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Sammanfattning 

Vi har i denna kvantitativa empiriska studie undersökt fenomenet kollegiala samtal om lärande och i 

vilka olika mötessammanhang som de kollegiala samtalen pågår. Syftet var att undersöka i vilka 

mötessammanhang det sker kollegiala samtal om lärande och hur de är organiserade och strukturerade. 

Hur upplever lärarna de kollegiala samtalen om lärande och anser de att samtalen påverkar deras 

arbete i klassrummet och utvecklar undervisningen till förmån för alla elever? Genom en 

enkätundersökning deltog 125 lärare i två kommuner. Vi skickade ut webbenkäter till 293 

grundskollärare i årskurs 1-6 och svarsfrekvensen var 42,7 %. Utifrån frågeställningarna har vi 

analyserat svaren och använt oss av statistisk analys så som Chi2-test och korrelationer. Studiens 

resultat visar att 95 % av respondenterna deltagit i någon av de större kompetensutvecklingarna 

(Läslyftet, Bedömning för lärande, Matematiklyftet, Ett språkutvecklande arbetssätt) Möjligheter till 

gemensamt lärande genom kollegiala samtal har ett positivt samband med hur lärarna uppfattar 

behållning för den egna klassrumsundervisningen. Strukturen på de kollegiala samtalen har ett 

samband med respondenternas möjligheter till ett gemensamt lärande för att utveckla undervisningen 

på skolan. Studien visar också att graden av struktur på samtalen har betydelse för hur stor nytta 

lärarna har av samtalen för deras lärande och undervisning. Vi kunde se att strukturen var lägre i de 

samtal där respondenterna uppfattade att samtalen inte var till nytta för deras arbete med elever i 

behov av stöd. Vi kunde se att strukturen på de kollegiala samtalen var högre för Bedömning för 

lärande än för övriga mötessammanhang. Vi utgår från tidigare forskning som bland annat beskriver 

vikten av strukturer, organisation, rektors ledarskap, hur gemensamt lärande kan ske genom stöttning 

och olika modeller (Leahy & Wiliams, 2009; Levine & Marcus, 2010; Langelotz, 2014; Dysthe, 1996 

m.fl.). 
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Förord 

Vi är nu i slutet av tredje terminen och håller på att avsluta vår uppsats. Arbetet har varit intensivt och 

krävt totalt fokus, det har varit som att gå in i en bubbla där allt annat tappat betydelse. Vi har båda 

arbetat många år i grundskolan och nu påbörjar vi våra nya uppdrag som speciallärare. Det ska bli 

oerhört spännande att få ett nytt uppdrag. De tre terminerna på Stockholms Universitet har varit 

utmanande, lärorika och roliga. Arbetet med uppsatsen har i samarbete vuxit fram, där vi diskuterat, 

skrivit och läst mängder av vetenskapliga artiklar och litteratur. Vi vill tacka de lärare som tog sig tid 

att besvara webbenkäten, utan er hade vi inte fått de data som vi behövde för att skriva uppsatsen. 

Tack till vår handledare Eva Berglund som har gett oss värdefulla synpunkter och stöttat oss i vårt 

uppsatsskrivande. Vi vill också tacka våra familjer som stöttat och hejat på oss under hela terminen 

när vi slitit med uppsatsskrivandet.  

 

Stockholm, december 2017 

Laila Eriksson  Camilla Sellergren 

Inledning 

Den här uppsatsen handlar om kollegiala samtal om lärande och i vilka olika mötessammanhang som 

de kollegiala samtalen pågår. I studien undersöker vi vilka olika typer av kompetensutveckling lärare 

deltar i. Vi undersöker också hur de kollegiala samtalen är organiserade, hur lärarna upplever samtalen 

och vilken behållning de anser att de får ut av det kollegiala samtalet. 

När vi påbörjade våra lärarjobb som nyutbildade lärare i början av 1990 - talet och 2000-talet så 

pågick det inga diskussioner om kollegiala samtal som skulle kunna utveckla lärande inom vår 

yrkesgrupp. Vi planerade vårt jobb, vi arbetade med eleverna, och vi hade naturligtvis informella och 

formella möten där vi samtalade om elever, arbetssätt, måluppfyllelse och skolutveckling. De möten 

som skedde pågick utan någon speciell metod. Omkring 2010 började man på våra skolor att diskutera 

formativ bedömning och våra rektorer påbörjade ett förändringsarbete där formativt lärande var en ny 

strategi som skulle implementeras bland lärarna. Ett av de stora namnen på formativt lärande var 

professor Dylan Wiliam (2015) som i sina publikationer beskrev forskning kring arbetssätt, 

bedömning, skolutveckling och kollegialt lärande. Då inleddes i våra kommuner satsningar på att 

utbilda oss lärare i hur man formativt bedömer elever. Det var återkommande studiedagar med inhyrda 

föreläsare och workshops, vi fick i “läxa” att bedöma eleverna formativt. Vi hade sedan möten i 

kollegiet där också rektorerna var närvarande och vi skulle redovisa hur vi arbetar med formativ 

bedömning med eleverna. Organisationen under dessa möten var hämtad från Dylan Wiliam som 

menade att struktur är viktig för att lärande ska skapas, att det sker ett systematiskt arbete och att det 

sker dokumentation vid träffarna (Wiliam, 2015). I dagsläget har Wiliams idéer kring kollegiala 

samtal om lärande slagit igenom stort i hela Sverige.  

Skolverket har under senare år satsat på kompetensutveckling för pedagogisk personal i skolan. De 

första satsningarna som gjordes där kollegialt lärande var centralt, var matematiklyftet som startade 

2013 och läslyftet som påbörjades höstterminen 2015. Efter dessa satsningar har Skolverket utvecklat 

en lärportal där det också finns moduler inom andra områden, exempelvis specialpedagogik, teknik 
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och värdegrund1. Alla moduler som Skolverket utvecklat har kollegiala samtal som metod för att 

utveckla och skapa nytt lärande2. Kollegialt lärande sker i mötessammanhang där deltagarna träffas 

har en handledare och under träffarna diskuterar man tillsammans med kollegor om 

undervisningssituationer, didaktiska frågor, ledarskapsfrågor, samt lyfter problem, eller kritiskt 

granskar sin egen och andras undervisningssituationer. Materialet som Skolverket har i sin Lärportal är 

uppbyggt i moduler utifrån en strukturerad arbetsgång. Innehållet i modulerna är utarbetat tillsammans 

med forskare och sakkunniga inom varje ämnesområde och de innehåller texter, vetenskapliga artiklar, 

fördjupande frågor och filmer, samt stödmaterial för gemensam planering och uppföljning. En modul 

är indelad i fyra moment: moment A är individuell förberedelse då man läser artiklar och ser på film, 

moment B är kollegialt arbete, moment C är genomförande av aktivitet i klassrumspraktiken och 

moment D är gemensam uppföljning. När skolor bedrivit kompetenssatsningar i exempelvis 

Bedömning för lärande har man utgått från Wiliams och Leahys (2009) modell för kollegiala samtal 

om lärande. Den modellen handlar om en återkommande mötesstruktur under inplanerade möten som 

pågår en längre tidsperiod.  

Nu när vi håller på att utbilda oss till speciallärare inser vi hur viktigt det är att vi får ökad kunskap 

och förståelse för vilka faktorer som leder till ett kollegialt lärande. I vårt uppdrag som speciallärare 

utgör samtal en stor del av arbetet. Det är dels samtal med elever i syfte att skapa ett nytt lärande och 

även samtal med kollegor, både i handledande syfte men även för att skapa lärande. De kollegiala 

samtalen förekommer också i andra mötessammanhang och med andra professioner.  

I vår empiriska studie ville vi undersöka de kollegiala samtalen i en kvantitativ enkätstudie. 

