket 

(2018) menar här att kollegialt lärande är avgörande som förutsättning för positiv 

skolutveckling, med ett starkt stöd i vetenskaplig forskning. Skolverket (2018) definierar ett 

fungerande kollegialt lärande som att lärare utvärderar och analyserar sin undervisning 

tillsammans med sina kollegor, vilket leder till bättre resultat för barn och elever. Enligt 

Skolverket (2018) är ”kollegialt lärande” som begrepp en sammanfattande term för ett flertal 

olika former av systematiskt utvecklingsarbete baserade på strukturerade samarbeten. I 

artikeln Kollegialt lärande för bestående kompetensutveckling (u.å.) nämner Skolverket ett 

antal exempel på konkreta arbetsmodeller för kollegialt lärande, till exempel learning study,3 

observation med återkoppling och kollegial handledning. 

Skolverket (2018) menar att kollegialt lärande handlar om att lösa uppgifter, konkretisera 

problem och att som lärare kritiskt granska både sina kollegors och sitt eget arbete, vilket 

understryker vikten av att kunna ge varandra konstruktiv feedback och framåtsyftande 

återkoppling. Dahlkwist (2012) skriver: ”Att lära av varandra, att öppet, prestigelöst och 

regelbundet byta erfarenheter och att gemensamt utvärdera verksamheten kan medföra stora 

effektivitetsvinster för en skola”. Persborn & Ullman (2015) skriver om professionella 

lärgrupper; arbetslag där individerna systematiskt utvecklar sin egen undervisning genom 

gruppens gemensamma arbete med diskussioner, feedback med mera. Persborn & Ullman 

(2015) påpekar att själva syftet med grupperna är att elevernas lärande ska främjas genom att 

lärarna utvecklas. De menar att varje lärare behöver vara redo att förändra sin undervisning 

för att det kollegiala lärandet ska ge resultat – verksamhetens utveckling ligger i individens 

utveckling. 
																																																								
3 En metod där en grupp lärare tillsammans koncentrerar sig på ett specifikt lärandeobjekt (till exempel procent i 
matematik) och försöker komma fram till hur det kan undervisas för bästa möjliga resultat. (Skolverket, 2016) 
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Resultaten från Lundströms (2016) studie visar att informanterna har en övergripande 

positiv uppfattning om kollegialt lärande. De menar att kollegialt lärande är en avgörande del 

av kompetensutvecklingen på skolan. Studien visar även att kollegialt lärande kan vara mer 

eller mindre organiserat då lärarna lär sig kontinuerligt av varandra efter både informella och 

formella former.  

3.2. Informellt och formellt kollegialt lärande 
Skolverket (u.å.) påpekar att det inte är någonting nytt för lärare att reflektera över och 

diskutera sin undervisning, ”men kollegialt lärande skiljer sig genom att man arbetar 

genomtänkt med ett strukturerat lärande” (u.å.). Informanterna i Lundströms (2016) studie 

berättar om en form av kollegialt lärande som beskrivs som informell. Det kan ta sig uttryck i 

till exempel de spontana samtal om skolämnen och pedagogik som sker i det vardagliga. Ett 

annat exempel är när lärare undervisar en kurs gemensamt och lär av varandra på olika sätt 

genom samarbetet. Enligt Skolverket (u.å.) innebär kollegialt lärande någonting mer formellt, 

att det sker i en organiserad form i syfte att med säkerhet kunna nå positiva resultat. 

 Hargreaves (1998) skriver om kollegialitet och hur den kan uppfattas som påtvingad när 

det kommer av administrativ reglering och obligatoriskt deltagande. Enligt Hargreaves (1998) 

kan den typen av påtvingad kollegialitet leda till ineffektivitet och att arbetet uppfattas som 

mindre flexibelt. Han betonar vikten av att lärarna själva ansvarar för att undervisningen 

utvecklas och att läroplanen implementeras. Dock innebär det formella kollegiala lärande som 

Skolverket i regel rekommenderar att alla ska delta och att det i någon utsträckning är 

reglerat. 

Formellt kollegialt lärande är inte helt enkelt att genomföra. Enligt Johanssons (2015) 

studie om kollegialt lärande uppger lärarna i studien ett antal hinder som behöver hanteras för 

att möjliggöra formellt kollegialt lärande. Lärarna betonar bland annat vikten av att vara 

medveten om att det kan ta tid att lära sig ett arbetssätt eller en modell för kollegialt lärande. 

Vidare betonar lärarna en seriös möteskultur, en tydlig arbetsplan, att nödvändiga resurser och 

tid faktiskt avsätts samt vikten av en handledares roll. Enligt lärarna i Johanssons (2015) 

studie är det formella kollegiala lärandets framgång alltså beroende av ett flertal 

förutsättningar. 
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3.3. Förutsättningar för kollegialt lärande 
En stor del av forskningen kring kollegialt lärande betonar vikten av engagemang från lärarna 

själva. Hargreaves (2007) påpekar att professionella lärgrupper till en början startades 

frivilligt av lärarna själva därför att de ville utveckla sin undervisning. Han höjer ett 

varningens finger för när kollegialt lärande ses som en mirakelmedicin av till exempel en 

skolas ledning. Om den ledningen då försöker iscensätta ett sådant kollegialt lärande för att 

utveckla verksamheten kan lärarna istället uppleva det som ett tvång uppifrån4 vilket kan ge 

motsatt effekt. Det hör ihop med Langelotz (2017) beskrivning av kollegialt lärande som ett 

Janusansikte – å ena sidan finns ett starkt stöd för dess många framgångsmöjligheter, å andra 

sidan kan det istället ha en direkt negativ inverkan på verksamheten beroende på hur och 

varför det görs. 

Timperley (2013) skriver att en nödvändig förutsättning för ett lyckat kollegialt lärande är 

att lärarna känner en trygghet med sina kollegor. De behöver känna att de kan lita på att 

kollegorna kommer stötta dem i sin utvecklingsprocess. Kollegialt lärande innebär dessutom 

ofta att lärare granskar både sig själva och varandras metoder i någon form, vilket fordrar vilja 

och öppenhet (Timberley, 2013). 

Enligt Höijer (2016) är en förutsättning för lyckat kollegialt lärande att verksamheten har 

en utvecklingsinriktad organisation. Kontrasterande är ett arbetsorganisatoriskt perspektiv 

som lätt medför att lärarna och organisationen gör som de alltid har gjort. I en 

utvecklingsinriktad organisation råder en starkare kultur av att utveckla nytt kunnande. Höijer 

(2016) menar att kommunikation är viktigt för att en utvecklingsinriktad organisation ska 

fungera, att medlemmarna behöver se sig själva i spegeln och att de under en längre tid 

behöver hänge sig åt att bryta gamla vanor genom det kollegiala lärandet. 

Stoll et al. (2006) har angett fem kännetecken för effektivt fungerande professionella 

lärgrupper: 

  

1. Delade värderingar och visioner – det råder en samsyn om kollegialitet och arbetets 

syfte samt ett kompromisslöst fokus på alla elevers lärande. 

2. Gemensamt ansvar – medlemmarna i grupperna känner ett engagemang gentemot 

kollegorna. Medlemmarna vill hjälpas åt med att ansvara för elevernas lärande. 

																																																								
4 Att någonting kommer ”uppifrån” används i denna studie för att beskriva när till exempel en skolledning 
initierar ett kollegialt lärande-projekt. Jämför med Hargreaves (1998) teori om påtvingad kollegialitet. 
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3. Reflekterande professionellt förhållningssätt – ett forskande förhållningssätt som, 

utifrån elevernas behov, syftar till att hitta nya sätt att lösa problem. 

4. Samverkan – att medlemmarna gemensamt prövar, utvärderar och diskuterar olika 

metoder. Medlemmarna behöver inte alltid vara överens så länge metoder ifrågasätts 

på ett konstruktivt sätt. 

5. Lärande på både individ- och gruppnivå främjas – det kollegiala lärandet medför 

positiv utveckling för individen genom kollegorna. I sin tur främjas verksamheten av 

individens utveckling. 

 

Utöver de fem kännetecknen betonar Stoll et al. (2006) vikten av att kollegorna förhåller sig 

till varandra på ett psykosocialt plan enligt följande: 

 

• Ömsesidig tillit, vilket ger en känsla av trygghet. 

• Ömsesidig respekt, att allas åsikter är lika mycket värda. 

• Ömsesidigt stöd, att ingen lärare ska behöva känna sig ensam i sitt yrkesutövande. 

 
Utöver att det utmärker professionella lärgruppers fungerande så innebär ovanstående 

kännetecknen flera förutsättningar för god psykosocial arbetsmiljö, däribland social samvaro, 

avlastning och att individen äger en möjlighet att påverka verksamheten.  

3.4. Psykosocial arbetsmiljö 
Varje arbetsplats innebär en arbetsmiljö. Arbetsmiljön utgörs av en fysisk dimension och en 

psykosocial dimension. Den fysiska dimensionen innefattar till exempel buller, temperatur 

och farliga maskiner. Den psykosociala dimensionen berör till exempel upplevelsen av en 

trygg anställning, möjlighet till personlig utveckling och bra gruppsamarbeten, tillika 

konflikter i arbetsgruppen, mobbning och bristande ledarskap (Arbetsmiljöforum, u.å.). Enligt 

Eklöf (2017) har de psykosociala arbetsmiljöförhållandena betydelse för människors hälsa, 

prestationer och hur de fungerar. Eklöf (2017) exemplifierar några grundläggande problem 

som kan vara förankrade i bristfällig psykosocial arbetsmiljö: 
 

Konflikter, mobbning, oförmåga till samarbete och negativ påverkan på kognitiva 
funktioner (att tänka, bearbeta information, fatta beslut, göra bedömningar) samt 
bristande engagemang i arbetet är ytterligare problem som kan ha sina rötter i dålig 
psykosocial arbetsmiljö. (s. 13) 
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Vidare beskriver Eklöf (2017) hur den psykosociala arbetsmiljön kan påverkas av yttre, 

privata omständigheter, till exempel skilsmässor, sjuka anhöriga, krävande fritidsaktiviteter, 

barn et cetera. Den psykosociala arbetsmiljön är uppbyggd av människorna som utgör den. 

Likt den fysiska arbetsmiljön kan den psykosociala arbetsmiljön vara mer eller mindre 

inbjudande och säker. Eklöf (2017) hänvisar till motivationsteorier när han lyfter fram vissa 

aspekter i individens upplevelser som kan påverka den psykosociala arbetsmiljön på positiva 

eller negativa sätt. Han nämner bland annat huruvida arbetsinnehållet upplevs stimulerande, 

om det går att påverka sättet en jobbar på, om det finns en balans mellan krav och resurs samt 

om de mål som verksamheten har upplevs tydliga och hanterbara. Gällande krav och resurs 

påpekar Eklöf (2017) att individen själv äger möjligheten att vara uppmärksam på när 

balansen mellan arbetskrav och möjligheter att uppfylla dessa känns antingen skev eller 

rimlig. Genom självmedvetenhet och att vara i kontakt med sina känslor kan individen göra 

sig uppmärksam på när obehagskänslor uppstår. Dessa känslor kan då identifieras som 

varningssignaler på att någonting kanske brister i den psykosociala arbetsmiljön, till exempel 

balansen mellan krav och resurs. Om inget görs åt de upplevda bristerna i den psykosociala 

arbetsmiljön kan stressreaktioner uppstå, vilket kommer fokuseras på under nästa rubrik. 

3.5. Stress 
En möjlig följd av bristfällig psykosocial arbetsmiljö är att stressreaktioner startar hos 

individen. Enligt Eklöf (2017) startar stressreaktioner när människor bedömer att de har ett 

problem som de inte vet hur de ska kunna hantera effektivt. Stressreaktionerna kan vara olika 

intensiva beroende på problemets magnitud och dess eventuella konsekvenser. På kort sikt 

kan stressen ha en negativ påverkan på det dagliga arbetets nödvändiga funktioner; på längre 

sikt kan kopplas till sjukdomsmekanismer. Ytterligare stressreaktioner kan uppstå när 

individen försöker adressera problemen men misslyckas. Eklöf (2017) skriver att problemen 

behöver bemästras för att framtida stressframkallande situationer inte ska bidra till ett mer 

eller mindre konstant stresstillstånd. Stressreaktionerna har en negativ inverkan på 

människans sinnesstämning då de medför dels själva känslan av stress, dels en ökad tendens 

att leta efter problem i omgivningen. Vidare medför stressreaktionerna en nedsatt möjlighet 

till samarbete med samtliga människor en möter i sitt arbete då stress har en förstelnande 

effekt på tankeförmågan och försämrar empatikänslan; därmed ökar risken för missförstånd 

och konflikter. 
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Stress, psykosocial arbetsmiljö och samarbeten har alltså ett samband. Detta leder in mig 

på Svedbergs Gruppsykologi (2012) för att ytterligare undersöka grupparbetets, och därmed 

det kollegiala lärandets, komplexitet. 

3.6. Gruppsykologi 
Svedberg (2012) skriver i sin bok Gruppsykologi att arbeten som sker i grupp kan vara både 

uppskattade och fruktade, eller ”en välsignelse och en förbannelse” (s. 169). Han menar att 

varenda människa säkert inser att alla arbetsplatser innebär ett visst mått av samarbete för att 

både fungera och vara stimulerande, samt att det är tilltalande att arbeta tillsammans med 

andra och en naturlig metod i det moderna, humanistiska och demokratiska samhället. 

Samtidigt pekar han på att ”teamarbete” (s. 169) även förknippas med diverse svårigheter och 

att de flesta kan återge negativa erfarenheter gällande både resultatet och processen i samband 

med arbeten i grupp. Svedberg (2012) menar att arbete i grupp- och projektform är någonting 

lätt att förespråka och se de teoretiska vinningarna i, samtidigt som det är svårt att alltid ”leva 

som man lär hela veckan lång” (s. 169). 

Svedberg (2012) skriver om tre olika dimensioner som tillsammans utgör en grupps 

identitet, vilka är ledningsdimensionen, uppgiftsdimensionen och samspelsdimensionen. Dessa 

tre är avgörande för hur en arbetsgrupp uppfattas och dess möjliga framgång. 

Ledningsdimensionen och uppgiftsdimensionen berör gruppens ledning, syfte och ansvariga 

respektive de uppgifter som gruppen har att arbeta med. Samspelsdimensionen innebär att 

gruppen har ”ändamålsenliga metoder och strukturer till sitt förfogande för att stödja en 

fungerande kommunikation” (s. 180), vilket bland annat innebär att kunna förhålla sig till 

människor som en kanske inte alltid håller med eller ens tycker om. Vidare skriver Svedberg 

(2012) om vad som definierar en formell grupp och att en sådan arbetsgrupp inte 

nödvändigtvis medför goda grundrelationer. En skolklass eller ett arbetslag bestående av 

lärare som undervisar i samma ämne är två exempel på formella grupper. Svedberg (2012) 

menar att dessa grupper har ett bestämt syfte, tydliga regler och rutiner samt i de flesta fall 

någon form av formellt ledarskap – med andra ord en tydlig ledningsdimension och 

uppgiftsdimension. Huruvida medlemmarna tycker om varandra spelar i regel ingen roll för 

gruppens sammansättning, vilket påverkar samspelsdimensionen. Om gruppens medlemmar 

inte har den sociala förmåga eller de kommunikativa verktyg som behövs för att arbeta med 

människor de inte kommer överens med så kan det ha en negativ inverkan på motivationen. 
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3.7. Motivation 
En individs motivation kan komma antingen inifrån eller utifrån. Gärdenfors (2010) 

beskrivning av elevers inre och yttre motivation kan användas som utgångspunkt för att 

beskriva en lärares motsvarigheter. Inre motivation är de egna intressen och drivkrafter som 

varje individ har. Yttre motivation för en lärare kan till exempel vara förväntningar som ställs 

från ledningen, monetär ersättning eller läroplanens riktlinjer. 

Enligt Pink (2009) är fyra parametrar avgörande för inre motivation: 

 

• uppgift – vad som ska göras. 

• arbetssätt – hur det ska göras. 

• team – vilka det ska göras med. 

• tid – när och hur länge det ska göras. 

 

Ju större möjlighet individen har att påverka dessa fyra punkter, desto större är chansen för att 

den inre motivationen ska växa, enligt Pink (2009). Detta hör ihop med Eklöfs (2017) 

exempel på vad som bidrar till god psykosocial arbetsmiljö. 

Enligt Ahl (2005) är alla människor motiverade till lärande. Samtidigt pekar hon på olika 

hinder som kan påverka den motivationen negativt, till exempel att det inte upplevs finnas 

tillräckligt med tid, att det fattas en tydlig struktur eller att det är svårt att se konkreta resultat. 

Ahl (2005) bekräftar därmed det Hargreaves (1998) och Langelotz (2017) skriver om det 

kollegiala lärandets komplexitet – många lärare kan ha ett inneboende driv och en vilja till 

utveckling men om det inte tas tillvara på rätt sätt så kan det få motsatt önskad effekt. 

Enligt de fyra yrkesetiska principerna för lärare (Lärarnas Riksförbund, 2018) är strävan 

efter utveckling en viktig del i ett professionellt yrkesutövande. De fyra principerna beskrivs 

närmare i nästa del. 

3.8. Yrkesetik 
Lärarnas Riksförbund (2018) har tillsammans med Lärarförbundet tagit fram fyra yrkesetiska 

principer för lärare. Yrkesetiken beskriver ”vilka attityder samt vilket ansvar och 

förhållningssätt som läraryrket förutsätter” (Lärarnas Riksförbund, 2018). Arbetet som lärare 

innebär att ständigt behöva göra yrkesetiska ställningstaganden (Lärarnas Riksförbund, 2018). 

Det gäller i ett flertal sammanhang; dels i förhållande till elever, vårdnadshavare, kollegor och 

skolledning, dels i frågor som rör undervisningens innehåll, läromiljöns utformning, 
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skolutveckling et cetera. De fyra yrkesetiska principerna tjänar till att ge tydliga riktlinjer för 

lärare att följa i ett professionellt och korrekt yrkesutövande. Lärarnas Riksförbund (2018) 

skriver även att lärare har en maktposition i förhållande till eleverna. Med de yrkesetiska 

principerna vill Lärarnas Riksförbund (2018) och Lärarförbundet öka chansen att elevernas 

rätt till en högkvalitativ undervisning efterlevs. 

De fyra principer är följande, med varsin kort sammanfattning: 

 

• Eleven alltid i centrum. Allting kretsar kring elevernas lärande. Lärare ska prioritera 

elevernas kunskapstillväxt. Det innebär även att ta hand om elevernas förutsättningar 

för lärande, bland annat sett till varje elevs frihet från diskriminering och möjlighet till 

inflytande över sin utbildning. 

• Läraryrket och den professionella yrkesutövningen. Här betonas hur kvaliteten i 

lärares yrkesutövning har en direkt inverkan på samhället och dess medborgare. Lärare 

tar stort ansvar för att elevernas lärande blir optimalt. Enligt den här principen 

eftersträvar lärare att höja kvaliteten i sin yrkesutövning och utveckla sin undervisning 

”enligt aktuell forskning och beprövade pedagogiska erfarenheter” (Lärarnas 

Riksförbund, 2018). 

• Att upprätthålla yrkesetik. Lärare behöver upprätthålla sin egen yrkesetik och även 

arbeta för att de yrkesetiska principerna genomsyrar verksamheten. Detta kan innebära 

att reagera på när en kollega agerar på ett sätt som strider mot den syn på människor 

och kunskap som lärares yrkesetik står på. 

• Lärares samhällsuppdrag. Lärare agerar professionellt utifrån läroplaner och 

lagstiftningar för att försäkra att deras viktiga uppdrag gentemot hela samhället 

uppfylls. 

 

De yrkesetiska principerna för lärare beskriver vilka prioriteringar lärare bör göra i intresse att 

gynna elevernas lärande. En stor del av dessa prioriteringar handlar om utveckling i olika 

former – dels den egna undervisningen, dels verksamheten i stort. 
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4. Metod 

I följande kapitel redogör jag för och motiverar mitt val av forskningsmetod. Med 

utgångspunkt i tidigare forskning om forskningsmetodik och vetenskapsteori jämför jag olika 

forskningsmetoder och presenterar argument för och emot dessa. 

4.1. Kvantitativ och kvalitativ forskning 
Inför en undersökning behöver forskaren ta ställning till hur hen ska gå tillväga – vilken 

forskningsmetod lämpar sig för vad det är undersökningen vill ta reda på? Inom 

forskningsmetodiken talas det om kvantitativ forskning och kvalitativ forskning, vilka skiljer 

sig från varandra på ett antal avgörande sätt. Patel & Davidson (2011) förklarar det såhär: 
 

Med kvantitativt inriktad forskning menar man sådan forskning som innebär mätningar 
vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Med kvalitativt 
inriktad forskning menar man forskning där datainsamlingen fokuserar på ”mjuka” data, 
t.ex. i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, oftast verbala analysmetoder 
av textmaterial (s. 13). 

 

Patel & Davidson (2011) förklarar att undersökningar kan vara bland annat hypotesprövande 

eller explorativa – ofta beroende på hur mycket kunskap som finns om problemområdet på 

förhand. Kvantitativt inriktad forskning är i regel hypotesprövande då exempelvis en 

enkätstudie lämpar sig för att pröva en hypotes som är vetenskapligt grundad. Den hypotesen 

kan ha kommit fram genom en mer explorativ undersökning där ett antal informanter har 

intervjuats om ett problemområde och där deras respons har genererat en hypotes genom 

forskarens analys. Patel & Davidson (2011) menar att det är hur forskaren formulerar sitt 

undersökningsproblem som är avgörande för vilken typ av forskning hen kommer att bedriva. 

Om forskaren är intresserade av konkreta fakta i form av ”Var? Hur? När?” är kvantitativ 

forskning, till exempel en enkätstudie, mer aktuell. Om intresset snarare ligger i att förstå och 

tolka mänskligt beteende på ett mer genomgripande sätt genom att försöka finna djuplodande 

mönster så bör forskaren bedriva kvalitativ forskning, till exempel medelst kvalitativa 

intervjuer eller observationer. 

Mitt forskningsområde handlar om hur människor som arbetar som musiklärare uppfattar 

kollegialt lärande och då anser jag att kvalitativt inriktad forskning enligt Patel & Davidsons 

(2011) definition är aktuellt. 
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4.2. Kvalitativ forskning 
Kvalitativ forskning kan innebära ett antal olika metoder, till exempel observationer, text- 

eller dokumentanalys och att på olika sätt använda visuella medier, enligt Ryen (2004).  Den 

vanligaste metoden är dock den kvalitativa intervjun. 

Ryen (2004) anger ett antal kännetecken som brukar anses vara gemensamma för all 

kvalitativ forskning: 
 

-kvalitativ data i form av bilder och ord, inte siffror; 
-naturliga data genom observationer och ostrukturerade intervjuer; 
-mening framför handling, men ur aktörens eget perspektiv; 
-induktiv hypotesgenererande forskning hellre än hypotesprövande (s. 16) 

 

Dessa kännetecken visar den kvalitativa forskningens natur som öppen och explorativ. Att en 

studie är induktiv, det vill säga att slutsatser dras ur vad som framkommit av empirin, hör 

ihop med att den är hypotesgenerande. I studiens vagga finns ett ämne som jag som forskare 

är intresserad av att på ett så förutsättningslöst sätt som möjligt undersöka, med förhoppning 

att kunna upptäcka någonting nytt och intressant. En hypotesprövande, kvantitativ studie har 

en tydligare frågeställning på förhand vilken ska bekräftas eller dementeras. 

Jag har valt att använda kvalitativ intervju som metod för att samla in data till min studie. I 

nästkommande delkapitel kommer jag att beskriva kvalitativ intervju. 

4.2.1. Kvalitativ intervju 
Kvale & Brinkmanns (2014) inledning till sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun 

sammanfattar vad jag är intresserad av att undersöka och varför intervju som metod lämpar 

sig för det: 
 

Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med 
dem? Att samtala är en grundläggande form av mänsklig interaktion. Människor talar 
med varandra; de interagerar, ställer frågor och besvarar frågor. Genom samtal lär vi 
känna andra människor, vi får kunskap om deras erfarenheter, känslor, attityder och den 
värld de lever i. I ett intervjusamtal ställer forskaren frågor om och lyssnar till det som 
människor berättar om sin levda värld. (s. 15) 

 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att ”den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå 

världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, 

avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna” (s. 17). Vilken 

typ av resultat som framkommer av kvalitativa intervjuer kan variera; enligt Patel & Davidson 

(2011) kan det till exempel röra sig om mångfasetterade, personliga berättelser eller att sådant 
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som normalt skulle avfärdas som undantag istället kan lyftas fram och belysas. Enligt Patel & 

Davidson (2011) har en kvalitativ intervju i regel en låg grad av strukturering för att 

informanten ska ha ett stort utrymme att svara med egna ord, vilket är avgörande för att få den 

typen av data som studien baseras på. Det innebär även att det inte är en intervju med på 

förhand formulerade svarsalternativ utan en intervju där informanterna ges tillfälle att med 

egna ord beskriva sina egna upplevelser och känslor (Patel & Davidson, 2011). 

Enligt Patel & Davidson (2011) kan kvalitativa intervjuer vara strukturerade, semi-

strukturerade eller ostrukturerade, En strukturerad intervju innebär att ställa frågorna i samma 

ordning och på samma sätt vid varje intervju och inte ställa några följdfrågor eller dylikt – en 

sådan typ av intervju kan vara av intresse när en vill kunna mäta och jämföra olika 

informanters respons. En ostrukturerad intervju kan innebära att det inte finns några 

förberedda frågor över huvud taget utan forskaren och informanten har ett samtal om ämnet 

eller ämnena – ofta under förutsättning att forskaren har goda kunskaper om ämnet och att 

hen även är en van intervjuare. En semi-strukturerad intervju är den vanligaste formen av 

kvalitativ intervju och tar lite av båda alternativen; det finns i regel en intervjuguide med 

frågor som forskaren vill ställa och samtala om men den exakta ordningen på frågorna kan 

anpassas beroende av hur samtalet fortskrider. Intressanta sidospår som dyker upp kan 

bejakas för att möjliggöra personliga berättelser och dylikt. Semi-strukturerade intervjuer ger 

en kombination av tryggheten i att ha förberedda frågor med möjligheten för sidospår och 

spontanitet. Utifrån Patel & Davidsons (2011) ovanstående beskrivningar har jag valt att 

basera min studie på semi-strukturerade intervjuer. 

4.2.1.1. Forskarens förkunskaper inför en kvalitativ intervju 
En kvalitativ intervju ställer vissa krav på forskaren därför att målet med intervjun är att den 

mer eller mindre ska efterlikna ett samtal snarare än en utfrågning. Av den anledningen 

behöver jag på förhand ha vissa kunskaper om ämnet eller ämnena som intervjun är tänkt att 

handla om. Jag behöver inte nödvändigtvis vara en expert men det ligger i den kvalitativa 

intervjuns intresse att jag kan bedöma vilka frågor som är rimliga att ställa och vilka sidospår 

som är värda att gå.  Jag behöver även kunna bistå informanten med den mängd information 

om ämnet som den behöver, enligt Patel & Davidson (2011): ”För att lyckas med den 

kvalitativa intervjun bör intervjuaren hjälpa intervjupersonen att i samtalet bygga upp ett 

meningsfullt och sammanhängande resonemang om det studerade fenomenet”. För att 

förbereda mig har jag bland annat studerat tidigare arbeten om kollegialt lärande, läst på 

Skolverkets hemsida och samtalat med min handledare om ämnet. 
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Utöver kunskaper om ämnet behöver jag som intervjuare ha en känsla för personkemi. Jag 

behöver kunna hjälpa informanten att känna sig trygg och avslappnad genom hur jag själv 

beter mig, hur jag pratar och vilka gester och vilket kroppsspråk jag använder (Patel & 

Davidson, 2011). Jag ville att informanterna skulle uppleva intervjun som ett samtal där de 

kunde vara ärliga och personliga i sina yttranden och försökte därmed ge ett avslappnat och 

personligt intryck. 

 Inför intervjun gjorde jag en pilotintervju med en studiekamrat – dock var det svårt för hen 

att besvara frågorna då hen inte hade den yrkesverksamma erfarenhet som många av frågarna 

fordrar. Trots det tjänade pilotintervjun till att ge mig ett tillfälle att ”känna på” frågorna. 

Vartefter intervjuerna genomfördes gjorde jag justeringar och anpassningar gällande 

formuleringar och ordningen på frågorna för att höja kvaliteten på intervjun. 

4.2.1.2. Reflektion kring genomförandet av kvalitativ intervju 
Lundström (2016) berättar om sin process kring kvalitativa intervjuer och hur hon anpassade 

sin metod efter de erfarenheter hon tillförskaffade sig från en intervju till en annan. Till en 

början antecknade hon särskilda ord eller begrepp som informanten sagt för att kunna 

återkomma till det senare i intervjun. Vid de senare intervjuerna upphörde hon med både det 

och sin initiala vana att avbryta informanterna om de gjorde vad som spontant kunde upplevas 

som för stora utsvävningar från intervjuns kärnfrågor. Lundström (2016) verkade lära sig att 

värdera öppenhet i intervjuerna och att bejaka det för att få fram oväntade resultat. 

Intervjuerna fick då även ett naturligare flöde i samtalet. Hon beskriver vidare hur hon i 

efterhand bedömer att hon hade kunnat tjäna på att följa sina på förhand formulerade frågor 

mer än vad hon gjorde. Att ta saker och ting mycket i stunden är en del av den kvalitativa 

intervjun som ställer höga krav på intervjuarens färdigheter och sociala kompetens; 

Lundström (2016) kände i efterhand att hennes vana som intervjuare var för begränsad för den 

frihet hon tog sig. 

Jag försökte dra lärdom av Lundströms (2016) erfarenheter och bestämde mig för att ha en 

relativt tydlig förhandsstruktur att följa till en början, med målsättningen att kunna bli mer 

spontan under senare intervjuer. Jag gjorde en kort utvärdering med mig själv efter varje 

intervju för att, med samtalet färskt i minnet, kunna konstatera vad som gick bra och mindre 

bra samt vilka eventuella ändringar jag behövde göra. Till exempel hade jag i de två första 

intervjuerna en fråga som var ungefär ”Vad skulle du säga är läraryrkets natur?”. Jag märkte 

att den frågan var svår både för informanterna att förstå och för mig att förklara. Jag 

rådfrågade min handledare och fick som förslag att istället fråga ”Vad skulle du säga är det 
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viktigaste i läraryrket?”. Den frågan var effektivare då informanterna hade lättare för att 

besvara den samtidigt som den möjliggjorde för personliga tolkningar vilket jag tyckte var 

viktigt. Vissa av informanterna besvarade den utifrån vad de tycker är viktigast att lärare gör i 

sitt yrkesutövande i relation till läraruppdraget. Andra svarade utifrån vad som är viktigast för 

dem själva i deras arbetssituation, till exempel att ha ansvar över någon del av verksamheten. 

Bilaga 3 är den intervjuguide som jag har konstruerat och utgått från under samtliga 

intervjuer, se längst bak i uppsatsen. 

4.2.2. Reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning 
Den kritik som kan riktas mot kvalitativ forskning handlar om dess reliabilitet, validitet och 

sanningshalt. Kvalitativ forskning kan anklagas av kritiker för att vara godtycklig och för 

baserad på forskarens egna nycker. Ryen (2004) skriver: ”Artiklar ger bara plats för 

brottstycken av datamaterialet och läsaren är därför prisgiven åt forskaren. Samma situation 

kan också gälla vid mer omfattande arbeten, bland annat större uppsatser och rapporter” (s. 

15). Enligt Ryen (2004) pekar kritiker även på hur kvalitativ forskning tenderar att använda 

mer av anekdoter och talande exempel och inte så mycket av avvikande och mindre 

obestridliga fakta. Kritikerna menar att det påverkar validiteten och sanningshalten i och med 

att ”forskare inte försöker hänvisa till eller diskutera avvikande fall” (Ryen, 2004). 

Samtidigt finns det de som argumenterar för just validiteten i kvalitativ forskning, enligt 

Ryen (2004). Kvalitativa forskare kan mena att valida data inte bara tillhör kvantitativ 

forskning utan även kvalitativ forskning därför att forskaren kan få en djupare förståelse för 

sociala tendenser genom exempelvis kvalitativ intervju med tjugo informanter, jämfört med 

en kvantitativ enkät med tusen informanter. Enligt Ryen (2004) är de som fyller i en enkät 

inte nödvändigtvis helt reliabla i sig. Enkätundersökningar kan ha många felkällor eftersom 

det inte går att bedöma med vilken kvalitet en informant har besvarat enkäten. Ryen (2004) 

tar som exempel huruvida informanten har haft bråttom när enkäten besvarades samt huruvida 

informanten över huvud taget har bildat sig en relevant uppfattning om det som enkäten 

handlar om. 

Kvalitativa forskare kan också peka på att den sociala världen (som ofta är vad kvalitativ 

forskning vill undersöka) är i konstant rörelse; därmed blir det irrelevant att fokusera på 

reliabilitet då den sociala världen inte är riktigt mätbar (Marshall & Rossman, refererade i 

Ryen, 2004). Detta hänger ihop med att kvalitativ forskning ofta är hypotesgenererande 

snarare än hypotesprövande. Forskaren som utför kvalitativ forskning undersöker någonting 

på djupet för att ur det dra en induktiv slutsats som skulle kunna bekräftas eller dementeras av 
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en mer generaliserbar empiri. Det skulle kunna ske i form av en kvantitativ enkätstudie där 

den nya, kvalitativt framställda hypotesen utgör enkätens forskningsfråga. 

Både kvalitativ och kvantitativ forskning kan kritiseras för att de strävar efter att förenkla 

verkligheten och missar eller bortser från variation och komplexitet (Lysgård, refererad i 

Ryen, 2004). Den kvalitativa forskaren kan därmed anses vara ansvarig för att höja validiteten 

dels genom ett relativt högt antal informanter, dels genom att vara ärlig med att presentera 

avvikande fall som är relevanta för vad studien vill säga. 

I min studie har sex stycken informanter intervjuats vilket jag har sett som ett tillräckligt 

högt antal, baserat på min uppfattning om hur många informanter examensarbeten på den här 

nivån vanligtvis har. Gällande avvikande fall så döljer jag inte att två tredjedelar av 

informanterna är män och resterande tredjedel kvinnor vilket följaktligen påverkar den 

könsliga fördelningen i den totala mängden uttalanden. I följande del av metodkapitlet 

förklarar jag vidare hur jag har arbetat kring just informanterna. 