Syfte 

Utifrån vår blivande yrkesroll som speciallärare var vårt syfte att undersöka om det sker kollegiala 

samtal om lärande på skolorna under organiserade former och hur de kollegiala samtalen var 

organiserade/strukturerade. Vi ville i vår studie också undersöka hur lärarna upplevde de kollegiala 

samtalen om lärande och om de ansåg att samtalen påverkar deras arbete i klassrummet.  

Frågeställningar 

 Vilka mötessammanhang där det sker kollegiala samtal har de undersökta lärarna deltagit i?  

 Vilken struktur och organisation hade de kollegiala samtalen om lärande som de undersökta lärarna 

deltog i? 

 Vilka var de undersökta lärarnas uppfattningar om de kollegiala samtalens möjligheter till 

gemensamt lärande?  

 Vilka var de undersökta lärarnas uppfattningar om de kollegiala samtalens behållning för den egna 

undervisningen?  

 Vilka var de undersökta lärarnas uppfattningar om de kollegiala samtalens behållning i relation till 

deras arbete med elever i behov av stöd? 

                                                      
1 På skolverkets hemsida finns en lärportalen där man erbjuds kompetensutveckling i form av “läslyft”,” matematiklyft”,” 

digital kompetens”, “värdegrund”,” naturkunskap”, “specialpedagogik”,” teknik”, samt “styrning och ledning”. 
2 https:larportalen.skolverket.se/#/ 
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Tidigare forskning 

I vår forskningsbakgrund inleder vi med att definiera de begrepp som är relevanta för studien. Vi 

fortsätter sedan med att gå igenom olika aspekter av de kollegiala samtalen. I de olika avsnitten 

redogör vi för tidigare forskning och utgår från följande rubriker: Det kollegiala samtalets möjligheter 

till ett gemensamt lärande”, Struktur på det kollegiala samtalets form och Det kollegiala samtalets 

behållning i relation till det egna lärandet, den egna undervisningen. Vi avslutar med en 

sammanfattning. 

Definitioner/begrepp 
Begreppet kollegiala samtal i vår studie definierar vi som ett kollegialt samtal om lärande där 

samarbetet är strukturerat och en grupp lärare delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter i ett 

ömsesidigt lärande för att utveckla undervisningen på skolan (Timperley, 2013). Med organiserade 

kollegiala samtal menar vi att mötet för samtalet finns i kalendariet och inte sker spontant. 

Vi använder oss i vårt teoretiska ramverk av Skolverkets definition3 av begreppet kollegialt lärande. 

Kollegialt lärande är en sammanfattande term som används för olika former för kompetensutveckling 

där kollegor genom strukturerat samarbete lär av varandra. I mötet ska då kollegorna tillsammans lösa, 

diskutera och reflektera med stöd av varandra och en handledare. 

Vi har valt att använda Skolverkets begrepp kompetensutveckling4 när vi ställer frågor om 

fortbildningsinsatser. Vi definierar kompetensutveckling som fortbildningsinsatser som skolans 

pedagogiska personal är delaktiga i. Kompetensutveckling kan ske utifrån Skolverkets riktlinjer, 

kommuners satsningar eller enskild skolas satsning för att fortbilda den pedagogiska personalen. 

Under de senaste åren har flera utbildningssatsningar för lärare initierats av skolverket. Genom 

skolverkets lärportaler erbjuds lärare/skolor stöd och material och ibland finns även möjlighet för 

skolor att söka statligt bidrag för kompetensutvecklingen.  

Större kompetensutveckling kan tolkas som ett strukturerat lärande i form av en fortbildning. Vi har 

valt att se Läslyftet, Matematiklyftet, Bedömning för lärande och Ett språkutvecklande arbetssätt som 

De större kompetensutvecklingarna och särskiljer denna grupp av tillfällen till samtal i vårt resultat 

från Andra mötessammanhang med kollegiala samtal. Dessa sammanhang kan ses som att bedriva 

skolutveckling och förändra lärarnas arbetssätt och skapa strukturer för ett gemensamt lärande med 

arbetsplatsen som bas (Leahy & Wiliam, 2009; Levine & Marcus, 2010; Doppenberg, Brok & Bakx, 

2012; Doppenberg, Brok & Bakx, 2013; Lindqvist & Holmström, 2016; D´Ardenne, 2013). 

Kollegiala samtal i andra mötessammanhang innebär att lärare deltar i strukturerade samtal som helt 

eller delvis använder de samtalsmodeller som ingår i de större kompetensutvecklingarna. 

Mötessammanhangen kan till exempel vara vid möten som elevhälsomöte eller ämnesgruppmöten. 

En inkluderande undervisning kan ha många innebörder och definitioner. Vi har valt att definiera en 

inkluderande undervisning att i gemenskap med andra skapa lärande utifrån varandras olikheter, där 

olikheter ses som en tillgång för elevernas möjligheter att utveckla större kunskap (Eriksson 

Gustavsson, Göransson & Nilholm, 2012). 

En inkluderande skola strävar efter att ge alla elever, oavsett behov, en plats i klassrummets 

gemenskap (Eriksson Gustavsson, Göransson & Nilholm, 2012). Vi använder därför uttrycket elever i 

behov av stöd i våra enkätfrågor. Definitionen grundar sig på skolverkets riktlinjer om hur lärare kan 

stödja elever som behöver stöd utöver det vanliga. En elev kan ha behov av ett individanpassat stöd 

som kan ges som extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, eller ett särskilt 

                                                      
3 https://larportalen.skolverket.se/#/4_Kollegialtlarande 

4 https://larportalen.skolverket.se/#/1_arbeta 
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stöd som följt av en pedagogisk utredning på individ-, grupp- och organisationsnivå. Syftet är att 

anpassa undervisningen att stödja elevens möjligheter till lärande. Ett behov av stöd kan vara tillfälligt 

under en kortare tid som en extra anpassning, eller ett särskilt stöd i form av ett åtgärdsprogram som 

utvärderas regelbundet.5  

Ett gemensamt lärande kan uppstå i en grupp när deltagarna har olika kunskaper och färdigheter. Vår 

definition av ett gemensamt lärande är när det blir en “lärande gemenskap” där lärandet sker i en 

praxisgemenskap och ny kunskap skapas både individuellt och kollektivt (Dysthe, 2013).  En sådan 

“lärande gemenskap” kan jämföras med det Shipley (2006) kallar PLC – ”professional learning 

community”. I ett välfungerande PLC är varje lärare en del i den lärande gemenskapen (på skolan) och 

det innebär att lärarna lär av varandra, där lärarna såväl delar med sig av som accepterar sina kollegors 

kunnande och förmågor. D’Ardenne (2013) anser att när en grupp av kollegor träffas regelbundet och 

kritiskt granskar och reflekterar över sin och sina kollegors praktik, kan samarbetet utveckla ny 

kunskap och utveckla deras arbete med elever Att deltagarna i samtalet deltar frivilligt och villiga att 

generöst dela med sig av sitt kunnande och sina erfarenheter, ses som en självklarhet (Langelotz, 

2016).  

Det kollegiala samtalets möjligheter till ett 

gemensamt lärande 
De senaste årens resultat i svenska och matematik för elever i grundskolan har sjunkit oroväckande. 

Efter att PISA-undersökningarnas resultat presenteras har Skolverket uppmärksamt det kollegiala 

lärandet som en möjlighet att vända trenden och utveckla skolan. Genom satsningar som Läslyftet och 

Matematiklyftet har Skolverket satsat på att utveckla kollegialt lärande. Skolverket menar att ett 

kollegialt lärande kan ske när kollegor tillsammans interagerar och kommunicerar tillsammans i grupp 

och då får en ökad förståelse och kunskap om varandras olika infallsvinklar och metoder (Assarson, 

2015). 