4.3. Informanter 
I det första skedet av att förbereda intervjuerna sammanställde jag en lista på strax över 10 

potentiella informanter. Jag eftersträvade variation bland informanterna gällande deras 

respektive skolor, kön och min förutfattade bedömning av vad de kunde tänkas ha för 

uppfattningar om kollegialt lärande. Målet var att kunna få fram ett så nyanserat resultat som 

möjligt. Jag eftersträvade samtidigt att rekrytera informanter som arbetar på samma skola som 

någon annan av informanterna för att ytterligare kunna hitta både skillnader och likheter i 

deras erfarenheter och uppfattningar. Min ambition var sammanfattningsvis att intervjua 

informanter som dels kunde ge varierande resultat, dels visa olika mönster och likheter. 

Majoriteten av informanterna som jag kontaktade, tillika majoriteten av informanterna som 

slutligen blev studiens empiri, känner jag på ett personligt plan sen tidigare. Att jag har en 

personlig koppling till vissa av informanterna tror jag har gynnat studiens resultat då jag har 

varit intresserad av att informanterna ska uttala sig så personligt som möjligt. Den enda 

informanten som jag inte känner sen tidigare upplevde jag som fördelaktigt ärlig och öppen 

trots att vi aldrig har träffats förut. 

Intervjun med Sven var den första jag genomförde vilket kan ha spelat roll för resultatet på 

grund av min bristande erfarenhet som intervjuare. Jag har dock gjort bedömningen att den 

påverkan som eventuellt kan ha skett är så pass minimal att det inte har haft någon nämnvärd 

effekt på kvaliteten i resultatet. 
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Jag kontaktade först samtliga potentiella informanter via Facebooks meddelande-funktion 

och frågade till en början om de var intresserade av att deltaga i studien. Jag fick en god 

respons på mina initiala förfrågningar och fick göra valet att begränsa antalet informanter till 

sex stycken. De som visade intresse fick ett mail med mer utförlig information om studien 

(bilaga 1). I mailet ombads de att återkoppla med möjliga tider för intervju samt meddela om 

de hade något särskilt önskemål gällande var intervjun skulle hållas. Jag var tydlig med att jag 

ville anpassa mig efter dem för att intervjun skulle kännas så avslappnad som möjligt. 

Jag kommer nu att presentera de sex informanterna. Samtliga informanter och deras 

respektive arbetsplatser har anonymiserats. 

4.3.1. Presentation av informanter 
Sven är pianolärare på Stadens Kulturskola och undervisar även ett flertal musikämnen på 

Ortens folkhögskola. Sven arbetar mycket som musiker vilket han har prioriterat hela sitt 

yrkesverksamma liv. Tidigare har han bland annat arbetat som gymnasielärare på 

Omegagymnasiet i över 10 år, tillsammans med Olga. Han har studerat musik på 

folkhögskola samt på musikhögskola. 

Olga tog sin musiklärarexamen under 1990-talet och har arbetat som lärare sedan dess. 

Hon har tidigare arbetat på ett flertal olika typer av musikutbildningar, bland annat 

Omegagymnasiet där även Sven har jobbat. Nu arbetar hon på Alfagymnasiets estetprogram 

som lärare i bland annat sång och ensemble. 

Ali är den yngsta informanten och den med kortast lärarerfarenhet. Han tog sin 

lärarexamen från musikhögskolan för mindre än 5 år sedan. Han undervisar nu främst i sång 

på Betagymnasiets estetprogram där han är anställd på heltid. Han undervisar även i bland 

annat ensemble och mental träning. 

Linus har arbetat som musiklärare i cirka 20 år. Han arbetar på Betagymnasiets 

estetprogram tillsammans med Ali där han är anställd som lärare i gitarr samt gehörs- och 

musiklära. Linus har inte gått på musikhögskola som de andra informanterna. Han började 

arbeta som vikarie efter gymnasietiden och blev anställd på sin nuvarande arbetsplats två år 

efter det. Under tiden han har arbetat så har han läst till sig sin lärarlegitimation vid sidan om.  

Oskar arbetar 80 procent på Deltagymnasiet och 20 procent som musiker. Han undervisar i 

sång, ensemble och gehörs- och musiklära. Oskar är musiklärare på både estetiska 

programmet och på den särskilda varianten Naturvetenskap-Musik, det vill säga 

naturvetenskapsprogrammet med musikprofil (i denna studie benämnd som 

natur/musikprogrammet). 
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Sally tog sin lärarexamen från musikhögskolan under 1990-talet och har undervisat sedan 

dess. Samma år startade hon en ny musiklinje på en folkhögskola och undervisade där i så 

gott som samtliga ämnen. Nu jobbar hon på Gammagymnasiets estetprogram där hon 

undervisar i piano och ensemble. 

4.3.2. Informanternas förståelse av kollegialt lärande 
Inför intervjuerna ombads informanterna via informationsbladet (bilaga 1) att fundera över 

vad kollegialt lärande innebär för dem. Jag skrev att de inte behövde veta vad det exakt är, 

med anledning av att jag ville testa huruvida kollegialt lärande är ett begrepp som 

informanterna är bekanta med då det anses vara ett trendigt begrepp (Arevik, 2016, februari). 

Studien är dock beroende av att informanterna kan samtala om deras erfarenheter av hur 

lärare lär av varandra – både informellt och formellt – och deras uppfattningar kring detta.  

Under intervjuns skede förklarade jag därför vad kollegialt lärande innebär i den utsträckning 

som jag bedömde som nödvändig för var och en av dem. På det sättet kunde samtliga uttala 

sig om kollegialt lärande trots sina varierade erfarenheter. I kapitel 5.1. nämns ett exempel där 

en av informanterna spontant definierade kollegialt lärande som kollegialt samarbete, varpå 

jag hjälpte henne att förstå skillnaden. 

4.3.3. Informanternas representation i resultatet 
Informanterna finns representerade olika mycket i resultatets diverse kapitel, vilka har 

uppkommit som en produkt av vad informanterna har sagt. Sally och Sven är två exempel på 

detta. Sally menar att hon inte har någon riktigt erfarenhet av kollegialt lärande, trots sin 

gedigna arbetslivserfarenhet. Hon berättar om kollegiala samarbeten på sin tidigare 

arbetsplats, men att dessa inte inneburit någon nämnvärd grad av informellt kollegialt 

lärande. Sallys intervju kom istället att främst handla om hennes önskan om kollegialt lärande 

och vad som hade behövt vara annorlunda på hennes nuvarande arbetsplats för att det skulle 

fungera. Därmed omnämns hon i låg utsträckning i kapitel 5.2. men desto mer i kapitel 5.3. 

Sven, å andra sidan, omnämns i kapitel 5.2. men inte i kapitel 5.3. då hans intervju framför 

allt handlade om skillnaderna mellan informellt och formellt kollegialt lärande samt hur han 

upplever gymnasieskolan som för reglerad och ”toppstyrd” (Sven). 
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4.4. Transkribering och analys 
I transkriberingsarbetet har jag tagit inspiration av Lundström (2016). Hon tog fram en tabell 

för transkription som jag till stor del har använt, med vissa variationer. Min tabell för 

transkription ser ut som följer:  

 

mm Hummande. 

ord  Betonat ord. 

”ord” Återgivet tal/text. 

[?] Jag har inte kunnat uppfatta vad informanten sagt. 

[ord] Vad jag tror att jag hört informanten säga. 

[...] En passage i transkriberingen som har hoppats över för att 

göra citatet mer sammanhängande. 

ord Prat från mig. 

*känsloutryck* 

*händelse* 

Den här typen av markering används t.ex. när informanten 

skrattat eller om någon utomstående kommit in och skapat ett 

avbrott i intervjun. 

 

De citat som används i resultatkapitlet har genomgått en språklig redigering för att underlätta 

för läsaren. Dialektala uttryck har i viss utsträckning bevarats, till exempel när en informant 

använder ordet ”bytit” istället för ”bytt”. För att fånga det mänskliga i det informanterna säger 

har även vissa typiska talspråkselement bevarats. Exempel på sådana talspråkselement är 

”jamen” och ”nämen” som informanterna kunde säga i olika sammanhang, ofta i början på 

återgivet tal: 
 

Och sen efteråt sammanfattar vi, så säger jag “Vad har vi nu till nästa gång?”, “Jamen 
jag ska jobba vidare med det här”. Om då eleven kommer nästa vecka och säger att 
“Nämen jag har bara hunnit dit” liksom, då jobbar vi därifrån (Oskar). 

 

Jag följde Ryens (2004) förslag på analys och kategorisering samt läste i Lundström (2016) 

hur hon hade gjort. Därefter började jag med att läsa igenom och analysera mina 

transkriberingar som var skrivna i varsitt Google-dokument. Analysarbetet innebar att jag 

läste transkriberingarna och gjorde meningstolkningar av de av informanternas utsagor som 

jag bedömde kunde vara av intresse för studien. Jag skrev korta sammanfattningar av dessa 
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meningstolkningar som kommentarer i dokumentet. När det här första steget av analysarbetet 

var gjort var de sex transkriberingarna fulla av små analysbitar. 

För att sortera och kategorisera dessa analysbitar började jag med att sammanställa allihop 

i en komplett lista där de olika informanterna fick varsin siffra och färg för tydlighetens skull. 

Sedan tog jag en analysbit i taget och förde in i kategorier i ett annat dokument. Dessa 

kategorier ökade i antal vartefter fler analysbitar anslöts till dokumentet. Till slut hade jag 

sexton kategorier, av vilka två stycken direkt berörde kollegialt lärande. Dessa två kategorier 

blev då mina huvudkategorier. Nästa fas innebar att plocka relevanta analysbitar från 

resterande fjorton kategorier och ta in dem i huvudkategorierna, vilka sedan finfördelades till 

mer detaljerade subkategorier, såsom informellt och formellt kollegialt lärande, kollegialitet, 

psykosociala faktorer med mera. 

Enligt ovanstående beskrivning har jag eftersträvat att göra en så rigorös sökning av 

transkriberingarna som möjligt för att inte missa relevanta utsagor som kan ha dykt upp på 

oväntade ställen i intervjuerna. 

4.5. Forskningsetik 
Vetenskapsrådet (2002) har satt upp fyra huvudkrav för forskning inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Jag redogör här för hur studien uppfyller de fyra 

huvudkraven. 

Informationskravet har uppfyllts genom att informanterna vid flera tillfällen har 

informerats om premisserna för sitt deltagande, det vill säga att det är helt frivilligt och att de 

har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande. Viss information har givits vid den initiala 

kontakten via Facebooks meddelande-tjänst. Ytterligare information har bifogats som en 

bilaga [bilaga 1] i det mail som informanterna fick när de visade intresse för att deltaga. 

Därutöver har informanterna påmints om premisserna när vi träffats för att genomföra 

intervjuerna. 

Samtyckeskravet har uppnåtts genom att informanterna uttryckligen tackat ja till att deltaga 

och understrukit det genom att signera en samtyckesblankett [bilaga 2]. 

Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att inspelningarna från intervjuerna (vilka jag 

använt som ljudfiler) och dokumenten med transkriberingar finns på min privata dator som 

bara jag har tillgång till och kan låsa upp. I perioder har filerna funnits på Google Drive i 

intresse av smidighet men inte utan att ha anonymiserats. Filerna har döpts till ”ljud3” och 

”t4” exempelvis för att visa om det är en inspelning eller transkribering samt vilken av 
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intervjuerna i kronologisk ordning filen representerar. Informanternas anonymitet har 

bevarats. 

Nyttjandekravet uppfylls på det sättet att all insamlad data enbart används i denna studie. 

Jag har försökt vara noga med att i olika faser förmedla till informanterna att de gärna får 

höra av sig i efterhand om det är något de vill tillägga, ändra eller ta bort. Ingen av 

informanterna har hört av sig – tvärtom har samtliga tydligt uttryckt att de står för vad de 

tycker och att de inte känner sig oroliga över sitt deltagande. 
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5. Resultat 

I följande kapitel redogörs för en analys av de svar som de sex informanterna har givit i deras 

respektive intervju. Avsikten med intervjuerna har varit att höra informanternas erfarenheter 

av och uppfattningar om kollegialt lärande. För att nå till nyanserade, personliga utsagor så 

har intervjuerna, utöver kollegialt lärande, berört bland annat motivation, kollegialitet och 

läraryrkets essens. 

5.1. Kollegialt lärande 
Informanterna delar uppfattningen att kollegialt lärande är ett sätt att lära sig av sina 

lärarkollegor genom att de delar tankar, kunskaper och arbetssätt med varandra. Graden i 

vilken de spontant beskrev begreppet ”kollegialt lärande” varierade. Vissa gav svar som 

föranleddes av att säga ungefär ”Jag har inte läst på nånting, så min spontana…” (Sven). 

Andra gav självmant mer djupgående beskrivningar, till exempel genom att börja prata om att 

kollegialt lärande kan ske både informellt och formellt. Sally stack ut då hon besvarade frågan 

på ett sådant sätt att jag fick uppfattningen att hon trodde att kollegialt lärande som begrepp 

betyder kollegialt samarbete. På min följdfråga vad hon skulle säga att skillnaden på de två är 

sa hon att det hon initialt hade svarat snarare handlade om kollegialt samarbete. Hon 

anpassade då sitt svar till vad hon spontant tillskrev ordet ”lärande”; ett större fokus på att lära 

av varandra än att samarbeta. Hon påpekade i samma stund att ett kollegialt lärande kan 

uppstå ur kollegiala samarbeten: 
 

I frukten av det kollegiala samarbetet är ett kollegialt lärande, så skulle jag nog säga, att 
när man kommer in i ett gemensamt tänk liksom, att man tränar sig på att jobba 
tillsammans och man är intresserad av att få input från sina kollegor för att sen kunna ta 
det vidare i sin egen [undervisning], då skapas det ett kollegialt lärande liksom. (Sally) 

 

Senare i intervjun diskuterade jag och Sally hur kollegialt lärande kan leda till att en förändrar 

sitt sätt att arbeta och hur individuell kunskap kan mynna ut i gemensam kunskap.  

Ali berättar om hur den rådande kulturen av informellt, kollegialt lärande på 

Betagymnasiet – där det sker ett regelbundet utbyte av tankar och idéer – ger en trygghet på 

det sättet att olika pedagogiska situationer såsom undervisning och mentorskap mer består av 

utforskad mark än av okänt territorium. Ali är av uppfattningen att den tryggheten kan ge 

honom mer pondus som lärare, vilket i sin tur borde höja elevernas resultat eftersom de blir 
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tryggare. Ali menar samtidigt att kollegialt lärande inte är en nödvändighet för att bedriva en 

verksamhet; det sker därutöver för att få till stånd en utveckling.  

Linus berör hur kollegiet i sig är en källa av kunskap. Han uttrycker en glädje över när 

kollegorna delar med sig av sina individuella kunskaper: 
 

Helt plötsligt så märker man att ”Fan vad man har det bra”, för där finns alltid källor av 
kunskap och saker som jag är nyfiken på och det finns alltid en givmildhet ifrån de som 
jag jobbar med att dela med sig av det, man kan ju ösa hur mycket som helst ur den 
källan. (Linus) 

 

Linus har överlag en positiv uppfattning om kollegialt lärande. Han tycker att kollegialt 

lärande är ett effektivt sätt för lärare att tydliggöra dels intressanta utvecklingsområden hos 

sig själva, dels vilka personliga styrkor de faktiskt har. Han upplever också att kollegialt 

lärande har en avlastande effekt då lärare tjänar på att inte vara ensamma om att ha kunskaper 

att dela med sig av till eleverna. Vidare beskriver Linus kollegialt lärande som något givande 

och roligt som kan stärka självförtroendet. Även Ali berättar om positiva följder som han 

upplevt av kollegialt lärande. Han nämner exempel på delar i verksamheten som har 

utvecklats genom kollegiets regelbundna möten, såsom ”nya strategier, nya upplägg och 

omstrukturerade scheman” (Ali). 

Olga ser det kollegiala lärandets potentiella vinningar på två sätt; dels vad hon rent konkret 

hör i själva orden (en chans att lära sig av sina kollegor), dels att det är en möjlighet att få se 

sina egna arbetssätt utifrån: 
 

För det tror jag är rätt svårt, man lever i sin egen lilla hjärna liksom, [att få en] 
uppfattning om hur situationen i klassrummet är, men mina kollegor kanske ser mitt 
arbete på ett helt annat sätt, så dels att lära av varandra men också att hjälpa varandra att 
få syn på sig själv i pedagogrollen. (Olga) 

 

Samtidigt har Olga uppfattningen att informellt kollegialt lärande i form av att undervisa en 

ensemblekurs tillsammans med några kollegor kan upplevas som mer eller mindre stressande 

beroende på vilka hon samarbetar med: 
 

Det är helt avgörande med vilka lärare man jobbar med. För det kan ju vara väldigt 
givande och avstressande höll jag, eller vad ska säga, kanske inte avstressande men inte 
stress-skapande. Att ha kurser tillsammans med kollegor som man funkar bra ihop med 
och där man ger och tar och lär av varandra hela tiden, än om man har en kurs med 
lärare som har helt, ja som jobbar på helt andra sätt, då är det väldigt stressande, och då 
lär man inte heller av varandra. Jo det gör man fast man lär att ”Sådär vill jag inte göra”. 
Så att det blir liksom motsatt effekt. (Olga) 
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Olga har uppfattningen att kollegialt lärande har blivit vanligare på senare år. Hon refererar 

till Omegagymnasiet som hon arbetade på för sju år sedan och säger att ”det var en annan tid” 

(Olga). Olgas uppfattning är att kollegialt lärande inte var lika aktuellt då. Samtidigt påpekar 

hon att Omegagymnasiet är en liten skola med få elever vilket påverkade både möjligheterna 

och incitamenten till kollegialt lärande, till exempel på det sättet att hon var den enda 

sångläraren anställd på skolan. Även Oskar har uppfattningen att det kollegiala lärandet har 

blivit vanligare i verksamheten på senare år: 
 

Det kollegiala lärandet har ju genomsyrat senaste åren vad vi ska göra och jag har varit 
med i grupper där vi jobbar med det kollegiala lärandet, att vi ska ge varandra feedback 
på lektionen, sitta med [på] lektionen, eller kanske filma sig själv, liksom, och jag har 
nån gång haft att en annan lärare suttit med på min lektion liksom, och så har vi pratat 
om det efteråt, och jag har suttit med på deras lektion, så gjorde vi förra året. (Oskar) 

 

Linus nämner att kollegialt lärande kan ske antingen informellt eller formellt och att det 

formella kan tendera att vara ”på-lagt uppifrån av beslutsfattare, eftersom det kanske är på 

modet just nu”. Ett tema som diskuterades mycket under intervjuerna är just skillnaderna 

mellan informellt och formellt kollegialt lärande, vilket kommer att behandlas i nästa kapitel. 

5.2. Informellt och formellt kollegialt lärande 
Informanterna delar uppfattningen att ett informellt kollegialt lärande är vanligt 

förekommande bland musiklärare. En del av informanterna föredrar detta informella 

kollegiala lärande medan andra föredrar eller skulle önska ett mer formellt kollegialt lärande. 

Argumenten för det informella är bland annat att det upplevs som lekfullt, avslappnat, 

spontant och sprunget ur en genuin, inre motivation. De som å andra sidan önskar ett mer 

formellt kollegialt lärande (antingen baserat på tidigare erfarenheter eller vad de helt enkelt 

tror att det skulle innebära) menar att det i större utsträckning möjliggör ett tydligare fokus, 

bättre effektivitet och konkreta resultat. Sally är en av informanterna som uttrycker en vilja 

och öppenhet för formellt kollegialt lärande. Hon hänvisar till läraruppdraget när hon 

argumenterar för formellt kollegialt lärande. Hon anser att skolan ska vara ett ”växthus” 

(Sally) där elevernas lärande är det viktigaste. Det innebär att skolan och lärarna däri har en 

skyldighet att eftersträva utveckling för elevernas kunskapstillväxt, till exempel via kollegialt 

lärande. 
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5.2.1. Informellt kollegialt lärande 
Informellt kollegialt lärande är vanligt förekommande bland musiklärare, enligt 

informanterna. Musiklärare pratar regelbundet med varandra om sina arbetsrelaterade 

upplevelser och erfarenheter. Det blir naturligt att utbyta tankar, idéer och metoder under 

dessa spontana, informella samtal. En del av informanterna föredrar uttryckligen informellt 

kollegialt lärande medan andra betonar svårigheterna i det. 

Oskar beskriver informellt kollegialt lärande som att det sker i ”vardagens naturliga lunk” 

(Oskar): 
 

Det kan vara tjugo minuter där, tio minuter där liksom, ”Ah, går han igenom det 
momentet, gjorde han så, det har jag aldrig gjort” liksom, ”Ja det var ju intressant”, 
ställer nån fråga efteråt, sen kanske jag gör nåt och så säger han ”Ja du det där var ju 
jäkligt bra”, fick jag direkt feedback på det. (Oskar) 

 

Ali är av uppfattningen att spontana diskussioner i lärarrum och liknande ”förekommer hela 

tiden”. Han utgår från sina egna erfarenheter när han beskriver hur arbetsrelaterade samtal 

sker mellan lärare väldigt ofta. Ali nämner tillfällen som luncher, fikapauser och efter 

lektioner där två eller flera lärare har undervisat tillsammans. Ett liknande exempel som Linus 

nämner är när två kollegor möts vid kaffemaskinen och ”nördar in sig i nånting” (Linus).  

5.2.1.1. Upplevelser av spontanitet och lekfullhet 
Sven uttrycker att han föredrar när kollegialt lärande är mer informellt, ”där man kan skoja 

och leka liksom, lekande lärandet om man kan säga så”. Han menar att det blir mer 

avslappnat, spontant och lekfullt. Svens uppfattning är att det informella är en mer adekvat 

och högeffektiv form av kollegialt lärande jämfört med när det blir för ”uppstyrt” (Sven). 

Samtidigt menar han att människor är olika och att det formella kanske passar vissa 

människor bättre. 

I likhet med Svens uppfattningar uttrycker Linus att han tycker det informella är mycket 

”go’are” (Linus) än det formella. Han beskriver hur han själv bejakar informellt kollegialt 

lärande genom att alla hans kollegor alltid är välkomna att titta in och ta del av situationen, 

vilket händer ofta enligt honom själv: 

 
Det roliga är också [...] när man är i en lärsituaton och en kollega kommer in och helt 
plötsligt så bara försöker man knäcka det här, hos en elev typ, man pratar om nånting, 
och man ändrar sin förklaringsmodell för det funkar inte och plötsligt så kommer 
kollegan in, och säger ”Men om du tänker såhär istället”, och då funkar det helt 
plötsligt. Man får nya ögon på lärsituationer. Och det händer ju mer än en gång, det 
händer allt som oftast. (Linus) 
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Hälften av informanterna uttrycker att de uppskattar och i vissa fall föredrar informellt 

kollegialt lärande då det upplevs som spontant och sprunget ur en inre vilja. Motsatsen är till 

exempel om en skola sjösätter ett långtgående projekt där lärarna ombeds observera på 

varandras lektioner och ge varandra feedback – i den typen av fall uttrycker tidigare nämnda 

informanter att det kan kännas ansträngt, krystat och opraktiskt. 

5.2.1.2. Informellt kollegialt lärande i praktiken: miljö, skolkultur och 

kollegiala samarbeten 
Sven tycker att han och hans före detta kollegor hade ett väl fungerande informellt kollegialt 

lärande när de arbetade tillsammans på Omegagymnasiet. Han lyfter fram den fysiska miljön 

som en viktig faktor för informellt kollegialt lärande. Han tar deras arbetsrum som exempel, 

vilket han minns som en central och trygg plats för pedagogiska diskussioner där allt kunde 

lyftas: 
 

Vi hade liksom ett arbetsrum va, det var där det informella mötet var också. Hade man 
nåt slags problem, om det så var utförandepraxis i musik eller om det var nån elev som 
strulade eller, alltså alla problem kunde lyftas inom de här fyra väggarna på ett väldigt 
okomplicerat sätt. (Sven) 

 

Sven har uppfattningen att en skola kan gynna ett informellt kollegialt lärande genom att 

aktivt arbeta med den fysiska miljön, till exempel genom att ”utforma vårt informella 

umgänge rent lokalmässigt” (Sven). Detta för att lärarna ska kunna ta del av varandras 

erfarenheter per automatik; Sven menar att skolans lokaler kan bjuda in till att lärarna ska 

umgås med varandra och att det informella kollegiala lärandet därigenom ska kunna uppstå i 

högre utsträckning. ”Miljön som du stoppar in de här människorna i, det är där det [...] 

kommer hända” (Sven). 

Linus tror att Betagymnasiet har ett välfungerande informellt kollegialt lärande för att 

”nånstans så att vi har odlat den miljön under [de] arton år som vi har jobbat tillsammans” 

(Linus). Betagymnasiet erbjuder bara det musikestetiska programmet vilket han ser som 

bidragande till en gynnsam informell miljö: ”[Det är ju] klart lättare när man är musiklärare 

att man går igång på samma grejer” (Linus). 

Olga beskriver hur hon och hennes tre kollegor gemensamt hjälps åt med undervisningen i 

en ensemblekurs som de har tillsammans. Olga menar att samarbetet ger ett informellt 

kollegialt lärande. De jobbar utifrån en metod som hon och en av hennes kollegor har tagit 

med sig från Omegagymnasiet där de arbetat tillsammans tidigare: 
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Vi kutade in och ut och in ur varandras ensembler och sådär, asså att vi hade alla 
ensembler tillsammans, och då lär man ju sig av varandra, även om det inte var 
organiserat. (Olga) 

 

Oskar undervisar både på estetiska programmet och på natur/musikprogrammet. Enligt hans 

uppfattning fungerar det informella kollegiala lärandet bättre bland kollegorna på natur/musik 

på det sättet att det är en faktisk process igång där: 
 

Som på NA-musik där vi har samarbetat två tre stycken mycket, haft lektionerna ihop, 
tittat på varann lite, bytit grupper och så, då har vi utbytit en informell feedback liksom, 
och där vi gått runt på nåt sätt: genomförande, utvärdering, ändra, så provar vi igen, 
utvärderar lite och gör om, då har vi fått den cirkeln men ganska informell liksom. 
(Oskar) 
 

Oskar har även erfarenhet som samtalsledare för lärgrupper på sin arbetsplats, vilka kommer 

belysas i en senare del av nästkommande kapitel, vilket fokuserar på formellt kollegialt 

lärande. 

5.2.2. Formellt kollegialt lärande 
Informanternas erfarenheter av informellt kollegialt lärande liknar varandra. Gällande 

informanternas erfarenheter av formellt kollegialt lärande råder desto större skillnader. Vissa 

av informanterna har erfarit ett flertal former av formellt kollegialt lärande medan andra 

saknar erfarenheter att återge. Följaktligen skiljer sig informanternas uppfattningar om 

formellt kollegialt lärande i ett flertal avseenden. Till exempel föredrar Oskar när 

verksamheten genomgående går att hålla mer formell än informell, vilket även speglar hans 

syn på kollegialt lärande. Hans uppfattning är att när kollegialt lärande sker på ett formellt och 

organiserat sätt så blir utvecklingsarbetet mer konkret och målinriktat, vilket ger en större 

möjlighet att få styrfart och nå de uppsatta målen. ”I det informella ligger ju en risk att det 

liksom sluter sig, [?] man liksom bara håller med varandra” (Oskar). 

 Härmed redogörs för informanternas erfarenheter av och uppfattningar om formellt 

kollegialt lärande. 

5.2.2.1. Genomförandeformer 
På Betagymnasiet där Ali och Linus jobbar är fredagarna i regel ”elevfria” (Ali). Då har 

lärarna möten av olika slag samt extra möjlighet till planeringstid. Ali berättar att fredagarna 

finns i tre regelbundet återkommande former: en som är helt fri för varje lärare att disponera 

som den vill, en för stormöte med hela personalen och en för vad de kallar ”pedagogisk 
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mission”. På varje ”pedagogisk mission”-möte tas ett specifikt och aktuellt pedagogiskt ämne 

upp; rektorn och försteläraren ansvarar för att inför mötet ta fram den senaste forskningen 

kring det ämnet. Vissa gånger är det bara en föreläsning, andra gånger får deltagarna 

diskussionsfrågor att arbeta med. Enligt Ali handlar ”pedagogisk mission”-mötena om ”en 

pedagogisk knut som vi försöker lösa upp tillsammans, helt enkelt”. I Alis mening är 

pedagogisk mission-mötena ett sätt för Betagymnasiet att bedriva ett formellt kollegialt 

lärande. Han tycker det är positivt att det finns en hel dag i veckan som är avsatt för kollegialt 

lärande och planeringstid. 

Alis uppfattning är att det formella har uppstått ur den positiva, utvecklingsinriktade 

skolkultur som råder på Betagymnasiet. Kollegiet har haft ett inneboende driv som börjat som 

ett starkt informellt kollegialt lärande, vilket sedan har lett fram till att det kollegiala lärandet 

har formats till att bli formellt i form av pedagogisk mission. Alis uppfattning är att det är 

tack vare rektorn som kollegiets inneboende driv har kanaliserats till ett formellt kollegialt 

lärande. Linus pekar på att skolans rektor är ”nörd” (Linus) när det kommer till pedagogik, 

metodik och didaktik – rektorn är en naturligt drivande kraft för Betagymnasiets utveckling. 

Även försteläraren i musik bär ett naturligt ansvar för utvecklingsarbetet, enligt Linus. 

Oskar berättar om sina erfarenheter som samtalsledare för en professionell lärgrupp, vilket 

kom som ett initiativ uppifrån: ”Det ska jobbas med kollegialt lärande, står det i 

styrdokumentet, kommer ner till oss” (Oskar). Oskar berättar att lärgruppen gemensamt 

bestämde att deltagarna skulle ses på varandras lektioner för att observera och sedan ge 

varandra feedback på nästkommande möte: 
 

Så vi träffades liksom nästa möte, två tre veckor, och då pratade vi om vad vi hade sett 
och så, ”Ja och sen gjorde du såhär”, då berättade den personen då först, berättade, 
återgav, liksom, lektionen, så fick jag lyssna på det, ”Aha du gjorde så och så liksom”, 
och då kom det upp lite intressanta punkter som vi diskuterade utifrån det sen. (Oskar) 

 

Oskar berättar vidare att han tog emot sin feedback utan att avbryta; först när observatören var 

klar gavs den observerade tillfälle att få förklara hur hen tänkt. Feedbacken och samtalet ledde 

till att Oskar reflekterade över vad han hade gjort i sin undervisning. Han tyckte det var 

intressant och upplevde att hans hjärna vaknade. Han berättar att även observatören tyckte det 

var givande. Oskars uppfattning är att det var en fungerande form av formellt kollegialt 

lärande – han beskriver det som att det blev en hel kedja som gick från styrdokumenten, via 

diskussioner och utföranden, till att han faktiskt fick nya kunskaper och ändrade på vissa 

saker i sin undervisning. 
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Olga berättar att det hålls regelbundna veckomöten med hela kollegiet på Alfagymnasiet. 

Veckomötena rör bland annat pedagogisk utveckling och kollegialt lärande. Olga berättar 

även att det har skett ett formellt kollegialt lärande i form av ett ämnesövergripande projekt 

där lärarna observerade på varandras lektioner. Olga fick då tillfälle att observera både 

musiklärare och andra ämneslärare. Efter observationerna fick lärarna ge feedback till 

varandra utifrån givna frågeställningar. Olga tycker att det var lärorikt att observera sina 

kollegors lektioner dels för att hon fick tillfälle att se hur en annan pedagog jobbar, dels för att 

hon fick se sina elever i en annan undervisningssituation. Utöver det har Alfagymnasiets 

sånglärare i skrivande stund ett eget projekt där en av Olgas kollegor, som dessutom är 

förstelärare, utbildar de andra i CVT.5 Med andra ord bedrivs ett isolerat kollegialt lärande 

bland sånglärarna som innebär fördjupning i ämneskompetensen. 

5.2.2.2. Möjliga följder 

Linus berättar om ett annat exempel på när formellt kollegialt lärande gav konkreta resultat. 

Kollegiet hade ett stort kollegialt lärande-block som handlade om bedömning. Efteråt märkte 

Linus att han började använda värdeorden i diskussioner med elever på ett annat sätt. Han 

kunde börja peka tydligare på hur eleverna förhåller sig till kunskapskraven och hjälpa dem 

att tolka styrdokumenten, vilket han upplevde stärkte honom i lärarrollen och ”i denna 

myndighetsutövande rollen som man faktiskt har” (Linus). 

Linus, som föredrar informellt kollegialt lärande, har ändå en uppfattning om varför 

formellt kollegialt lärande kan fungera: ”Kan väl handla om att det blir ganska, ser likadant ut 

och man får ett gemensamt språk och man kanske bedömer enligt kunskapskraven på ett 

liknande sätt”.  

Ali säger att det spelar en roll vilken tidpunkt som olika kollegialt lärande-projekt kommer; 

”kommer det vid fel tillfälle så kan det ju stressa” (Ali). Enligt Ali kan ”fel tillfälle” vara om 

han ligger efter i sin planering samtidigt som han och hans kollegor har ombetts förbereda 

någonting inför en pedagogisk mission som berör ett ämne Ali inte är så intresserad av. Han 

tillägger dock att efter en stressande process kan det finnas ett avstressande resultat genom att 

verksamheten har effektiviserats. 

Olga har blandade uppfattningar om de tidigare nämnda kollegialt lärande-projekten som 

har bedrivits på Alfagymnasiet. Hon tror inte att projektet där lärarna observerade och gav 

feedback till varandra ledde till att elevernas resultat höjdes. Hon har däremot en desto mer 

positiv bild av andra metoder: 

																																																								
5 Complete Vocal Technique. 
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Däremot så höjs [elevernas resultat] definitivt till exempel [av] att vi sånglärare nu då 
utbildas [i] CVT. Får fler infallsvinklar att kommunicera med eleverna, till exempel. 
Och, det här med att liksom springa ut och in i varandras ensemblerum och lära utav 
varandra höjer definitivt elevens utvecklingsnivå, det är jag helt övertygad om, för att vi 
har olika kompetenser, och jag blir ju liksom bättre på att instruera en basist för att jag 
hör hur [min kollega] har instruerat en basist, jag kan ingenting om bas, jag kan bara 
sjunga basgången och hoppas att eleven träffar rätt liksom. Så det tycker jag också [...] 
utvecklar. (Olga) 

 

Utöver hennes uppfattning att projektet med observation och feedback inte lyckades höja 

elevernas resultat så upplevdes det på ett negativt sätt av henne och hennes kollegor på grund 

av den höga arbetsbelastningen de redan hade: 

 
Det var liksom hela tiden: ”Oh shit, och så måste jag ju in och liksom auskultera6 hos 
nån”, så ur liksom arbetsbelastningsvinkel så, så var det inte gött, man hade egentligen 
velat haft mer och velat landa i det, än att bara känna att: ”Jag måste göra det”. (Olga) 

 

Olga tycker det mest lärorika var att se sina elever i en annan undervisningssituation och inte 

det som det kollegiala lärandet är tänkt att handla om; att lärare lär lärare lära. Olga 

poängterar att hon tycker det är en väldigt god tanke med formellt kollegialt lärande och att 

det är något eftersträvansvärt men att förutsättningarna behöver vara på plats. 