Det tar tid att förändra lärarnas praktiker. Efter det att lärare deltagit i fortbildningsinsatser är det 

vanligt att de provar det som diskuterades på utbildningen i sin klassrumspraktik, men Leahy och 

Wiliams (2009) menar att lärarna vanligen snabbt återgår till sitt “vanliga” arbetssätt. För att kunna 

förändra arbetssätt och praktiker krävs det mycket mer, Leahy och Wiliams anser att man måste satsa 

på fortbildningsinsatser där man “automatiserar” den nya kunskapen/metoden hos lärarna och först då 

kan man förändra skolans praktiker. Hur kan man då skapa förändringar i arbetssättet? Leahy och 

Wiliams menar att ett sätt är att skapa strukturer som gör lärare ansvariga att utveckla sin praktik. Det 

kan man på skolorna skapa genom “Teacher learning communities” (lärargrupper för gemensamt 

lärande) med arbetsplatsen som bas.  

Levine och Marcus (2010) menar att kollegors arbete blir till en resurs för individuellt och kollektivt 

lärande när man avger det konkret och tydligt. Två sätt att göra sitt arbete synligt för sina lärarkollegor 

är att återge aktiviteter från sitt eget klassrum och sedan få återkoppling från kollegorna. Det man då 

samtalar om är vad man generellt skulle kunna göra utifrån den specifika situationen och kollegorna 

ger varandra synpunkter för att kunna förändra en viss situation. 

Slutsatser som Levine och Marcus (2010) drog med sin studie var att om ett professionellt lärande och 

förändring skulle ske var det en förutsättning att lärare fick möjligheter att ses och prata om deras egna 

och andras praktiker. Levine och Marcus menar också att mötesfrekvens och att mötessammanhangen 

har struktur är viktigt för att ett gemensamt lärande ska kunna ske. 

De senaste tio åren har debatten om elevernas resultat i skolan har intensifierats när det gäller hur 

måluppfyllelsen och elevernas resultat ska höjas. McArdle och Coutts (2010) menar att för att utveckla 

undervisningen till exempel genom att pröva olika undervisningsmodeller behöver skolans ledning se 

till att lärarna gemensamt driver ett utvecklingsarbete. Lärarna behöver ständigt aktivt och gemensamt 

reflektera om den egna skolans behov och då även ta hänsyn till socioekonomiska/ kulturella 

                                                      
5 https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sarskilt-stod-1.243296 , hämtad  2017-11-14 
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förutsättningar hos eleverna.  Christopher Day (2000) har i sin studie “Effective School Leaders” 

kommit fram till att de som är “goda ledare” är både effektiva och professionella i sitt arbete och det 

kan skapa högre måluppfyllelse bland skolans elever. Denna effektivitet och professionalism når 

rektorer genom att de är engagerade och har ett reflektivt förhållningssätt. Day har i sin studie 

undersökt tolv skolor och gjort 200 intervjuer med exempelvis skolledare, rektorer, lärare, politiker, 

föräldrar och studenter. Day hade valt skolor där rektorer var kända för att vara effektiva och “goda 

ledare” och de hade fått dessa omdömen av Ofsted (Storbritanniens motsvarighet till 

Skolinspektionen). Day menar för att skapa effektivt lärande hos eleverna måste skolorna ledas av 

effektiva rektorer som skapar reflektiva praktiker. Reflektiva praktiker innebär att skapa 

mötestillfällen för lärare och annan personal så att de kontinuerligt kan träffas för att reflektera och 

diskutera om sitt arbete i skolan. Resultatet som Day fick i sin studie var att de undersökta rektorerna 

använde sig av ett reflekterande arbetssätt i följande områden: det holistiska - då handlar det om 

visioner och kultur, det pedagogiska - den undervisning som pågår och det som behöver utvecklas, den 

interpersonella - där fokus ligger på att få relationer med personal, elever, föräldrar, politiker, den 

strategiska - där fokus ligger på skolutveckling och området självkännedom/självutveckling. Day 

menar för att skapa ett effektivt lärande i reflekterande praktiker krävs samarbete med kollegor både i 

skolan och utanför (Day, 2000).  

Rektorn har i sitt ledarskap en betydelse för det kollegiala samtalets legitimitet. Även om inte PLC kan 

bli en del av skolans vardag utan att lärarna är involverade från början så är det skolans ledarskap som 

tillhandahåller tid och tillräckliga resurser för att möjliggöra ett samarbete mellan lärarna för att öka 

elevernas lärandeframgångar. Rektorns övergripande roll är att övervaka att samtalen har ett lärande 

som gagnar skolans undervisning och att reagera på om så inte sker (Shipley, 2006). 

Skolor kan utvecklas, menar Westling Allodi (2011), om det i skolans miljö och organisation finns en 

öppenhet, ett stödjande organisatoriskt klimat, ett ledarskap som är självständigt, tillgängligt, 

relationsstödjande, reflekterande, målmedvetet och samarbetsinriktat. Westling Allodi menar att dessa 

organisatoriska faktorer kan leda till en mer inkluderande miljö för eleverna och därigenom öka 

elevernas lärande (Westling Allodi, 2011). Att organisera möten och dialoger kan skapa ett lärande 

menar Dysthe (1996). Genom dialogen anser Dysthe att språket, samspelet och tänkandet hör ihop. 

Tänkandet kan ses som en inre dialog, samtidigt som man i mötet har en verklig dialog med de andra 

deltagarna. Dysthe menar att tänkandet i samtalet blir både en individuell och en kollektiv process och 

vi påverkar varandra när vi talar.  

McArdle och Coutts (2010) menar att lärarna i gemensamma samtal bör reflektera över och ta hänsyn 

till de socioekonomiska, kulturella och politiska faktorer som är en del av elevernas verklighet. Dessa 

faktorer påverkar elevernas möjligheter att lära i undervisningen och om samtalen får ett analytiskt 

djup kan det skapa bättre förutsättningar för ett lärande. Det kollegiala samtalet bör präglas av 

öppenhet men också av en högre grad av reflektion (McArdle och Coutts, 2010). För att kollegialt 

lärande ska bli verklighet behöver kollegiet visa generositet och öppenhet mot varandra. Deltagarna i 

ett kollegialt lärandesamtal behöver både vara aktivt delaktiga men också känna sig inkluderade i det 

gemensamma lärandet (Lindqvist & Holmström Wirf, 2016).   

Doppenberg (2012) menar att det inte finns så mycket kunskap om samarbete mellan lärare och vad 

lärare lär sig när de samarbetar. Doppenberg beskriver i sin studie vad forskare som Levine och 

Marcus (2010) har ansett som viktigt vid kollegialt lärande; samarbetet bör uppstå ur lärarens 

vardagliga arbete och vara relaterat till eleverna. Kollegiala mötessammanhang uppstår också när nytt 

material ska presenteras, om pedagogiska eller didaktiska tillvägagångssätt för undervisning ska 

diskuteras eller på vilket sätt lärarna organiserar elevinlärning. När lärarna ska implementera nya 

metoder för lärande eller ett självreglerande/självbedömande arbetssätt är kollegiala samtal ett sätt att 

kunna nå nya lärandemål (Doppenberg, 2012).  

Struktur på det kollegiala samtalet 
Langelotz (2014) beskriver i sin studie hur lärare genom strukturerade aktiviteter och 

enniostegsmodell utvecklade ett dialogiskt lärande. Det organiserade mötet hade en extern konsult 
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som ledde samtalet. Vid varje organiserad träff repeterade lärarna tillsammans hur samtalet skulle 

genomföras och enligt Langelotz så följde lärarna en manual och deltog aktivt i samtalet. Langelotz 

beskriver lärarnas samtal med hjälp av Foucalts metafor panopticon – Foucaults utveckling av 

begreppet panopticon, där han menar att vi alltid (tror oss) ha någon (en förälder, en chef, samhället 

etc.) som övervakar och granskar oss - och detta medförde att en viss självdisciplin kunde uppstå när 

de följde niostegsmodellen. Men lärarna menade att de genom modellen blev sedda och hörda på ett 

nytt sätt och alla hade lika rätt att delta och bli lyssnade på. Langelotz fann att det ofta finns en risk att 

vissa individer tidvis styr samtalet och att det medför att några av lärarna blev korrigerade och 

hindrades från att uttrycka sin åsikt.  