5.2.2.3. En upplevelse av tvång 

Ali berättar att han känner till att Alfagymnasiet har bedrivit den formen av formellt kollegialt 

lärande som innefattar observation och feedback. Han uttrycker att han känner sig kluven 

inför den arbetsmodellen och föreställer sig att han skulle uppleva det som ”påtvingat” (Ali). 

Ali menar att undervisningssituationen är en känslig situation. Om en kollega observerar hans 

lektion för att lämna feedback och det inte görs ur spontanitet och inre vilja (utan som ett 

direktiv från till exempel rektorn) så tror Ali att det missgynnar snarare än gynnar. Samtidigt 

tillägger Ali att tidigare nämnda arbetsmodell behöver lite tid för att deltagarna ska hinna 

vänja sig vid det, för att så småningom kunna uppfatta det som givande. Han tror dock att det 

skulle kännas ”jävligt bökigt” (Ali) till en början. 

Precis som Ali pratar Linus om en skillnad mellan när något görs ur spontanitet och inre 

vilja och när något görs ur någon form av mer officiellt arbete. Linus upplever det i regel 

positivt när någon av hans kollegor spontant tittar in och deltar i undervisningen. Han menar 

att han då kan få direkt feedback på vad som fungerar och inte, samt att han kan lära sig av att 

kollegan har pedagogiska verktyg som Linus kan ta med sig till nästa liknande situation. 

																																																								
6 Att vara auskultant innebär att göra lärande observationer, ofta i samband med utbildning.	
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Enligt Linus är det däremot skillnad när en kollega som observerar är där som en del i ett 

obligatoriskt projekt då det förändrar dynamiken i rummet. Enligt Linus finns det något 

särskilt som sker i mötet mellan människor (i det här fallet mellan en lärare och dennas elev) 

som påverkas negativt av att det kommer in en utomstående individ – alternativt en 

dokumenterande kamera: 
 

Så fort nån hade pekat på att ”Nu ska vi jobba såhär”, så tror jag att det ändrar hela 
dynamiken i situationen. [Det var] så jävla typiskt för det var, det var en före detta elev 
som har gått ut härifrån som går på filmskolan nånstans och ville göra ett porträtt av 
skolan, ”Får vi komma och filma?” ”Ja det är klart ni får, det är väl inga konstigheter” 
och så fort de kom in i rummet med sin jävla kamera så blev det direkt så. (Linus) 

 

Linus menar att i den typen av situation måste han plötsligt ”prestera nånting” vilket förändrar 

hela situationen. Följden är att observationen blir irrelevant eftersom den då inte representerar 

verkligheten. Linus uttrycker att han föredrar det informella; han kan uppfatta det formella 

som toppstyrt, på-lagt och ”bajsnödigt” (Linus). 

Sven är den informant som tydligast uttrycker ett personligt misstycke mot formellt 

kollegialt lärande. Hans uppfattning är att det formella innebär att gå miste om det han 

värderar desto högre i det informella; det avslappnade, spontana och lekfulla. Han beskriver 

det formella som ”mycket stolpigare” (Sven) och menar att när en skola bedriver ett formellt 

kollegialt lärande så gör inte deltagarna som de själva vill göra utan gör bara det som skolan 

vill att de ska göra. Samtidigt poängterar han att ”det ena inte behöver utesluta det andra” 

(Sven) och att informellt och formellt kollegialt lärande kan ske i symbios. Han understryker 

att han bara uttrycker sina personliga känslor och tycken och tillägger att ”vissa kanske, har 

lättare att ta till sig andra kollegors kunskaper i en strukturerad, alltså när det är en formell 

situation än att det är en informell” (Sven). Sven föreslår att en skola skulle kunna arbeta för 

att främja både informellt och formellt kollegialt lärande på samma gång genom att 

kombinera en fysisk miljö som bjuder in till spontana möten och samtal med att faktiskt 

avsätta tid för lärarna att kunna ta del av varandras kunskaper. 

5.2.2.4. Kollegiet – en utmaning i sig 
Oskars erfarenheter som dels ledare för en professionell lärgrupp, dels musiklärare på både 

estetiska programmet och natur/estetprogrammet vittnar om olika former av motstånd som 

han har kunnat uppleva i samband med formellt kollegialt lärande. Oskar tycker att det är 

svårt att genomföra formellt kollegialt lärande, framförallt på det estetiska programmet. Han 

berättar att både han och en kollega till honom som också har lett en professionell lärgrupp 
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har upplevt hur många av deltagarna kan uttrycka en påtaglig negativitet till dessa 

gruppmöten. Oskar illustrerar med en frustrerad suck hur kollegorna tenderar att reagera på 

nya initiativ om till exempel kollegialt lärande. Han menar att kollegorna verkar tycka att det 

känns jobbigt, de kan utstråla trötthet och fråga när det är dags att hem. Oskar uppfattning är 

att lärgrupperna inte fungerar på estetiska programmet och beskriver varför han tycker att det 

är svårt att få det kollegiala lärandet att fungera: 

 
Sen har man ingen befogenhet att säga ”Nej sådär får du inte göra, du måste göra såhär, 
alltså jag skiter i om du liksom, är trött, nu är du med här och jobbar med det här”, och 
det finns inte upplever jag i systematiken riktigt, svårt att komma åt det, istället blir det 
”Jag gör det” och ”Jag gör det” och ”Jag gör det” och ”Jag gör det” och ”Jag har min 
lilla ö” och det är okej, liksom, det släpps igenom, och då blir det ineffektivt, hela 
skolan. (Oskar) 

 

Oskar har uppfattningen att musiklärarna på estetiska programmet kan vara väldigt bra på att 

påpeka saker som är bristfälliga eller i behov av utveckling men mindre benägna att faktiskt 

göra någonting åt dessa. Oskar tar som exempel vissa möten med musiklärarna där han menar 

att upplägget blir ”öppen dagordning” genom att alla får skriva upp vad de vill ska tas upp. 

Istället för att tre punkter som bedöms som mest akuta lyfts fram och fokuseras på så blir det 

en ickekonstruktiv diskussion om lite allt möjligt som inte landar i någonting konkret. 

Överlag har Oskar en del kritiska tankar om musiklärarna som bara undervisar på estetiska 

programmet. På Deltagymnasiet jobbar cirka 20 musiklärare på estetiska programmet. Enligt 

Oskars beskrivning är det problematiskt eftersom lärarna ”blir […] lite många av samma 

mynt, liksom, det blir samma person, samma typ av person liksom, samma karaktärer”, vilket 

medför att lärarna blir för mycket kompisar med varandra. Oskar anser att den tendensen är 

negativ för verksamhetens skull då den överdrivna kamratligheten blir på bekostnad av 

effektiviteten, vilket blev uppenbart när de hade ett projekt där musiklärarna skulle observera 

på varandras lektioner: 
 

Bland annat förra året när vi hade just direktiv om kollegialt lärande att nu ska vi ut och, 
”Okej nu testar vi att gå på varandras lektioner” då upplevde jag precis det här som 
hände på ES7 liksom, jamen då är vi tjenis med varann, fyra fem stycken, och så blir det 
bara ”Nej du vet, nej jag hinner inte då” eller ”Vi kan ta det nån annan gång” och du, 
”Jamen jag tittar in tio minuter” liksom, och det blir nån slags, ja det blir liksom, jag 
upplever inte att det blir bra. (Oskar) 

 

																																																								
7 Förkortning för ”estetiska gymnasieprogrammet”. 
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Oskar understryker att svårigheterna till stor del beror på det höga antalet musiklärare som 

arbetar tillsammans. Oskar tror att det är annorlunda på andra skolor där det inte är lika 

många musiklärare. 

En annan uppfattning som Oskar har om lärare på estetiska programmet är att de inte vill 

att saker och ting ska vara för toppstyrda. Oskar pratar om hur han uppfattar att lärarna på 

estetiska programmet kan reagera när det kommer någonting ”utifrån”, till exempel 

styrdokument från Skolverket, som vill utveckla verksamheten på något sätt: 
 

Alla bara tycker det är jättebra men ingen vet riktigt varför, liksom, det kommer när nån 
utifrån säger ”Nej men så kan ni inte göra, hur tänkte ni nu liksom?” ”Amen de har nog 
fel” liksom, ”jag kör på min grej, det funkar bra för mig” (Oskar) 
 

Oskar uppfattning överensstämmer med den skepsis mot så kallat ”toppstyre” och 

utomstående påverkan som informanterna Sven, Linus och Ali uttrycker. 

De utmaningar som Oskar har upplevt kring kollegialt lärande för oss in på nästa 

kapitel vilket handlar om informanternas olika tankar om individuella förutsättningar 

för kollegialt lärande. 

5.3. Vad krävs av individuella lärare för att det 

kollegiala lärandet ska fungera väl? 
I följande delkapitel kommer jag att redogöra för tre individuella egenskaper informanterna 

lyfter fram som påverkar hur det kollegiala lärandet fungerar; utvecklingsbenägenhet, 

yrkesetisk hållning och sårbarhet. I kapitlet om utvecklingsbenägenhet lyfts även så kallad 

gubbighet fram, dock som en negativ påverkansfaktor. 

Egenskaperna har formulerats utifrån min analys av de svar som informanterna har givit. 

5.3.1. Utvecklingsbenägenhet 
Ali tar upp vilken roll han anser att lärarens intresse för den egna utvecklingen borde spela för 

läraren själv, med eller utan kollegialt lärande: 
 

Jag tror att man gynnas väldigt mycket som lärare om man lär sig saker under tiden man 
lär ut, så att [det] behöver nödvändigtvis, alltså inte vara kollegialt lärande, utan, men 
jag tror att om man ser det som att ”här har jag min kunskap, nu ska jag förmedla den 
resten av livet” så går nånting förlorat. (Ali) 

 

Oskar tror att det drivet som innebär att lärare vill lära sig nya kunskaper både av sina 

kollegor och sina elever är ”nyckeln till att ha en helt annan typ av undervisning och skola, 
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[...] och en helt annan typ av driv”. Ali och Oskar pekar båda på vikten av att som lärare vara 

utvecklingsbenägen, både för verksamhetens och sin egen skull. 

Oskar berättar om anledningen till att han har gjort valet att jobba mer med 

natur/musikprogrammet. Den psykosociala arbetsmiljön han upplever där är mer seriös och 

”uppstyrd” (Oskar) än på estetiska programmet. Oskar menar att han påverkas av miljön han 

befinner sig i. Han beskriver sig själv som lite flummig i grunden och att han därför mår bra 

av att vara i ett sammanhang som han upplever som mer seriöst eftersom det hjälper honom 

att skärpa sig. Den självmedvetenheten hjälper honom att försätta sig i en situation där han 

känner att han utvecklas, utmanas och inte blir för bekväm. Linus kan bekräfta att 

självmedvetenhet är ett nyttigt verktyg för att hjälpa sig själv att utvecklas. Han refererar 

skämtsamt till sig själv och säger att han kan reagera motsträvigt på nya, obekanta 

sammanhang för att de skrämmer honom – ”det kan absolut ha med mig att göra som 

människotyp” (Linus) – men att han kan jobba med det (eller åtminstone runt det) så länge 

han har den kollen på sig själv. 

Sally berättar att hon alltid har haft som prioritering att utvecklas i sin lärarroll genom att 

lära sig nya saker och utmana sig själv. Sally menar att det är det enda sättet som det blir 

riktigt intressant på, att hon ”kommer vidare på ett eller annat sätt”. Hon refererar till sin egen 

arbetssituation på Gammagymnasiet där hon tycker att en utvecklingskultur hade behövt 

blomstra, till exempel genom fler kollegiala samarbeten. Sallys uppfattning är att 

verksamheten behöver att lärare skärskådar och utvecklar sina metoder och rutiner. Även 

Olga har uppfattningen att en bra lärare eftersträvar utveckling: ”Jag försöker se upp så att jag 

inte lutar mig för mycket, får inte bli tråkig, får inte bara bli rutin liksom. Då blir man ingen 

bra lärare tror jag” (Olga). Linus delar Olgas synsätt och beskriver tanken på att ”stänga 

dörren om sig själv” som ”fruktansvärt tråkigt” och ”snudd på deprimerande”. Linus säger att 

ett tjugofem år gammalt material förvisso kan fungera men ställer frågan hur givande det 

egentligen är för en själv som pedagog att jobba med det materialet. Han säger att han själv 

aldrig vill hamna där. Linus tillägger att bara för att en har en öppenhet och benägenhet för 

kollegialt lärande så innebär inte det att en kan sätta sig på några höga hästar; en lärare kan 

vara jättebra även om den ”sitter på sitt femton år gamla material” (Linus). 

Sally pratar om olika lärares intresse för att utvecklas i sin yrkesroll och jämför med sin 

egen vilja att ständigt växa som lärare. Sally påpekar att ”det intresset kanske inte finns alls” 

hos vissa lärare, vilket hon menar är bidragande till ett ”låst läge” (Sally) för 

utvecklingsarbetet. Jag och Ali diskuterar hur det är att jobba med lärare som inte vill delta i 

just utvecklingsarbete – han tycker att ”de är tråkiga att jobba med”. Ali nämner vad han tror 
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kan vara några anledningar till dessa lärares negativa inställning: en brist på passion för yrket, 

att det finns för mycket annat i livet som tar plats eller att de kanske inte ”vågar bli bättre på 

nånting” (Ali). 

Oskar säger att även om han själv gärna träffas för konstruktiva möten regelbundet och 

kommunicerar mycket med sina kollegor så behöver inte alla lika mycket av det utan vill 

”hålla sin egen linje och göra lite som man vill” (Oskar). Ett tema som dök upp under 

intervjuerna gällande just egensinnighet, motvilja till samarbete och bekvämlighet är så kallad 

”gubbighet”. 

5.3.1.1. En motsats till utvecklingsbenägenhet 
Olga kan se en tendens i vilka typer av lärare som hon uppfattar som mer eller mindre 

utvecklingsbenägna. Hon upplever att ”de yngre kollegorna” besitter ett ”nybyggar-tänk” 

(Olga). De yngre kollegorna har en konstant strävan framåt som tar sig uttryck i att de inte vill 

fastna i gamla rutiner, gärna jobbar kollegialt och tycker det är viktigt med olika pedagogiska 

diskussioner, enligt Olga. Motsatsen är vissa äldre kollegor, ofta män, vilka hon uppfattar som 

att de har stelnat till och att de gör valet att köra sin egen linje. Olgas uppfattning är att det 

viktigaste för dem inte är läraruppdrag utan bekvämlighet, ”det är mycket bekvämare att luta 

sig tillbaka och slå sig till ro och köra sin egen linje som man har gjort” (Olga). Linus skämtar 

om att han förvisso tycker det är kul med kollegialt lärande nu när han bara är fyrtio år 

gammal men att ”man kanske ruttnar sen om tio femton år ju närmare pensionen man 

kommer” (Linus). Linus nämner just bekvämlighet och refererar till sig själv när han 

beskriver känslan han kan få ibland, till exempel när Betagymnasiet ska göra något samarbete 

med andra skolor. Linus menar att han då kan bli ”gubbig” och känna att han inte vill göra 

det. 

Sally berättar att många av lärarna på Gammagymnasiet är mellan 50 och 65 år gamla och 

har arbetat länge tillsammans på samma skola. Hon kan tycka att Gammagymnasiet är en svår 

skola att bedriva ett utvecklingsarbete på då hon är av uppfattningen att ”det är rätt gubbigt 

här”, vilket bidrar till en stagnering som Sally och några av hennes kvinnliga kollegor känner 

sig frustrerade över. Sally tar som ett exempel det arbetslag hon ingår i med de andra 

pianolärarna. Gruppen består av två kvinnor och tre män, och när det gäller utvecklingsarbete 

och kollegialitet upplever Sally att det inte händer så mycket, bland annat därför att männen 

fungerar som bromsklossar. Hon menar att de anser sig ha jobbat länge, att de tycker sig 

kunna göra på sitt sätt och ”vet hur det funkar” och har därmed inget vidare intresse för ”ny 
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input” (Sally). Han jämför med sånglärarnas arbetslag som bara består av kvinnor och där de 

arbetar kollegialt i hög utsträckning.  

En lärares benägenhet till utveckling hör ihop med hur denna ser på läraruppdragets 

skyldigheter, vilket för oss in på nästa kapitel som behandlar yrkesetisk hållning. 