I Leahy och Wiliams (2009) modell för kollegiala samtal var strukturen på lärarnas möten: träff en 

gång i månaden, mötet som pågick 75 minuter, gruppstorlek på runt åtta personer och att lärarna hade 

samma uppdrag exempelvis arbete med barn i åldrarna 6-9 år. Den detaljerade mötesstrukturen i 

Leahy och Wiliams modell var:  

 Introduktion (5 min) agendan för mötet och planeringen för nytt lärande presenteras Startaktivitet 

(5 min) deltagarna engageras i en aktivitet som hjälp för att fokusera på det egna lärandet 

 Feedback (25 min) varje lärare rapporterar om sin “uppgift” 

 Nytt lärande (20 min) Vid varje möte presenterades nytt material om metoder, forskning osv 

 Personlig aktionsplanering (15 min) varje deltagare planerar sin nästa uppgift som de ska 

genomföra i klassrumspraktiken,  

 Sammanfattning av lärande (5 min) gruppen diskuterar om de uppnått det lärande som de ställt upp 

för mötet. Om man anser att man inte nått det målet beslutar gruppen vad man ska göra åt det 

(Leahy & Wiliams, 2009). 

 

 Strukturen på lärarnas samtal i Levine och Marcus (2010) studie var: Välja en handledare och en 

tidhållare (Viktigt att talartiden hålls så att alla har lika mycket talartid)En i gruppen presenterar ett 

dilemma 

 Klargörande frågor - deltagarna frågar för att sätta sig in i dilemmat  

 Deltagarna diskuterar (då går den som presenterat dilemmat åt sidan)  

 Den som presenterat dilemmat återvänder till gruppen 

 Diskussion och lösningar på dilemmat presenteras 

 På slutet av samtalet finns tid för reflektioner  

Samtalsledaren ansvarar för samtalens organisering och struktur men det är ett mandat som de övriga 

deltagarna måste ställa sig bakom. Oavsett vem som leder samtalen är samtalsledarens legitimitet 

avgörande (Lindqvist & Holmström Wirf, 2016).  

För att lyckas utveckla verksamheten på skolan genom samtal menar Göransson (2012) att 

organisationen runt samtalet är viktigt. Förutsättningarna för ett fungerande kollegialt samtal är: 

projektformen, rektors stöd, att någon kommer utifrån, samtalsledare, att man utgår från något som är 

viktigt för kollegiet, att diskussionerna kopplas till konkret verksamhet och tid är avsatt (Göransson, 

2012). 

Det kollegiala samtalets behållning i relation till 

det egna lärandet och den egna undervisningen 
Doppenberg, Brok och Bakx (2013) såg i sin studie att graden av ny kunskap som lärare fick blev 

större om lärarna deltog i lärandeaktiviteter tillsammans med sina kollegor. När lärandet hade sin 

utgångspunkt i klassrumspraktiken uppfattade lärarna samtalen som meningsfulla. Gemensamma 

lärandeaktiviteter med fokus på samarbete har betydelse för vilket lärande som sker i det kollegiala 

samarbetet på en skola. Lärarens deltagande i ett gemensamt kollegialt arbete och upplevelse av stöd 

för sin klassrumspraktik hos sina kollegor ledde till ett större individuellt lärande “individual learning 
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outcomes" (Doppenberg, Brok & Bakx, 2013). En förutsättning för att förbättra undervisningsmiljön 

är dock att de kollegiala samtalen innebär mer än ett tillfälle att beskriva klassrumspraktiken (McArdle 

& Coutts, 2010). Ett kollegialt lärande med möjligheter till diskussion, analys och utvärdering ger 

förutsättningar för den enskilde läraren att reflektera över sin egen undervisning (Lindqvist & 

Holmström Wirf, 2016). Beatty (2000) visade i sin studie hur lärare genom att delta i kollegialt lärande 

("teacher study groups") upplevde sig bli mer säkra på sin förmåga att arbeta effektivt i klassrummet 

och att kunna reflektera över detta. De kollegiala samtalens blandning av känslomässigt stöd och 

intellektuell fokus ledde dessutom till att lärarna upplevde att deras självkänsla stärktes och att deras 

yrkes- och personliga roller kom att överensstämma i högre grad. 

I en studie från 2012 kunde Danielowich visa hur lärares kollegiala samtal, där de diskuterade och 

reflekterade varandras lektioner på ett strukturerat sätt, var till nytta för lärarnas egna lärande. Framför 

allt gällde detta när lärarna upplevde det kollegiala samtalet som en möjlighet att ta upp sina val i 

klassrummet (klassrumspraktiken) till omprövning. Gemensamt, i ett kritiskt men stödjande samtal, 

fick lärarna möjlighet att både utöka sitt tänkande och tänka i nya banor. Viktigt var också att lärarna 

kom förberedda till samtalet med verkliga dilemman från deras klassrumspraktik. Det krävs en 

helhetssyn när olika professioner samverkar för att öka likvärdighet och ska hantera elevers olika 

behov anser Berhanu och Gustafsson (2016). Med en gemensam helhetssyn kan de olika 

professionerna lära av varandra och det kan innebära ökad delaktighet och främja en inkluderande 

miljö för eleverna.  För att kunna skapa dessa möten mellan olika professioner krävs strukturella och 

organisatoriska insatser av rektor. Det som har betydelse för undervisningens kvalité och delaktighet 

för elever i behov av stöd, är lärarens kunskaper, om lärarna får kontinuerlig fortbildning och om 

samverkan sker med andra lärare och professioner (Berhanu & Gustafsson, 2016).  

Kompetensutveckling sker då lärarna träffas i mötessammanhang och har kollegiala samtal 

konstaterade Langelotz (2014). Langelotz menar att lärarna utvecklade sin samarbetsförmåga och 

stärkte kollegialiteten vid samtalen. Det visade sig genom att lärarna och rektor fattade gemensamma 

beslut som ledde till att skapa bättre förutsättningar för elever i klassrumspraktiken. Langelotz menar 

också att det är viktigt att lärare tillsammans reflekterar och utbyter erfarenheter, för att få nya 

infallsvinklar och verktyg för hur de ska stötta elevernas möjligheter till lärande. 

Asherman och Klenzan (2015) anser att den nuvarande pedagogiska diskussionen betonar 

självreglerande och kooperativa former av lärande. Ett självreglerande lärande innebär att sätta mål, 

planera och genomföra inlärningsprocessen samt utvärdera resultaten. I sin studie undersökte 

Asherman och Klenzan hur erfarna lärare utvecklar sina egna förmågor för ett självreglerat lärande 

genom att också undervisa sina elever i det. För att kunna implementera ett nytt 

undervisningsperspektiv måste möjligheter finnas för att diskutera idéer och ämnen med lärarkollegor 

och forskare. Det är en komplex och utmanande uppgift att lära elever automatisera ett självreglerande 

förhållningssätt till sitt eget lärande. 

När de kollegiala samtalen om lärande handlar om klassrumspraktiken kan en autenticitet skapas som 

positivt stimulerar samtalen och diskussionerna. På så sätt kan bidragande faktorer som möjliggör ett 

positiv lärandeklimat i klassrummet lyftas fram i samtalen. Genom kontinuerliga kollegiala samtal kan 

lärarnas förmåga att problematisera och analysera elevernas behov och den egna klassrumspraktiken 

öka. För att det ska ske behöver lärarnas inlevelseförmåga och språkliga förmåga övas upp 

(Samuelsson, 2016).  

Specialpedagogen/läraren kan genom ett förebyggande arbete verka för ett mer inkluderande arbetssätt 

i klassrummet. Genom att identifiera på vilka sätt olika lärare arbetar i klassrummet och sedan 

diskutera detta i kollegiala samtal om lärande finns en möjlighet att tillsammans uppmärksamma 

elevers olika sätt att vara (lära, bete sig) i olika lärandesammanhang. Ett sådant utvecklingsarbete blir 

möjligt om förtroendefulla relationer mellan kollegor skapas (Lindqvist & Holmström Wirf, 2016). 

Strategier som handlar om hur man samarbetar har en positiv inverkan på alla elever men särskilt på 

elever i svårigheter (elever i behov av stöd). Elever uppfattar att deras lärare samarbetar, lärarnas 

gemensamma lärande blir ett slags förebild för eleverna att själva samarbeta vilket stödjer elevernas 

lärande (Forslund Frykedal, 2016).  
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Både i Sverige och internationellt har betydelsen av lärarsamarbete för att utveckla verksamheten i 

skolan kommit att bli en självklarhet, enligt Göransson. Resultat från en systematisk 

forskningsöversikt (Cordingley, et al. 2003) visar att kontinuerliga samtal bland lärare kan ha positiva 

effekter på utvecklandet av undervisningsstrategier.  Lärarens förmåga att anpassa undervisningen till 

elevers olika förutsättningar kan genom de kollegiala samtalen öka och få en positiv inverkan på 

elevernas lärande och motivation (Göransson, 2012). 

Sammanfattning 
 

I vår forskningsbakgrund har vi utgått från vetenskapliga artiklar, avhandlingar, aktuell litteratur inom 

ämnet specialpedagogik och pedagogik. Det forskarna anser sammanfattar vi genom följande 

punktlista: 

 För att bedriva skolutveckling och förändra lärarnas arbetssätt anser flera av de forskare som vi 

refererar till i vår teori att det kan ske om det skapas strukturer exempelvis TLC (Teacher learning 

community) eller PLC (Professional learning community) med arbetsplatsen som bas (Leahy & 

Wiliam, 2009; Levine & Marcus, 2010; Doppenberg, Brok & Bakx, 2012; Doppenberg, Brok & 

Bakx, 2013; Lindqvist & Holmström, 2016; D´Ardenne, 2013, McArdle & Coutts, 2010). 

 Kollegors arbete blir till en resurs för individuellt och kollektivt lärande när man på en skola 

avsätter tid för att kunna ha möten (Langelotz, 2014; Berhanu & Gustavsson, 2016; Göransson, 

2012). 

 Flera av forskarna anser att lärande kan ske om man vid de kollegiala samtalen utgår från en 

“samtalsmodell” där det finns en given ordning på de moment som ska tas upp och genomföras 

(Langelotz, 2014; Leahy & Wiliam, 2009; Levine & Marcus, 2010).  

 Rektorer är viktiga för att skolutveckling ska ske, genom att skapa mötessammanhang där lärare 

och annan personal i skolan kan diskutera, reflektera och utvärdera sina praktiker, då kan elevernas 

resultat höjas (Day, 2000; Shipley, 2006; Westling Allodi, 2011; Berhanu & Gustavsson, 2016). 

 I mötessammanhang kan både ett individuellt och kollektivt lärande skapas genom samspel med de 

andra deltagarna. Lärandet och kunskaperna kan utvecklas när vi påverkas och får stöttning genom 

olika modeller och strategier (Dysthe, 1996; Danielowich, 2012). 

 För att lyckas skapa ett kollegialt lärande behöver kollegiet visa generositet och öppenhet mot 

varandra. För att det kollegiala lärandet ska bli framgångsrikt är det av vikt att samtalsledaren har 

mandat från övriga kollegor att leda samtalet och att det är fokus på samarbete (Lindqvist & 

Holmström Wirf, 2012; Doppenberg, Brok & Bakx, 2013; Forslund Frykedal, 2016). 

 Lärare och elever ska kunna använda sig av självreglerande och kooperativa former av lärande. Ett 

självreglerande lärande innebär att kunna sätta mål planera och genomföra inlärningsprocessen 

samt utvärdera resultaten (Asherman & Klenzan, 2015). 

 Genom ett förebyggande arbete där speciallärare/lärare gör klassrumsobservationer kan de 

identifiera hur lärare arbetar i klassrummet, för att sedan diskutera olika situationer i kollegiala 

samtal. Diskussionerna kan leda till strategier där lärarna hittar arbetssätt att nå alla elever. De 

kollegiala samtalen kan då leda till en mer inkluderande skola (Lindqvist & Holmström Wirf, 2016; 

Forslund Frykedal, 2016; Göransson, 2012). 
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Metod 

I detta kapitel beskrivs uppsatsens val av metod, sökmetoder, urval, svarsfrekvens, instrument och 

genomförande. Vi beskriver också reliabilitet, validitet, generaliserbarhet, statistisk analys, index och 

avslutar kapitlet med etiska överväganden. 

Vi har valt en kvantitativ forskningsansats därför att vi ville mäta hur de kollegiala samtalen om 

lärande var organiserade på de undersökta skolorna, hur lärarna gjorde i praktiken, vad de kollegiala 

samtalen innehöll och vad lärarna upplevde att samtalen ledde till (Eliasson, 2013).   

Vid våra litteraturstudier av vetenskapliga artiklar har vi funnit teman i tidigare forskning som till stor 

del överensstämmer med vårt syfte och våra frågeställningar. Våra teman har blivit ett ramverk för att 

kunna utforma vår studie och för att jämföra våra fynd med tidigare forskning (Hartman, 2004). 

Innan vi började konstruera enkätfrågorna definierade vi de begrepp som vi använder oss av i vår 

studie. Definitionerna utgår från de vetenskapliga artiklar och forskningslitteratur som ingår i 

uppsatsens forskningsbakgrund. 

Utifrån våra operationaliseringar har vi definierat mätbara variabler som ingår i vår 

enkätundersökning. Vid vår analys av det insamlade datamaterialet har vi gjort analyser utifrån dessa 

operationaliseringar: anledningar till kollegiala samtal, mötesformer för kollegiala samtal, 

möjligheter/hinder för kollegiala samtal och gemensamt lärande för att utveckla den inkluderande 

undervisningen och undervisning av elever i behov av stöd.  

Sökmetoder 
Vi har hittat vetenskapliga artiklar i databaserna Ebesco och Eric. Alla artiklar som vi hittat är peer 

rewiewed och vi har sökt artiklar med ett sökord men också genom avancerad sökning. Vi har också 

använt oss av sökningar på Google för hitta information om exempelvis Skolverket och 

Vetenskapsrådet.  De vetenskapliga artiklar som använder oss av i vår uppsats är från år 2000 - 2017. 

Vi har också hittat artiklar genom referenslistor i litteratur som vi läst och i utvalda artiklar. De sökord 

som vi använt oss av när vi sökt i databaserna var: continuous professional development (CPD), 

professional learning community (PLC), collaborative learning among colleagues, collaborative 

practices, inclusive, primary school, secondary school, education, self-regulation, communities of 

practice, sense making, reflection, collegial learning och reading disabilities. 

Urval 
Vid forskningsstudier i pedagogik görs vanligen ett tillgänglighetsurval eller ett bekvämlighetsurval, 

alltså ett icke-sannolikhetsurval (Fejes & Thornberg, 2016). Vi har i vår studie gjort ett 

bekvämlighetsurval genom att välja två kommuner och skicka vår enkät till samtliga låg- och 

mellanstadielärare i de valda kommunerna (Ejlertsson, 2015). Vi skickade enkäten till 95 lärare i 

årskurs 1-6 i kommun A och till 198 lärare i kommun B. I kommun A, bor det ca 20 000 invånare och 

i kommun B, 47 000. En av de valda kommunerna ligger i de norra delarna av Sverige och den andra 

kommunen ligger i närheten av Stockholm. Vi valde att undersöka två kommuner för att få ett 

tillräckligt stort urval för att kunna dra säkrare slutsatser. De slutsatser och de resultat vi fått, kan 

förmodligen med viss försiktighet generaliseras till lärargrupper som arbetar i kommunala grundskolor 

och har en svensk grundskollärarexamen (Eliasson, 2013). 
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Svarsfrekvens 
Till kommun A och B skickade vi webbenkäter till alla lärare på låg- och mellanstadieskolor, antalet 

utskickade webbenkäter var 293 och antalet respondenter som svarat uppgår till 42,7 % (n=125) totalt. 