5.3.2. Yrkesetisk hållning 
Olga poängterar att läraryrket innebär mer för läraren än att bara sköta sin egen undervisning; 

att arbeta som lärare innebär deltagande i diskussioner och samarbeten rörande innehållet i 

undervisningen, värdeorden i kunskapskraven med mera. Allt detta ”kräver ju jättemycket av 

en, det blir ju jättemycket extrajobb, så är det ju” (Olga). Det är i det avseendet som somliga 

lärare väljer bekvämlighet istället för att göra allt det upplevda extrajobbet, enigt Olga. Sally 

stämmer in i hur hon anser att lärare behöver förhålla sig till sitt uppdrag: 
 

Det krävs att man tar sitt pedagogiska uppdrag på allvar. Man kan inte liksom låta bli att 
titta i kursplanerna, man kan inte låta bli att liksom säkerställa att alla elever får vad de 
ska ha, liksom. Men där är ju liksom en bit att gå, kan man säga. (Sally) 

 

Sally anser att fler musiklärares fokus behöver ligga på det pedagogiska uppdraget. Därutöver 

påpekar hon att det inte är säkert att någon är bra som musiklärare bara för att den är duktig 

och erkänd som musiker: 
 

[...] det där upplever jag att det måste synliggöras på nåt vis, att vi behöver, alla här som 
jobbar här, vi behöver liksom fokusera lite mer på vårt pedagogiska uppdrag, alltså det 
är ju därför vi är här, faktiskt, vi är här för elevernas skull, för att de ska lära sig så 
mycket som möjligt. Jag är ju inte här för att jag är regionens bästa gitarrist, eller 
regionens bästa basist, som nån har liksom bestämt, eller som nån tycker. Men det finns 
ju lite såna… ja. Det finns lite såna strömningar, liksom, och här har det varit väldigt 
väldigt viktigt vilken status man har som musiker, då får man jobba här. (Sally) 

 

Sally menar att om det inte finns intresse hos individuella lärare för läraryrkets så kallade 

”extrajobb” så finns det förmodligen inte intresse för kollegiala samarbeten, heller. 

Olga anser att möjligheten för kollegiala samarbeten är beroende på vad lärarna har för 

ambitionsnivå och hur de ser på sitt uppdrag. När olika lärare har olika uppfattningar om 

läraryrket och vad det faktiskt innebär blir det särskilt utmanande med kollegiala samarbeten, 

enligt Olga. Hon anser att det viktigaste för en lärare i sitt yrkesutövande är att förstå sitt 

uppdrag, det vill säga att följa Skolverkets riktlinjer för det estetiska programmet, vilket bland 

annat innebär kollegialitet, utvecklingssträvan och att alltid sätta elevernas bästa i centrum. 

Olga har erfarenhet av hur vissa lärare kan låta bli att göra sådant som har bestämts i 
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kollegiet, till exempel särskilda arbetsrutiner och dokumenteringen av dessa, vilket hon tycker 

är väldigt frustrerande. 

Olga avslutar vår intervju med att understryka hennes positiva syn på kollegialt lärande, 

apropå vikten av samsyn kring läraruppdraget: 
 

Ja jag vill nog bara förstärka att kollegialt lärande är fantastiskt både för pedagogerna 
och eleverna när det fungerar. 
 
Och när fungerar det? Vad är det som avgör när det fungerar? 
 
Det är ju att man har en någorlunda samma inställning till sitt uppdrag, jag återkommer 
igen till det, med hur man ser på sitt uppdrag. Vad är det jag får lön för? Varför är jag 
här? (Olga) 

 
Linus poängterar att alla lärare har samma uppdrag oavsett ämne; därför har alla ett 

gemensamt ansvar för elevernas utveckling. Oskar stämmer in med uppfattningen att 

människan ofta går före uppgiften i lärarvärlden vilket han tycker är negativt. Han menar att 

det först och främst finns en uppgift att lösa, det vill säga att eleverna ska lyckas så bra som 

möjligt. Skolans och lärarnas fokus behöver ligga på hur det uppnås, till exempel genom att 

medvetet utforska olika alternativ till pedagogiska verktyg. Enligt Oskar hamnar nivån sällan 

där, det blir istället alltför individualistiskt på grund av bekvämlighet: ”Jag har ju min 

undervisning och mina egenskaper och jag är ju, jag brukar göra såhär. [...] Amen det funkar 

bra för mig”, som Oskar uttrycker det när han imiterar sina kollegor. Oskar tycker att den 

typen av egensinnighet ofta får för stort utrymme bland musiklärare. 

Sally beskriver det som ”revirpinkande” och menar att det är vanligt förekommande på 

Gammagymnasiet. Hon tycker att kollegiet skulle behöva bli bättre på att föra pedagogiska 

diskussioner men påpekar samtidigt att det är ett känsligt område. I hennes uppfattning råder 

en starkt individualistisk mentalitet i kollegiet som låter ungefär: ”Jag är bäst själv, jag gör 

som jag gör och det är bra nog” (Sally). Jag och Sally diskuterar hur somliga lärare förvisso 

kan sträva efter egen utveckling och fördjupad kompetens men att det inte nödvändigtvis 

medför att de delar med sig av sina nya kunskaper. Så länge det stannar hos dem själva så 

gynnas i stort sett bara de elever som kommer i direkt kontakt med dessa lärare, till skillnad 

från om alla lärare delar med sig till varandra av både gamla och nya kunskaper. I min och 

Sallys diskussion framkommer en skillnad mellan lärare som utför uppdraget på mikro-nivå 

kontra makro-nivå, 8  det vill säga huruvida de bidrar till enbart sina egna elevers 

kunskapstillväxt eller till hela skolans. 

																																																								
8 Mikro och makro betyder ungefär detalj respektive helhet. 



	 48	

Sally önskar att det kunde råda en starkare kultur av ”sharing is caring” 9 (Sally) på 

Gammagymnasiet, vilket bland annat skulle fordra att lärarna vill lyfta sina kollegor (och sig 

själva) genom att våga blotta sina svagheter. 

5.3.3. Sårbarhet 
En återkommande nyckel för kollegialt lärande som dyker upp under intervjuerna är vikten av 

att lärare inte bara vill dela med sig av sina kunskaper utan även vågar dela med sig av sina 

kunskapsluckor. Sally sammanfattar det (och sin egen öppenhet) såhär: 
 

Men jag måste ju våga blotta mig, alltså jag måste ju våga liksom acceptera att nån 
annan kritiserar mig, förhoppningsvis konstruktivt, alltså så är det ju. Men nej jag skulle 
inte vara rädd för det, jag tycker, jag känner inte att det skulle vara liksom obehagligt, 
nej. (Sally) 

 

Sally hoppas att Gammagymnasiet ska kunna jobba mer med kollegialt lärande i framtiden för 

att främja elevernas utveckling och ”inte fastna i att ”Jag gör som jag gör och du gör som du 

gör och det är fine” (Sally). 

Olga känner en stor trygghet i ensembleundervisningen genom samarbetet med kollegorna 

då hon upplever att hon inte behöver kunna allting till skillnad från om hon hade undervisat 

helt själv. Olga känner sig trygg i sin egen kompetens inom vissa områden, men när en elev 

till exempel behöver hjälp med gitarrspelet så kan Olga hämta sin kollega (som även 

undervisar i gitarr) och rådfråga kollegan inför eleverna. Olga ser det som en poäng i sig 

eftersom eleverna då får se att lärarna inte skäms för att de är vanliga människor som inte har 

alla svar. Olga menar att vissa lärare kanske tycker det är besvärande att avslöja för eleverna 

att läraren inte kan allt. Hon tycker inte det är en rimlig inställning; förr eller senare kommer 

blir det uppenbart för eleverna ifall en lärare är oärlig om sina kunskapsbrister. Olga tror 

snarare att hon tjänar på den sårbarhet hon vågar blotta när hon står för sina kunskapsbrister. 

Hon upplever att eleverna får ett större förtroende för de kunskaper hon faktiskt har och att de 

känner sig trygga med henne som lärare för att hon vågar vara ärlig. Linus berättar att han 

känner lärare som, till exempel när de vikarierar, ibland ljuger om sådant de inte har några 

kunskaper om hellre än att vara ärlig inför eleverna. Linus föreslår att det kanske ”handlar om 

att rädda nån typ av ansikte”. Även Linus poängterar betydelsen av att våga vara sårbar – han 

pratar då framför allt om relationen lärare till elev. Med tanke på hans välkomnande 

																																																								
9 Ett ordspråk som betyder ungefär ”Delad lycka är dubbel lycka”. Här används det för att likställa 
omtänksamhet med generositet.	
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inställning till kollegor som vill observera på hans lektioner kan en anta att han även där 

värderar sårbarhet. 

Oskar berättar om sina erfarenheter med formella observationer kollegor emellan. Han 

upplevde till en början att det kunde kännas obehagligt men att det är en fråga om att vänja 

sig: 
 

Första gången jag hörde talas om det tänkte jag ”Jamen gud vad kul!” men när man väl 
skulle göra det så var det rätt läskigt, första året, eller två, att släppa in folk i sin 
undervisning, för att få kritik, men det går ju jäkligt fort att få ner den fasaden, det 
räcker ju med typ en gång eller nån gång och så, går ju jättefort att liksom det rämnar, 
eller för mig i alla fall, sen att man kunde öppna och bara ”Åh, fan, just det, det här var 
ju inte så farligt”, så att, ja. Hoppas det förändras åt det hållet. (Oskar) 
 

Oskars har samtidigt erfarit hur vissa lärare inte har varit fullt så öppna för att bli observerade, 

granskade och kritiserade. Han har upplevt situationer där han går till någon kollega för att 

föreslå att han kan komma på dennes lektion för att observera och ge feedback. Vissa kollegor 

kan då helt enkelt svara att de inte vill det, vilket Oskar tycker är både märkligt och besvärlig. 

Enligt Oskar ligger problemet då i att vissa lärare äger sin egen undervisning i för hög 

utsträckning; läraren förknippar sin undervisning med sig själv och sin personlighet och blir 

då mindre mottaglig för konstruktiv kritik. Oskar tar som exempel någon som ser sig själv 

som lite introvert och undervisar på ett introvert sätt och inte tycker att någon utomstående 

kan ta sig rätten att försöka ändra på det. 

5.4. Sammanfattning 

Informanterna har varierade erfarenheter av kollegialt lärande. Två av informanterna har bara 

erfarit kollegialt lärande under informella former. Resterande fyra har erfarit kollegialt 

lärande under både informella och formella former. Det råder däremot en gemensam 

grunduppfattning om kollegialt lärande bland informanterna; samtliga uppfattar det som 

viktigt och givande för det egna yrkesutövandet. Informanterna skiljer sig desto mer i deras 

uppfattningar om hur kollegialt lärande behöver ske för att det ska vara som mest effektivt. 

En del av informanterna betonar vikten av inre motivation och problematiserar kollegialt 

lärande som upplevs komma utifrån, till exempel som ett direktiv från skolledningen. Dessa 

informanter tenderar även att föredra informellt kollegialt lärande då det förknippas med inre 

vilja, spontanitet och lekfullhet. Några andra av informanterna lägger mer vikt vid ett korrekt 

yrkesutövande och en strävan efter utveckling. De ställer sig följaktligen mer öppna till 

formellt kollegialt lärande vilket de bedömer vara mer effektivt, samtidigt som de anser det 
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vara väldigt beroende av olika förutsättningar för att fungera. Slutligen är de individuella 

egenskaper som, enligt informanterna, krävs för det kollegiala lärandets framgång följande: 

benägenhet till utveckling, ett fokus på läraryrkets uppdrag och yrkesetik samt att våga vara 

sårbar genom att låta sig granskas av sina kollegor. 
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6. Diskussion 
I följande kapitel diskuterar jag hur resultatet förhåller sig till den genomgångna litteraturen 

och forskningsfrågorna. Kapitlet börjar med att fokusera på kollegialt lärande i sig. Sedan 

breddas perspektivet och fokus hamnar på olika kringliggande förutsättningar för kollegialt 

lärande. Avslutningsvis följer en öppnare diskussion kring läraryrkets komplexitet och därtill 

en sammanfattande slutsats utifrån forskningsfrågorna. Kapitlet innehåller även en 

redogörelse för hur jag ser att studien kan användas i min framtida roll som musiklärare. 

6.1. Uppfattningar om kollegialt lärande 
Under följande rubriker diskuteras ett antal ämnen som direkt anknyter till informanternas 

erfarenheter av och uppfattningar om kollegialt lärande. 

6.1.1. Glädje i lärande 
Informanternas gemensamma syn på kollegialt lärande som något positivt för att utvecklas 

som lärare överensstämmer med resultaten i Lundströms (2016) studie. Samtliga informanter 

berättar om erfarenheter av informellt kollegialt lärande vilket även Lundströms (2016) 

informanter gör. Det verkar vara vanligt bland musiklärare, förmodligen lärare generellt, att 

samtala om arbetets många olika delar, från undervisningen till skolans relation gentemot 

samhället.  I det spontana utbytet av erfarenheter och uppfattningar sker ett naturligt kollegialt 

lärande som lärare generellt verkar sätta ett stort värde på. Informanterna uttrycker även en 

vilja till att växa i lärarrollen, vilket instämmer med Ahls (2005) uppfattning att alla 

människor är motiverade till lärande. 

6.1.2. Effektiva och ineffektiva lärgrupper 
Persborn & Ullmann (2015) beskriver professionella lärgrupper som en metod för kollegialt 

lärande. En del av informanterna redogör för erfarenheter som passar in i den beskrivningen. 

Ett exempel är Oskar som berättar om sina erfarenheter som samtalsledare för en sådan 

lärgrupp. Ett annat exempel är Betagymnasiet där Ali och Linus arbetar. Ungefär var tredje 

fredag har kollegiet på Betagymnasiet möten som kallas “Pedagogisk mission” som fungerar 

som ett tillfälle för kollegialt lärande. I samtalen med Ali och Linus får jag uppfattningen att 

Betagymnasiet lyckas med att få till stånd ett kollegialt lärande som uppfyller de fem 

kännetecken för effektivt fungerande professionella lärgrupper som Stoll et al. (2006) 
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beskriver, om vi i det här fallet ser på hela skolan som en stor lärgrupp. De fem kännetecknen 

är: delade värderingar och visioner, gemensamt ansvar, reflekterande professionellt 

förhållningssätt, samverkan samt att lärande på både individ- och gruppnivå främjas. 

Betagymnasiet genomsyras av delade värderingar och visioner då det sedan flera år tillbaka 

har funnits en stark kultur av informellt kollegialt lärande. Det hör ihop med en tät social 

samvaro i kollegiet där alla känner ett gemensamt ansvar gentemot varandra och eleverna. De 

tre kvarvarande punkterna som Stoll et al. (2006) beskriver ser jag som det som framför allt 

kommer av att det kollegiala lärandet sker på ett formellt sätt. Genom de regelbundna 

”pedagogisk mission”- mötena baseras allas utveckling i forskning, medlemmarna samverkar 

och genom det organiserade kollegiala lärandet utvecklas individen tillsammans med 

kollegiet. 

Vi kan jämföra med Deltagymnasiet och Gammagymnasiet där Oskar och Sally upplever 

vissa svårigheter med det kollegiala lärandet. På Deltagymnasiet upplever Oskar till exempel 

att individualitet får för stort utrymme; det verkar inte råda ett tillräckligt starkt gemensamt 

ansvar kollegorna emellan. Sallys uppfattning är att Gammagymnasiet skulle behöva ha ett 

mer forskande förhållningssätt i syfte att utveckla verksamheten. En mer omfattande studie 

skulle kunna testa kännetecknen för en effektivt fungerande professionell lärgrupp (Stoll et 

al., 2006) genom att undersöka exakt hur olika skolor förhåller sig till dem i syfte att få 

fördjupad kunskap om hur en skola behöver arbeta för att få effektiva lärgrupper. 

Hargreaves (2007) skriver att formellt kollegialt lärande i form av professionella 

lärgrupper först kom av att lärare själva hade en egen drivkraft att utveckla sin undervisning. 

Han betonar lärares inre driv för det kollegiala lärandet framgång. Ali och Linus är av 

uppfattningen att en mångårig, rådande kultur av informellt kollegialt lärande på 

Betagymnasiet har tagits tillvara av rektorn för att få till stånd en mer organiserad form av 

kollegialt lärande. Att det formella har grundats i det informella på Betagymnasiet verkar ha 

medfört att det kollegiala lärandet inte känns krystat utan gediget och sprunget ur lärarnas 

egna engagemang. Ali och Linus upplever det på ett positivt sätt, vilket bekräftar Hargreaves 

(2007) teori. 

6.1.3. Kollegialt lärande – ett tidssignum 
Olga och Sally menar att läraryrket var enklare förr, bland annat därför att det var mer 

individualistiskt. Olga jämför sin uppfattning av nutiden med när hon arbetade på 

Omegagymnasiet för bara sju år sedan och menar att kollegialt lärande inte var lika aktuellt 

då. Även Oskar upplever att kollegialt lärande har genomsyrat verksamheten mer och mer på 
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senare år. Det överensstämmer med Arevik (2016, februari) som skriver att kollegialt lärande 

är en rådande trend. 

För inte så länge sedan styrde lärare över sin egen undervisning i högre utsträckning – ett 

närliggande exempel är den föregående läroplanen från 1994 som informanterna menar 

möjliggjorde för större kreativitet och personlig bedömning i yrkesutövandet. Till exempel är 

kunskapskraven i den nuvarande läroplanen (2011) fler och mer detaljerade än föregående 

läroplans motsvarigheter. Därutöver har den nya betygsskalan fler betygssteg att basera 

betygssättningen på. Den nya läroplanen (2011) innebär även ett större ansvar på lärare att 

dokumentera sitt arbete. Detta kan sammanfattas som att det finns en hårdare styrning på 

lärare i sitt yrkesutövande vilket medför ett större behov för sambedömning och kollegialitet. 

Lärarna behöver samarbeta mer år 2018 än de behövde mellan 1994 och 2011, vilket 

överensstämmer med Svedbergs (2012) syn på samarbete som ett modernt sätt att arbeta. Min 

uppfattning är att kollegialt lärande, med sitt fokus på höjda resultat genom samarbete, ligger i 

tiden. 

6.2. Förutsättningar 
Under de följande rubrikerna diskuteras ett antal praktiska och psykosociala förutsättningar 

för kollegialt lärande. 

6.2.1. Tid och förberedelse 
Enligt litteraturen är kollegialt lärande beroende av ett antal förutsättningar för att fungera 

effektivt. Lärarna i Johansson (2015) menar att det är viktigt att det finns tid, resurser, 

handledning, en tydlig arbetsplan och en seriös möteskultur. Timperley (2013) poängterar 

även vikten av stöd från rektor och skolledning. Olga anser att förutsättningarna är avgörande 

för det kollegiala lärandets framgång vilket stämmer överens med tidigare nämnda forskning. 

Ali instämmer också i att den tydligt avsatta tiden som Betagymnasiet har för pedagogisk 

mission-mötena är gynnsam för det kollegiala lärandet. Lärarna i Lundströms (2016) studie 

berättar att det även behöver avsättas tid och arbete till att bekanta sig med en särskilt modell 

för kollegialt lärande. Oskar och Ali berör vikten av tid på det sättet att lärare som deltar i 

kollegialt lärande i form av observation och feedback behöver tid att vänja sig vid en situation 

som kan upplevas som känslig och skrämmande. Om lärare ska observera på varandras 

lektioner och sedan ge feedback till varandra så är det även rimligt med fortbildning inom till 

exempel observationsteknik och kollegial feedback för att öka trygghetskänslan, i min 

mening. 
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6.2.2. Kollegialt lärande och det sociala samspelet 
Olga poängterar att kollegial samverkan kan vara allt från underbart till förskräckligt 

beroende på vilka människor det görs med, vilket hör ihop med hur Svedberg (2012) 

beskriver grupparbeten som en välsignelse och en förbannelse. Olgas uppfattning att 

kollegialt lärande är någonting eftersträvansvärt men beroende av särskilda förutsättningar 

bekräftar även Langelotz (2017) beskrivning av kollegialt lärande som ett Janusansikte, 

liksom Svedbergs (2012) mening att grupparbete är fördelaktigt i teorin men kan vara 

besvärligt i praktiken. 

Här kan även poängteras Svedbergs (2012) tre dimensioner för en formell grupps identitet: 

ledning, uppgift och samspel. Även om det kollegiala lärandet sker efter rätt förutsättningar, 

med en fungerande ledningsdimension liksom uppgiftsdimension, så verkar det sociala 

samspelet spela en väldigt stor roll. Olgas uppfattning att upplevelsen av det kollegiala 

samarbetet är beroende av vilka det görs med samt Oskars erfarenheter som samtalsledare för 

en pedagogisk grupp understryker samspelets vikt för den formella gruppen. Sven suckar 

frustrerat vid tanken på ämnesövergripande samarbeten och Linus beskriver det som en fördel 

för kollegialitet när lärare undervisar i samma ämnen. Det är tydligt att det sociala samspelet 

är av stor vikt för hur lärare uppfattar formella arbetsgrupper. 

Det sociala samspelet verkar dock även kunna slå över; enligt Oskars uppfattning har 

estetiska programmets musiklärares överdrivna kamratlighet en negativ effekt på ett mer 

objektivt, utvecklingsorienterat arbetssätt. En formell grupp kan således ha ett samspel som är 

för bra, om ”bra” i det här fallet innebär hur goda kamrater deltagarna är med varandra. Min 

uppfattning är att det torde till exempel vara svårare att ge konstruktiv feedback ju räddare 

deltagarna är om varandras känslor. 

6.2.3. Att vilja och våga kollegialt lärande 
Enligt Timperley (2013) innebär kollegialt lärande ofta att lärare granskar sig själva och 

varandras metoder vilket fordrar vilja, öppenhet och trygghet. 

Sally uttrycker själv en stark vilja att växa och utvecklas i sin lärarroll. Hon önskar att den 

viljan skulle råda på Gammagymnasiet i större utsträckning än vad hon upplever att den gör 

för tillfället. Hon beskriver det som ett ”låst läge” för utvecklingsarbetet, vilket bekräftar 

Timperleys (2013) teori om viljans betydelse för det kollegiala lärandet. 

Timperley (2013) nämner också vikten av trygghet kollegor emellan. Att granska andra 

och bli granskad själv handlar om att våga visa sina eventuella kunskapsluckor och samtidigt 

känna sig trygg i att den feedback en ger tas emot på rätt sätt och inte leder till konflikt eller 
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liknande. Det hör ihop med de tre psykosociala kännetecken för välfungerande professionella 

lärgrupper som Stoll et al. (2006) beskriver, nämligen tillit, respekt och stöd. Sally, Olga och 

Linus står för sina kunskapsluckor och verkar snarare se dem som möjligheter än hinder; det 

upplevs positivt att det finns saker att lära sig. Deras förhållning till de kunskapsluckor de 

anser sig ha går i linje med den prestigelöshet som Dahlkwist (2012) beskriver som viktig för 

kollegialt lärande. 

Sally, Olga och Linus betonar vikten av sårbarhet och ärlighet. Lärare behöver kunna våga 

stå för sina kunskapsluckor, samtidigt som de behöver känna tillit, respekt och stöd i 

kollegiet. Linus och Olga verkar ha den arbetssituationen medan Sally upplever att hon inte 

får det stödet som behövs på Gammagymnasiet. 

6.2.4. När viljan och modet inte är tillräckligt 
Sallys beskrivning av Gammagymnasiet för mina tankar till Höijers (2016) teori om 

utvecklingsinriktade kontra arbetsinriktade organisationer. Höijer (2016) poängterar kollegial 

skärskådning och ett regelbundet brytande av gamla vanor som signum för den 

utvecklingsinriktade organisationen. En arbetsinriktad organisation genomsyras inte av 

utvecklingsbenägenhet på det sättet, istället arbetar medlemmarna som de alltid har gjort. 

Enligt Sallys beskrivning av sin arbetsplats får jag uppfattningen att den motsvarar en 

arbetsinriktad organisation snarare än en utvecklingsinriktad, vilket skulle höra ihop med 

Sallys begränsade erfarenhet av kollegialt lärande. 

Sallys beskrivning av Gammagymnasiet bristande utvecklingsfokus lägger stor vikt på 

”gubbighet” – äldre män som föredrar bekvämlighet framför utveckling. Olga har liknande 

uppfattningar om dessa ”gubbar”. Sally påpekar även att det inte räcker med att vara en 

välrenommerad musiker för att arbeta som lärare. Hon menar att vissa musiklärare får sin 

anställning baserat på att de är uppskattade musiker; deras intresse för läraruppdraget spelar 

inte så stor roll för att de har blivit anställda. Sally menar att Gammagymnasiets kollegium 

utgörs av en hel del sådana så kallade ”musiker-lärare” som ofta har ett svagt intresse av att 

växa i lärarrollen eller utveckla verksamheten – de är mest intresserade av att sköta sin egen 

undervisning. 

Här anser jag att det blir tydligt vilken roll skolkulturen spelar för dels kollegialt lärande, 

dels kollegiala samarbeten över huvud taget. Den bekvämlighet som uppvisas av både 

”gubbarna” och de så kallade ”musiker-lärarna” är ett hinder för både kollegialitet och 

progressivitet. Sally uttrycker att hon drivs av att utvecklas i sitt yrkesutövande och önskar att 

hennes arbetssituation innebar mer kollegialitet. Om det då finns för många motsträviga 
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kollegor och en ledning som tycks värdera välrenommerade musiker högre än drivna, 

ambitiösa lärare så har inte Sally oddsen på sin sida, så att säga. Lärarnas Riksförbund (2018) 

lyfter fram lärares strävan efter att utveckla sin undervisning som en del i ett professionellt 

yrkesutövande. Sallys beskrivning av sin arbetsplats pekar på många tendenser till vad som 

således kan kallas för ett oprofessionellt yrkesutövande. Dessutom blir det en fråga om 

arbetsmiljö; Arbetsmiljöforum (u.å.) nämner bland annat möjlighet till personlig utveckling 

och bra gruppsamarbeten som bidragsfaktorer till en god psykosocial arbetsmiljö. Risken med 

brister i den psykosociala arbetsmiljön är stressreaktioner (Eklöf, 2017) som kan leda till 

bitterhet. Sally menar att hon inte är den enda som känner sig frustrerad över de bristande 

möjligheterna till kollegialitet – om Gammagymnasiets ledning värnar om sin personal anser 

jag att de borde se över sin rådande skolkultur. Min uppfattning är även att Sally och hennes 

mer utvecklingsbenägna kollegor blir offer för omständigheterna trots (eller kanske snarare på 

grund av) deras hållning gentemot de yrkesetiska principerna (Lärarnas Riksförbund, 2018). 

6.2.5. Vikten av inre motivation 
Kollegialt lärande lyfts fram av Skolverket (u.å.) som ett redskap för att under organiserade 

former utveckla undervisningen och höja elevernas resultat. En nyckel till ett lyckat kollegialt 

lärande är engagemang från lärarna själva, enligt Hargreaves (2007). Det behöver finnas en 

inre motivation såsom Gärdenfors (2010) beskriver den. Hargreaves (1998) och Langelotz 

(2017) menar att lärare kan uppleva kollegialt lärande som påtvingat när det kommer som ett 

yttre direktiv och inte ”inifrån”, alltså ur lärarnas spontana, inre motivation. Sven, Ali och 

Linus uttrycker hur de uppfattar kollegialt lärande som påtvingat och krystat när det inte 

kommer från dem själva eller från kollegiet utan från till exempel skolledningen. Sven 

beskriver det som att deltagarna då bara gör som skolledningen säger och inte nödvändigtvis 

som de själva vill. Det verkar finnas en stor risk för att motivationen påverkas negativt, vilket 

Hargreaves (1998) och Langelotz (2017) pekar på. Ett tydligt exempel är hur Linus upplever 

det positivt när en kollega spontant vill titta in för att observera på hans lektion men mer 

negativt ifall kollegan är där som en del i ett organiserat projekt.  

Pinks (2009) teori om inre motivation och hur den påverkas av individens möjlighet att 

styra över parametrarna uppgift, arbetssätt, team och tid blir aktuell här. När ett kollegialt 

lärande ska iscensättas på en skola behöver det enligt litteraturen ske efter ett antal 

förutsättningar. Det behöver finnas en arbetsmodell att följa, en tidsplan att hålla och lärarna 

behöver kunna arbeta med kollegor de inte nödvändigtvis kommer överens med på ett 

personligt plan. När det finns så tydliga förutsättningar, vad händer då med motivationen? I 
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det fallet riskerar individen att få en mycket begränsad möjlighet att påverka Pinks (2009) 

fyra parametrar, vilket enligt Pinks teori borde medföra en hög risk för nedsatt inre 

motivation. Utmaningarna med formellt kollegialt lärande handlar således inte bara om 

praktiska förutsättningar såsom tid, struktur och handledning utan dessutom om motivation 

och vilka prioriteringar individen har i sitt yrkesutövande. Informellt kollegialt lärande 

uppfattas positivt av informanterna då det förknippas med genuinitet och att det upplevs 

komma ur inre motivation. Informanterna beskriver det som avslappnat, spontant och lekfullt. 

Jag får uppfattningen att det spelar särskilt stor roll för dessa informanter att själv kunna styra 

över sitt arbete så mycket som möjligt. Pinks (2009) fyra parametrar för inre motivation 

verkar således spela olika stor roll för olika individer. De som föredrar det formella kollegiala 

lärandets fokus på utförande och resultat kanske inte har samma behov av den autonomi som 

Pink (2009) pekar på, jämfört med de som föredrar det informella med dess utökade möjlighet 

till egenbestämmande. 

6.3. Läraryrkets komplexitet 
Under följande rubriker diskuteras ämnen som berör läraryrkets komplexitet, vilket kan 

kopplas till både förutsättningar för och upplevelser av kollegialt lärande. 

6.3.1. Individens makt över sin egen arbetssituation 
Oskars negativa upplevelser av att arbeta på estetiska programmet fick honom att börja 

fokusera mer på att utveckla natur/estetprogrammet. Eklöf (2017) skriver om betydelsen av 

att vara självmedveten och tyda sina känslor. Oskar gjorde bedömningen att han inte trivdes 

med att bara jobba på det estetiska programmet – han upplevde en bristande psykosocial 

arbetsmiljö. Med den självinsikten kontaktade Oskar skolans ledning och fick ett större ansvar 

för att utveckla natur/estetprogrammet. Enligt Eklöf (2017) skulle Oskar löpa en större risk att 

uppleva stressreaktioner och lida deras konsekvenser om han inte hade gjort någonting av de 

“varningsklockor” som hans känslor fungerade som. 

Linus visar också hur hans självmedvetenhet tjänar till att hjälpa honom att förhålla sig till 

sin arbetssituation. Han är medveten om att han kan reagera motsträvigt på obekanta 

sammanhang och kan då försöka förändra det eller hjälpa sig själv att ”stå ut” även om han 

inte uppskattar situationen, vilket torde vara bättre än att bli bitter. 
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6.3.2. Musiklärarna och de snäva marginalerna 
Det Oskar upplevde när lärarna på estetiska programmet skulle deltaga i ett kollegialt lärande 

hör ihop med vad Eklöf (2017) skriver om bristande psykosocial arbetsmiljö. Eklöf (2017) 

nämner just oförmåga till samarbete och bristande engagemang i arbetet som problem som 

kan komma ur bristande psykosocial arbetsmiljö. Oskars uppfattning är att bristande 

samarbetsvilja är särskilt vanligt förekommande bland musiklärare som bara undervisar på 

estetiska programmet. Frågan väcks hos mig hur musiklärares generella relation till 

psykosocial arbetsmiljö ser ut. Eklöf (2017) betonar stimulerande arbetsinnehåll, 

påverkansmöjlighet, balans mellan krav och resurs samt tydliga och hanterbara 

verksamhetsmål som viktiga delar för en individs positiva upplevelse av den psykosociala 

arbetsmiljön. Hur förhåller sig musiklärarens tillvaro till dessa delar? Min uppfattning är att 

musiklärare kan känna en frustration över kunskapskraven när de upplevs som för detaljerade 

och styrda – musiklärare arbetar med kreativitet och konst men kan uppleva begränsade 

möjligheter till att faktiskt vara kreativa. Ett exempel på det är Sally som nämner att det inte 

finns utrymme att göra saker som inte ska bedömas. Det verkar således finnas en skev balans 

mellan krav (mycket som måste hinnas med) och resurs (lite tid att hinna göra allt på). När det 

då kommer ett initiativ utifrån om kollegialt lärande som tar tid och fokus från allt som 

lärarna redan ska hinna med – är det då konstigt ifall de reagerar negativt? 

6.3.3. Olika lärares syn på uppdraget 
Sven tycker det är negativt när det kommer saker som tar fokus från den direkta 

undervisningen, såsom: kollegialt lärande, ämnesövergripande samarbeten, uppgifter som han 

anser vara mer typiska för en kurator, et cetera. Oskar och Sally, å andra sidan, uttrycker ett 

genuint intresse för att utveckla både sig själva och verksamheten via kollegialt lärande och 

blir frustrerade när de inte upplever samma engagemang från kollegiet. Det verkar som att 

olika lärare har olika prioriteringar i sitt yrkesutövande. En del musiklärare verkar bara vilja 

undervisa i sitt ämne (ofta enligt vad de själva anser vara det viktigaste för eleverna att lära 

sig, enligt min uppfattning) och upplever allt annat i läraryrket som irriterande distraktioner. 

Andra musiklärare är mer fokuserade på att agera enligt till exempel Skolverkets riktlinjer för 

läraryrket och tycker att utveckling är ett ändamål i sig. Sett till de yrkesetiska principerna 

från Lärarnas Riksförbund (2018) och Lärarförbundet får jag uppfattningen att den senare 

nämnda kategorin av lärare utför vad som skulle kunna kallas ett korrekt yrkesutövande. 

Enligt de yrkesetiska principerna är lärarnas främsta prioritet elevernas kunskapstillväxt vilket 

medför att ständigt utveckla verksamheten enligt aktuell forskning för att försäkra att 
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elevernas utveckling är så bra den kan bli. Det är lärarnas och skolans uppdrag gentemot 

samhället och det är ett oerhört viktigt uppdrag.  

Ali uttrycker att kollegialt lärande inte är en nödvändighet för att bedriva en 

skolverksamhet; det är något som sker därutöver. Som jag tolkar Ali så menar han inte att 

diskreditera kollegialt lärande. Dock får hans kommentar mig att fundera –går det att 

argumentera för att kollegialt lärande inte är en nödvändighet för verksamheten när det, enligt 

de yrkesetiska principerna, förväntas av verksamheten att eftersträva utveckling? Vilka 

skyldigheter tillskriver olika lärare sitt yrke egentligen? Jag funderar på om det kan kokas ner 

till två grunduppfattningar: ”Vårt uppdrag är att undervisa eleverna” kontra ”Vårt uppdrag är 

att försäkra att eleverna får en högkvalitativ kunskapstillväxt”. Ingen av dem är fel, men de 

skiljer sig i att den senare är mer komplex och mer i linje med den bilden av läraryrket som 

Skolverket, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har. Det är tydligt att det blir en 

utmaning att få alla deltagare att uppskatta ett formellt kollegialt lärande när olika lärare kan 

ha så skilda prioriteringar i yrkesutövandet. 