I kommun A skickade vi 95 webbenkäter och svarsfrekvensen var 53,7 % (n=51) och i kommun B 

skickade vi 198 enkäter och svarsfrekvensen var 37,4 % (n=74). 

Instrument 
Vid konstruerandet av enkätfrågorna använde vi oss av vår definition av kollegialt samtal, genom att 

operationalisera begreppet. Vi bröt ner begreppet och konstruerade frågor som undersöker 

samtalsmötets förekomst, organisering och struktur, och mötesdeltagarnas uppfattningar om vilket 

gemensamt lärande som sker och om detta lärande har betydelse för deras undervisning (Eliasson, 

2013). Enkäten kompletterades med ett antal öppna frågor för att ytterligare belysa hur lärare 

uppfattade de kollegiala samtalen som arbetsmetod (se Bilaga B).  

När vi konstruerade enkätfrågorna bröt vi ner våra övergripande frågeställningar till följande mer 

detaljerade frågor och frågeställningar som vi utgick ifrån när vi konstruerade enkätfrågorna (vilka till 

stor del utformades som påståenden). 

Först några beskrivande frågeställningar: 

 Har de undersökta lärarna deltagit i kollegiala samtal om lärande? 

 Hur organiseras de kollegiala samtalen? 

 Vad ansåg de undersökta lärarna att samtalen gett dem i deras roll som lärare?   

 Vad ansåg lärarna att de har för nytta av samtalen, är samtalen till stöd för deras undervisning?  

 Hade samtalen någon betydelse för elever i behov av stöd enligt lärarnas mening?  

 Pågick det kollegiala samtal för att utveckla undervisningen på skolan i andra mötessammanhang 

än i de, under de senaste åren, större rikstäckande kompetensutvecklingarna (Läslyftet, Bedömning 

för lärande, Matematiklyftet och Språkutvecklande arbetssätt)? 

 Vad ansåg lärarna om att också i framtiden vara delaktiga i kollegiala samtal om lärande?  

 

När vi analyserade och sammanställde våra data för att kunna göra jämförelser, hitta samband och se 

skillnader då använde vi oss av dessa analyserande frågeställningar: 

 Hade samtalens struktur betydelse för vilka möjligheter som lärarna såg med de kollegiala 

samtalen? 

 Hade samtalens struktur betydelse för lärarnas uppfattning om det egna arbetet i klassrummet? 

 Hade samtalens struktur betydelse för lärarnas arbete med inkludering och elever i behov av stöd? 

 Ansåg de undersökta lärarna att de kollegiala samtalen som handlade om lärande hade betydelse för 

deras arbete med inkludering och elever i behov av stöd? 

 Ansåg de undersökta lärarna att de kollegiala samtalen om lärande hade betydelse för deras egna 

arbete i klassrummet? 

 

För att studera respondenternas uppfattningar konstruerades påståenden i enkäten. Flera påståenden 

behandlade samma ämne och förseddes med samma slags svarsalternativ, vilket anses underlätta för 

respondenten (Eliasson, 2013). Påståendena i enkäten grundade sig i de tolkningar av begreppet 

kollegiala samtal om lärande som vi funnit i litteraturen. Vi har strävat efter att skapa en Likert-skala 

av påståenden som kan summeras där respondenterna fått instämma eller ta avstånd från påståendena. 

Skalan hade fyra svarsalternativ. Att ha ett jämnt antal svarsalternativ påverkar respondenten att 

tydligare ta ställning även vid ett påstående som inte engagerar särskilt (Ejlertsson, 2014).  
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Genomförande 
Innan vi påbörjade vår studie gjorde vi en pilotstudie. De personer som ingick i pilotstudien arbetade 

alla på låg- eller mellanstadieskolor men inte i de undersökta kommunerna. Vi valde även att tillfråga 

studiekamrater på speciallärarprogrammet vid Stockholms universitet. Syftet med pilotstudien var att 

undersöka om de som svarade tolkade frågorna på samma sätt som vi. När man gör en pilotstudie kan 

man få reda på om någon fråga är felkonstruerad genom att respondenterna svarat på ett rimligt sätt 

eller om de på något sätt misstolkat frågorna. Vi kunde också få reda på om det saknades någonting i 

våra frågor eller kanske någon fråga skulle vara omöjlig att besvara. Genom pilotundersökningen fick 

vi möjlighet att ändra något på frågorna så att de fungerade utifrån det som vi skulle mäta. Deltagarna 

i pilotundersökningen hade även synpunkter på enkätens utformning och omfattning (Ejlertsson,2014). 

Vi började med att skicka ut en förfrågan till de undersökta skolornas rektorer, om tillåtelse att skicka 

en webbenkät till lärarna som arbetade på skolorna. Vi berättade för rektorerna om syftet med vår 

studie, vad vi planerade att använda materialet till, hur lång tid enkäten tog att göra och att medverkan 

var anonym, vi har alltså inte haft någon möjlighet att identifiera enskilda personer som svarat.   

En vecka efter det att vi mejlat ut webbenkäten, skickade vi ut webbenkäten igen med ett bifogat 

påminnelsemeddelande och en förfrågan om att lärarna skulle fylla i enkäten. Ett sista påminnelse-

utskick mejlade vi en vecka efter den första påminnelsen. Totalt fick undersökningspersonerna alltså 

uppmaningar att besvara enkäten tre gånger. 

Reliabilitet och validitet  
Hög reliabilitet innebär att studien går att upprepa med liknande resultat. Faktorer som gör det möjligt 

att mäta reliabiliteten är att man mäter variablerna på flera sätt. När vi konstruerade enkätfrågorna till 

vår studie ställde vi flera frågor som mätte en och samma variabel.  

När vi konstruerade frågorna till webbenkäten var kopplingen till syfte och frågeställningar viktigt att 

ha i åtanke hela tiden för att få god validitet. Svarar de här frågorna på syfte och frågeställningar? Vi 

delade upp enkäten i områden som är kopplade till våra teman i studien för att ha systematik och 

kunna ringa in alla områden med olika enkätfrågor. Vi arbetade utifrån vårt syfte och vår 

problemformulering, och vi bröt ner våra områden som studiens frågeställningar utgår ifrån och 

konstruerade frågor/påståenden. Utifrån vårt arbetssätt när vi konstruerat enkätfrågorna så bedömer vi 

att vår studie har hög ”face-validity”.  

Vi har även genomfört två pilotundersökningar för att kontrollera hur enkätfrågorna uppfattats. 

Respondenterna i pilotundersökningarna gav oss respons och synpunkter efter de genomfört enkäten 

och vi ändrade sedan enkätfrågor så att de skulle mäta det vi tänkt – och efter dessa åtgärder bedömde 

vi att enkäten var godtagbart valid (Eliasson, 2013).  

Studiens generaliserbarhet 
Vi har i vår studie gjort ett bekvämlighetsurval genom att subjektivt välja att skicka vår webbenkät till 

samtliga låg- och mellanstadielärare i de två valda kommuner. Vid forskningsstudier i pedagogik görs 

vanligen ett bekvämlighetsurval, det vill säga ett icke-sannolikhetsurval (Fejes & Thornberg, 2016).  