Oskar uttrycker att han inte har någon befogenhet att säga ifrån när en kollega inte bidrar 

till utvecklingsarbetet. Sett till de yrkesetiska principerna (Lärarnas Riksförbund, 2018) har 

Oskar faktiskt rätten på sin sida att arbeta för ett utvecklingsorienterat arbetssätt, vilket 

medför att påpeka när någon tvärtom motarbetar det. Problemet tycks då snarare ligga i att 

mottagarna anser att Oskar inte har den befogenheten eftersom han inte är deras chef. Den 

överdrivna kamratligheten som Oskar upplever bland estetiska programmets musiklärare 

torde också förstora utmaningen att säga ifrån till kollegor som inte agerar yrkesetiskt korrekt. 

6.4. Slutsats 
Studien bekräftar att kollegialt lärande är någonting komplext som kan uppfattas på flera olika 

sätt. Samtliga informanter har erfarenhet av informellt kollegialt lärande. Informanterna är 

ense om att det finns något positivt att vinna i att utvecklas i sitt yrkesutövande genom sina 

kollegor. Det hör ihop med att informanterna generellt har positiva uppfattningar om 

informellt kollegialt lärande; kollegiet ses som en källa till stöd och lärande. Ett fungerande 

informellt kollegialt lärande förknippas med spontanitet och lekfullhet. 

Däremot kan bara vissa av informanterna återge erfarenheter av formellt kollegialt lärande. 

Tillika är uppfattningarna desto mer varierade och komplexa. Formellt kollegialt lärande som 

kommer som ett initiativ från till exempel skolledningen tas i regel emot med en spontan 

skepsis av lärare – det kan uppfattas som stelt, stolpigt och krystat. Det verkar dock bero på 

vad för typ av formellt kollegialt lärande det handlar om. Pedagogisk mission-mötena på 
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Betagymnasiet uppfattas positivt av samma personer som uttrycker en tveksamhet mot ett 

organiserat projekt med observation och feedback. Formellt kollegialt lärande som handlar 

om ämnesfördjupning uppfattas också som väldigt positivt. Det verkar som att just 

observation och feedback, som är en vanlig form av formellt kollegialt lärande, är en bov i 

dramat. Det blir tydligt att ett sådant projekt är beroende av diverse praktiska, metodiska och 

psykosociala förutsättningar för att fungera effektivt. Om det inte finns en upplevd trygghet 

kollegor emellan kan det vara känsligt och skrämmande att ge feedback på varandras 

undervisning. Dessutom behöver lärarna veta vad de ska titta på och hur de ska bedöma det, 

samt hur de ska kommunicera sin feedback till kollegor som de är antingen mer eller mindre 

kompatibla med. Inte minst behöver individerna själva ha en utvecklingsbenägenhet, en 

yrkesetiskt korrekt inställning till läraruppdraget samt både lust och mod till att bedriva ett 

utvecklingsarbete. Dock är alla lärare kanske inte tillräckligt intresserade av att utveckla vare 

sig verksamheten eller sitt eget yrkesutövande. Hur kan kollegialt lärande då behöva ske för 

att det ska upplevas på ett positivt sätt av samtliga deltagare? 

Föreliggande studie presenterar ingen mirakelmetod – snarare understryker den just 

komplexiteten i kollegialt lärande och lyfter istället fram olika egenskaper hos individen som 

spelar roll för det kollegiala lärandets framgång. Studien belyser även olika sätt som kollegialt 

lärande genomförs på och vilka konsekvenser som kan följa av det. Därigenom ger studien en 

viss fingervisning om hur ett kollegialt lärande kan utformas för att bli så lyckat som möjligt, 

trots dess komplexa relation till mänskligt känsloliv. 

6.5. Resultatens möjliga användningsområden 
Föreliggande studie handlar om olika musiklärares erfarenheter och uppfattningar om 

kollegialt lärande då jag först och främst är intresserad av att förstå människor. Studien visar 

både likheter och skillnader i olika människors känsloliv och synsätt. Läraryrket är i sig 

komplext och mångfacetterat; kollegialt lärande bidrar till detta. Kollegialt lärande innebär 

samarbete och utveckling, vilket kan uppfattas på väldigt olika sätt av olika lärare, enligt 

resultatet. I mitt framtida yrkesutövande som musiklärare kommer jag ha nytta av det jag lärt 

mig genom min studies fokus på människors uppfattning på flera sätt eftersom läraryrket är 

ett socialt yrke. Vare sig jag undervisar en individuell instrumentlektion, samtalar med min 

chef eller ansvarar för ett kollegialt lärande-projekt så har jag glädje av att inneha så bred 

kunskap som möjligt om människors psykologi och känsloliv. 

 En stor del av studien handlar om hur människor förhåller sig till formellt kollegialt 

lärande; något som kommer ”utifrån” och som individen förväntas ta del av vare sig hen vill 
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eller inte. Den typen av upplevelse behöver inte vara just kollegialt lärande, det kan också 

vara arbetsplatsträffar, fortbildningsdagar eller liknande. Studien visar att en del människor 

förhåller sig positivt till sådant, till exempel för att de ser det som en naturlig del av sitt 

uppdrag, medan andra kan känna sig frustrerade och tvungna då de har ett större behov av 

autonomi. Med den vetskapen kan jag anpassa mitt förhållningssätt till mina kollegor för att 

kunna komma överens med så många som möjligt. Studien ger verktyg för till exempel 

konflikthantering och hur ett grupparbete kan planeras för att motivera dels de som vill ha 

effektivitet och tydlighet, dels de som har ett större behov av att styra över sin tillvaro. 

 Arbetet med studien har inneburit att jag har forskat på kollegialt lärande och olika 

områden som berör det, däribland gruppsykologi, motivation och psykosocial arbetsmiljö. 

Om jag deltar i ett kollegialt lärande-projekt i mitt framtida yrkesutövande så kan jag arbeta 

för att det sker efter de förutsättningar som studiens resultat lyfter fram: tid, tydlighet, 

metodik och handledning. Studiens resultat understryker även att kollegialt lärande är ett 

relativt nytt fenomen. I och med det kommer jag säkerligen ha nytta av att ha fått en 

förkunskap om kollegialt lärande och dess komplexitet då kollegialt lärande alltså är en 

rådande trend – den här studien lär inte vara sista gången jag kommer i kontakt med kollegialt 

lärande. 
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7. Vidare forskning 
Föreliggande studie är baserad på semi-strukturerade intervjuer vilka har berört ett brett 

spektrum av samtalsämnen. Informanterna har givits ett stort utrymme för personliga 

vinklingar och fokusområden. Följaktligen har intervjuerna inneburit en viss variation i vilka 

ämnen som har berörts – kollegialt lärande har inte alltid varit centralt, snarare ett mål till 

vilket andra ämnen blir naturliga, personliga ingångar. På vägen till målet har det även 

kommit upp ämnen i intervjuerna som inte har varit aktuella att få större utrymme i studiens 

resultat. Däremot har jag kunna bedöma dem som intressanta områden för framtida forskning, 

vilka jag kommer presentera som förslag här. 

 Trots den ojämna könsfördelningen bland informanterna kom det upp indikationer på att 

synsätten på läraryrket kan skiljas åt mellan män och kvinnor. De tre informanterna som 

klargjorde att de föredrar informellt kollegialt lärande är män. De upplever det som besvärligt 

när det kommer initiativ ”uppifrån”. Kvinnorna hade å andra sidan mer att säga om det 

professionella yrkesutövandet, fokus på läraryrkets faktiska uppdrag och förespråkade 

utvecklingsbenägenhet. Det gjorde förvisso männen också i viss utsträckning, men jag får 

ändå uppfattningen att manliga musiklärare tenderar att sätta ett högre värde på autonomi och 

frihet medan kvinnliga musiklärare mer värnar om social samvaro och ett korrekt 

yrkesutövande. Saker och ting kunde även benämnas som ”gubbiga”, vilket enligt 

informanternas utsagor innebär motsträvighet, ovilja till utveckling och bekvämlighet. Det 

vore intressant och minst sagt tidsenligt att undersöka hur manliga och kvinnliga musiklärare 

ser på sitt yrke generellt. En sådan studie hade även kunnat genomföras utan att ha ett aktivt 

genusperspektiv – i intresse att bekanta sig med olika människors synsätt och inställningar till 

läraryrket kan det finnas stor nytta i en studie som låter individen säga sin sak. 

 Oskar och jag diskuterade vad det innebär att vara musiklärare; många arbetar som 

musiker vid sidan om, vilket kan innebära både fördelar och nackdelar. Oskar har hittat en 

balans mellan att undervisa musik och att spela musik. Han upplever att hans arbete som 

lärare gynnas av att han dessutom arbetar som musiker. Men vad händer om en musiklärare 

arbetar som musiker i en utsträckning som på något sätt går ut över rollen som lärare? Hur 

påverkar det individens upplevelse och undervisningens kvalitet? Vi diskuterade även 

motsatsen, det vill säga när någon har haft drömmar om att arbeta som musiker men har så att 

säga ”tvingats nöja sig” med ett lärarjobb, ofta på grund av musikeryrkets tämligen 

utmanande tillvaro och negativa löneprognos. Är det vanligt på estetiska programmet med 
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musiklärare som inte är där av passion utan av bitter praktikalitet? Sally berättar hur hennes 

arbetsplats har en tradition av att anställa väldigt kompetenta musiker. Gammagymnasiet 

genomsyras av prestige, enligt Sally. Mina egna erfarenheter som musikstuderande på olika 

skolor vittnar om att vissa musiklärare, till och med ansvariga för musikutbildningar, har 

uppfattningen att du per automatik är en bra musiklärare om du är en bra musiker. 

Föreliggande studies resultat indikerar även att musiklärare förhåller sig annorlunda till 

upplevt topp-styre och vikten av inre motivation gentemot andra ämneslärare. Det vore 

väldigt intressant att undersöka musiklärare som yrkesgrupp i relation till andra typer av 

lärare. 

 Ett annat möjligt forskningsområde vore vilken roll skolans storlek spelar för 

möjligheterna till kollegialt lärande. Olga och Sven beskriver sin föregående arbetsplats som 

väldigt liten vilket minimerade både möjligheterna och framför allt incitamenten till kollegialt 

lärande. Jag drar mig även till minnes en skola där jag gjorde VFU som har ett av det största 

antalet elever på estetiska programmet i Sverige. När jag nämnde för en av lärarna där vad 

den här studien skulle handla om så hade hen den spontana uppfattningen att den skolan 

antagligen var för stor för att kollegialt lärande skulle fungera. Kan en skola bli för stor eller 

för liten för kollegialt lärande? Hur kan det kollegiala lärandet i så fall organiseras för att det 

ska gå? 

En sådan studie hade även kunnat behandla den fysiska miljöns påverkan på kollegialt 

lärande, enligt Svens tankar om att inreda skolor så att de bjuder in till informellt kollegialt 

lärande för att det inte ska kännas påtvingat. Sven resonerar även kring hur informellt och 

formellt kollegialt lärande skulle kunna ske i samklang. Det kan kopplas till att en skola kan 

eftersträva en informell grund som används till att iscensätta ett formellt kollegialt lärande – 

som de gjorde på Betagymnasiet. En sådan studie hade fokuserat på metodiken kring 

kollegialt lärande för att undersöka hur det kan genomföras med största möjliga effektivitet. 
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Bilaga 1 

Information för informant gällande Oliver Hulténs examensarbete våren 
2018 
 
Mitt examensarbete är en studie som handlar om kollegialt lärande. Syftet med 
studien är att undersöka hur olika musiklärare på gymnasiet upplever och 
förhåller sig till kollegialt lärande för att förstå hur det kan påverka den 
psykosociala arbetsmiljön. 
 
Jag tillfrågar nu dig om att delta i en intervju som handlar om dina upplevelser 
kring kollegialt lärande. Intervju är tänkt att te sig som ett samtal där du får 
berätta om dina erfarenheter och upplevelser kring mina frågeställningar och 
studiens kärnämne. Det är inget krav att veta vad kollegialt lärande faktiskt är, 
tvärtom kan det vara till studiens fördel då jag vill ha ett brett spektrum av 
erfarenheter. 
 
Du behöver inte förbereda någonting, men om du vill kan du inför intervjun 
fundera över “kollegialt lärande” och vad det innebär för dig, vilka eventuella 
erfarenheter du har av det och vilka känslor du förknippar med det. För att 
kunna gå in på djupet i ämnet behöver ungefär 60 minuter avsättas för intervjun. 
Du och jag kommer gemensamt överens om exakt tid och plats med 
utgångspunkt i hur ditt liv ser ut och vad som passar dig. 
 
Intervjun behöver som senast ske 22 mars 2018. 
 
Intervjun kommer att spelas in och transkriberas i forskningssyfte. Inspelningen 
och transkriptionen är endast till för att jag ska kunna belysa och analysera de 
resultat som jag har fått fram. Du kommer aldrig att nämnas vid namn i studien 
utan ges ett alternativt alias för att försäkra anonymitet. 
 
Det är helt frivilligt att delta och du kan avbryta ditt deltagande precis när du 
vill. Studien är beroende av personliga upplevelser och därför är just din 
medverkan högst värdefull! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Oliver Hultén 
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                    Bilaga 2 

 
 
 
 
Samtyckesblankett  

 
Syftet med studien är att undersöka vad musiklärare på gymnasienivå har för erfarenheter av och 
uppfattningar om kollegialt lärande. 
 
Du som deltagare i denna studie har rätt att bestämma över din medverkan. Du kan när som helst 
avbryta din medverkan utan att erhålla negativa följder. I ditt beslut att delta eller avbryta din 
medverkan får du inte utsättas för påtryckning eller påverkan.  
 
Alla personuppgifter kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Din 
medverkan i studien är helt anonym. Inga uppgifter som kan identifiera personer eller platser 
kommer att användas.  
 
Uppgifter som studien samlat in kommer bara användas för forskningsändamål. Uppgifterna får 
inte utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 
  
Om några frågor kring studien uppkommer, kontakta studenten nedan.  
 
Oliver Hultén, mgy13ohu@student.lu.se, 076 – 047 09 45  

 
___________________________               ___________________________ 

Informant                                            Intervjuare 

 
 ___________________________               ___________________________ 
Namnförtydligande                                   Namnförtydligande  

 

 
______________ ____________________  

Datum  Ort  

 



	 69	

Bilaga 3 

	
Intervjuguide 

BAKGRUND 
 
Studien är till mitt examensarbete och handlar om hur musiklärare uppfattar 
kollegialt lärande. Kollegialt lärande är ett fenomen som på senare år har blivit 
mer och mer populärt. Skolverket uppmuntrar skolor att bedriva kollegialt 
lärande och hänvisar till allsköns studier. Samtidigt så finns det röster som 
påpekar svårigheter i att det är ännu en arbetsuppgift som ska få plats i lärarens 
schema. Min studie vill undersöka hur olika lärare uppfattar och påverkas av 
kollegialt lärande. 
 
(Jag fascineras av läraryrkets då min personliga upplevelse av det är att det är 
så formbart, fritt och individuellt samtidigt som det är så påverkat och beroende 
av olika yttre omständigheter. Jag uppfattar också att olika skolor, olika 
lärarlag och olika individuella lärare tänker och agerar på väldigt olika sätt 
med olika värderingar och åsikter om vad som är viktigt och över huvud taget 
roligt med läraryrket.) 
 
INLEDNING: 
 

1. Fråga om det är okej att jag spelar in intervjun och att informanten isåfall 
gärna får en kopia 

Skriv under samtyckesblanketten 
 
2. Kallprat 
 
3. Berätta om din lärarkarriär! 

• Hur länge har du varit verksam? Tidigare arbetsplatser? Jobbat med flera 
läroplaner? 

 
4. Hur skulle du definiera begreppet “kollegialt lärande”? 
 

Hur ser dina arbetsdagar ut generellt (vid den skola där du är som mest aktiv)? 
• Undervisning? Planeringstid? Möten?  

 
 

HUVUDFAS: 
 
Uppfattningar om läraryrket i sig 
Baserat på vad du berättat om hur dina arbetsdagar ser ut, vad skulle du säga är 
det viktigaste i lärarjobbet? Vad är typiskt för en musiklärares arbetsvecka, i din 
mening? 
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• Relationen mellan självständigt arbete / samarbete? Individuellt / 
kollegialt? 

• Vad hade du velat förändra i hur dina arbetsdagar ser ut? 
 
Stimulans/motivation 
När tycker du att det är givande att vara lärare? Varför? Ge några exempel. 
 
När tycker du är mindre givande med att vara lärare? Ge några exempel. 
 
Hur upplever du att olika former av kollegiala samarbeten tenderar att påverka 
din motivation? 
 
Kollegialt lärande 

Vad har du för praktisk erfarenhet av kollegialt lärande? 
• Formellt, organiserat / Informellt, spontant? 
• Nu/Då? 
• Vilken arbetsplats? 
• Hur/organisation/tid? 

 
 

Vad har du för personliga upplevelser av kollegialt lärande? 
• Processen? 
• Resultatet? 
• Vad upplever du som givande med kollegialt lärande? 
• På vilket sätt har kollegialt lärande påverkat din upplevelse av stress och 

press på jobbet? 
 
AVSLUTNING: 

• Fråga informanten om hen har något hen vill tillägga eller kommentera. 
• Tack för ditt deltagande! 

	