Resultat från samhällsvetenskaplig forskning (kvalitativ eller kvantitativ) kan inte generaliseras rakt av 

i förhållande till populationen. Studier på människor är studier av sociala fenomen. Deras 

föränderlighet och kontextberoende förhindrar en enkel generalisering. Även en kvantitativ 

enkätstudie som görs på ett sannolikhetsurval har ofta alltför stort bortfall, så stort att 

generaliserbarheten vacklar (Fejes & Thornberg, 2016). Istället kan praktikern/läsaren av en studie 

göra en analytisk generalisering (Kvale, 1997). Genom att se på resultatet av vår studie som en 

arbetshypotes kan läsaren istället för en sanning få syn på perspektiv på det studerade fenomenet. 

Läsarens tolkning och jämförande med den egna praktiken är en fruktbar inställning vid läsandet av 
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vårt resultat. Generaliseringen infinner sig när ett igenkännande uppfattas i liknande fenomen (Fejes & 

Thornberg, 2016).  

Vi menar alltså att resultatet från vår studie går att generalisera till liknande population och 

urvalsgrupp - lärare som arbetar i årskurs 1 - 6 i kommuner som liknar de som ingår i vår studie och 

som varit delaktiga i olika kompetenssatsningar på sina skolor. Övervägande delen av respondenterna 

(107 av 114) har svensk grundskollärarutbildning och lärarlegitimation. De är alla lärare i den 

kommunala grundskolan, som följer svensk skollag och läroplaner. I vår undersökning hade 95 % av 

lärarna deltagit i kompetenssatsningar med kollegiala samtal om lärande, vilket kan indikera att så 

även är fallet för samtliga lärare i Sverige. De respondenter som besvarat vår enkät har tidigare 

deltagit i kompetenssatsningar med kollegiala samtal och har således erfarenhet och kunskap om 

fenomenet vi undersöker.  

Statistisk analys 
Med hjälp av frekvenstabeller och korstabeller analyserade vi insamlade grunddata. Vi mätte 

centralmått - typvärde för frågor med svar på nominalskalenivå, samt median och typvärde för våra 

frågor med svar på ordinalskalenivå. En övervägande del av enkätens frågor var av typen ja/nej-frågor 

eller påståenden med fyra svarsalternativ där såväl typvärde som median visade sig vara 3 eller 4. Det 

vill säga respondenterna instämmer helt (4) eller delvis (3) i frågeställningarnas påståenden. Vi 

undersökte hur svaren såg ut i de två undersökta kommunerna, för att få en uppfattning om eventuella 

skillnader. Chi2-test användes för att testa signifikanta skillnader när det gällde nominal- eller 

ordinaldata och för att kunna utföra Chi2 så slog vi därför först ihop fyra svarsalternativ till två 

(stämmer - stämmer inte). På grund av låga frekvenser i vissa celler var chi2-testet osäkert i vissa fall 

men vi använde chi2-test där det var möjligt. Vi byggde också upp index av påståenden.  

I vår undersökning såg vi att det under senaste året framförallt pågått två kompetensutvecklingar: 

Läslyftet och Bedömning för lärande och vi har valt att lyfta ut denna grupp av större rikstäckande 

kompetensutvecklingar och ställa den i jämförelse med kollegiala samtal som pågår i andra 

sammanhang. Vi valde att också inkludera Matematiklyftet och Ett språkutvecklande arbetssätt i 

denna grupp då även dessa utbildningar har pågått på många skolor och bedrivits som kollegialt 

lärande.  

Vi undersökte förekomsten av andra mötessammanhang med kollegiala samtal och ställde frågan: 

Pågår det kollegiala samtal för att utveckla undervisningen på skolan i andra mötessammanhang än 

kompetensutveckling? Totalt 74 respondenter (64,9 %) uppgav som sitt mest frekventa 

mötessammanhang Läslyftet, Bedömning för lärande, Matematiklyftet eller Ett språkutvecklande 

arbetssätt 40 respondenter (35,1 %) uppgav andra slags mötessammanhang. Enligt Skolverket ska 

organiserat kollegialt lärande ha en större effekt på elevernas lärande än mer traditionella föreläsningar 

eller på-egen-kammare-fortbildningar för lärarna. Vi ville därför se om det fanns skillnader mellan 

kollegiala samtal inom de större kompetensutvecklingarna och kollegiala samtal som förekom i andra 

mötessammanhang. 

Våra respondenter delades upp gruppvis utifrån sitt mest frekventa mötessammanhang med kollegialt 

samtal, på följande sätt: 

1) Kollegialt samtal i samband med De större kompetensutvecklingarna (Läslyftet, Bedömning för 

lärande, Matematiklyftet, eller Ett språkutvecklande arbetssätt) 

Andra mötessammanhang med kollegiala samtal om lärande för att utveckla undervisningen på skolan  

2) De respondenter vars mest frekventa möte senaste året var Läslyftet 

De respondenter vars mest frekventa möte senaste året inte var Läslyftet 

3) De respondenter vars mest frekventa möte senaste året var Bedömning för lärande 

De respondenter vars mest frekventa möte senaste året inte var Bedömning för lärande 

4) Respondenterna uppdelade i tre grupper utifrån sitt mest frekventa mötessammanhang:  
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Andra mötessammanhang  

Läslyftet  

Bedömning för lärande 

(Vid dessa tillfällen valde vi att inte analysera respondenter som deltog i Matematiklyftet och Ett 

språkutvecklande arbetssätt eftersom vi bedömde dessa grupper för små att analysera närmare.) 

Med en korstabell och Chi2-test kunde vi testa respondenternas fördelning i mötessammanhangen 

utifrån kommunhemvist. Vi fann ingen signifikant skillnad mellan lärarna i de olika kommunerna när 

det gällde vilka typer av möten de deltog i.  

Vi valde att göra olika index (summeringar av svar på flera frågor), för att kunna få fram mätbara 

variabler (Ejlertsson, 2015). Med hjälp av dessa index beräknades olika korrelationer. De korrelationer 

vi fann kommer alltså från icke-experiment vilket innebär att en samvarians inte självklart innebär att 

det finns ett orsakssamband. Det kan finnas mellanliggande variabler eller så kan det föreligga ett 

skensamband (Borg & Westerlund, 2010).  

Av de 125 respondenter som besvarat vår enkät hade totalt 114 respondenter (91,2 %) deltagit i ett 

sammanhang med kollegiala samtal under senaste året. När vi arbetat med att skapa ett index har vi 

utgått från dessa 114 respondenter. Vi skapade alltså olika index av enkätens påståenden som 

behandlade samma aspekt av respondenternas uppfattningar om det kollegiala samtalet. Vi kunde då få 

“verktyg” att se eventuella samband mellan respondenternas uppfattningar om samtalets möjligheter 

till ett gemensamt lärande och respondenternas behållning för klassrumspraktiken och vilken nytta 

respondenterna ansåg att de hade av samtalen. Med hjälp av index kunde vi också undersöka samband 

mellan grad av organisering av det kollegiala samtalet och respondentens uppfattningar om det 

gemensamma lärandets och om samtalets behållning för klassrumspraktiken (Ejlertsson, 2014). 

Vi testade följande hypoteser: 

 Nollhypotes: Hur välstrukturerade/organiserade de kollegiala samtalen är har inte något 

signifikant samband med hur lärarna uppskattar de kollegiala samtalen nytta/behållning för 

deras gemensamma lärande och undervisning 

 Alternativhypotes: Hur välstrukturerade/organiserade de kollegiala samtalen är har ett 

signifikant samband med hur lärarna uppskattar de kollegiala samtalens nytta/behållning för 

deras gemensamma lärande och undervisning 

och 

 Nollhypotes: Hur väl lärarna uppfattar de kollegiala samtalens möjligheter till gemensamt 

lärande har inte ett signifikant samband med vilken nytta/behållning lärarna anser samtalen ha 

för den egna klassrumsundervisningen och/eller undervisningen av elever i behov av stöd 

 Alternativhypotes: Hur väl lärarna uppfattar de kollegiala samtalens möjligheter till 

gemensamt lärande har ett signifikant samband med vilken nytta/behållning lärarna anser 

samtalen ha för den egna klassrumsundervisningen och/eller undervisningen av elever i behov 

av stöd 

 

Vi testade indexets inre konsistens (inre kongruens), ett test av indexets reliabilitet med hjälp av 

Cronbach´s Alpha. Ett godtagbart värde bör ligga över 0,7, helst högre men 1 är inte godtagbart 

(Ejlertsson).  

Vi gjorde korrelationsanalyser på de ingående variablerna med hjälp av Spearmans rangkorrelation, 

som var mest lämpligt för dessa rangordnade ordinalvariabler, korrelationskoefficient som kan anta ett 

värde mellan -1 och 1 som mäter variablernas linjära samvariation (Wahlgren, 2012).  

Alla index-värden har sedan normaliserats, det vill säga visar värden mellan 0 och 1, för att göra grafer 

mer överskådliga och rättvisande. Detta gjordes för att kunna jämföra data med olika skalvärden. 
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När vi sedan gjort index och även normaliserat indexvärdet (mellan 0 och 1) kunde vi ta fram olika 

centralmått. Värdet 1 innebar att respondenten svarat “stämmer helt” på samtliga påståenden 

respektive “ja” på samtliga frågor i respektive index. Därefter kunde vi gå vidare med att göra 

korrelationsstudier för att finna eventuella samband mellan graden av hur strukturerade samtalet var 

och respondentens uppfattning om möjligheter till gemensamt lärande och behållning för den egna 

klassrumspraktiken.  

Vi byggde upp Scatter/Dot i statistikprogrammet SPSS och studerade regressionslinjens lutning, R2: 

ett mått på hur mycket av variationen i den beroende variabeln som förklaras av den oberoende 

variabeln (mellan 0 och 1). Genom att använda oss av Pearsons korrelationskoefficient (ett mått på 

sambandets riktning och styrka som går mellan -1 och 1) kunde vi se om korrelationen var signifikant 

på 95 % -nivån.  

Index  

Index: Möjligheter till gemensamt lärande   

För att studera vilka möjligheter till gemensamt lärande som de kollegiala samtalen kan innebära för 

de deltagande lärarna ställdes nedanstående sju frågor. En sammanslagning av dessa frågor gav i 

reliabilitetstest Cronbach´s Alpha: 0,897.   

Samtalen ger mig möjlighet att tillsammans med mina kollegor:  

 diskutera min och mina kollegors undervisning 

 analysera min och mina kollegors undervisning 

 utvärdera min och mina kollegors undervisning 

 diskutera didaktiska frågor  

 diskutera undervisningssituationer  

 diskutera inkluderande arbetssätt i klassrummet  

 diskutera problem och svårigheter vi möter i klassrummet 

 
Index: Nytta för hela klassrumspraktiken (inklusive elever i behov av stöd)  

Vi ställde åtta frågor om hur lärarnas uppfattningar om i vilken grad de kollegiala samtalen bidragit till 

deras klassrumspraktik som även innefattade det egna arbetet med inkludering och elever i behov av 

stöd. När vi undersöker korrelationerna mellan frågeställningarna visar det sig att frågorna är delade i 

två “läger” samtidigt finns korrelationer vilket kan vara skäl att behålla indexet. Vi gjorde ett index av 

dessa frågeställningar. Indexet gav Cronbach´s Alpha 0,908. 

Samtalen: 

 har bidragit positivt till mitt arbete i klassrummet 

 har betydelse för mina elevers lärande 

 leder till att nya arbetssätt kommer min klassrumspraktik till del 

 leder till att ny kunskap om lärande kommer min klassrumspraktik till del 

 har stärkt mitt arbete med inkludering 

 har gett mig nya arbetsmetoder för mitt arbete med elever i behov av stöd 

 har gett mig ny kunskap om elever i behov av stöd 

 har utvecklat mitt arbete i klassrummet med elever i behov av stöd 

 
Index: Nytta för klassrumspraktiken (exklusive elever i behov av stöd)  

Vi delade upp ovanstående frågor i de två ”läger” som visat sig i korrelationsstudien ovan. Detta 

index, som inte tog med frågor om undervisningen av elever i behov av stöd, gav Cronbach´s Alpha 

0,898 och acceptabla korrelationer 
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Samtalen: 

 har bidragit positivt till mitt arbete i klassrummet 

 har betydelse för mina elevers lärande 

 leder till att nya arbetssätt kommer min klassrumspraktik till del 

 leder till att ny kunskap om lärande kommer min klassrumspraktik till del   

 
Index: Nytta för undervisning av elever i behov av stöd   

Har samtalens struktur betydelse för lärarens arbete med inkludering? Anser de undersökta lärarna att 

de kollegiala samtalen om lärande har betydelse för deras arbete med inkludering? 

För att kunna fördjupa oss i de kollegiala samtalens möjligheter för att utveckla lärarens arbete med 

elever i behov av stöd skapar vi ett särskilt index av de frågeställningarna. Vi sammanförde 

påståenden om vad de kollegiala samtalen om lärande haft för behållning för respondenten arbete med 

inkludering och elever i behov av stöd. Indexet gav Cronbach´s Alpha = 0,914 och acceptabla 

korrelationer. 

Samtalen:  

 ger mig och mina kollegor möjlighet till en samsyn om hur vi möter elever i behov av stöd 

 har stärkt mitt arbete med inkludering 

 har gett mig nya arbetsmetoder för mitt arbete med elever i behov av stöd 

 har gett mig ny kunskap om elever i behov av stöd 

 har utvecklat mitt arbete i klassrummet med elever i behov av stöd 

 
Index: Grad av struktur på (organisation av) samtalet   

Respondenterna fick svara på frågor om hur deras mest återkommande mötessammanhang var 

strukturerat och organiserat. Frågorna besvarades med dikotoma svarsalternativ (ja/nej). I vår enkät 

ställde vi elva frågor som behandlade kriterier som har betydelse för det kollegiala samtalets kvalitet. 

Vi lyfte ut frågeställningarna “Har din rektor deltagit i samtalet vid något tillfälle? och “Är samtalen 

kopplade till något specifikt tema/ämne?” ur indexet då dessa två drog ner värdet på Cronbach´s 

Alpha. Vi valde att istället undersöka frågeställningen om rektors deltagande i samtalet separat genom 

att lyfta den i resultatet. De resterande nio frågeställningarna använde vi i ett index och vårt index med 

dessa frågor gav i reliabilitetstest 0,702 i Cronbach´s Alpha, vilket kan ses som acceptabelt.  

 Är samtalen inplanerade i skolans kalendarium? 

 Har samtalen förutbestämda frågeställningar och/eller diskussionspunkter? 

 Har samtalen aktiviteter som återkommer i samma ordning vid varje samtal (mötesordning, 

procedur)? 

 Har samtalen en samtalsledare? 

 Är samtalsledaren en lärare på skolan? 

 Har samtalen en deltagare som fungerar som tidtagare (som hjälp att fördela talartid)? 

 Har samtalen en observatör, det vill säga någon som håller koll på respekten och stämningen i 

gruppen? 

 Är samtalsutrymmet för varje deltagare tidsbegränsat (t ex vid diskussioner)? 

 Är det krav på att alla är delaktiga i samtalet (t ex yttrar sig i diskussionsrundor)? 

 

När vi nu både gjort index och även normaliserat indexvärdet (mellan 0 och 1) kunde vi ta fram olika 

centralmått. Observera att 1 är värdet om respondenten svarat stämmer helt på samtliga påståenden i 

indexet, respektive ja på samtliga frågor om mötets organisering. Med detta index kunde vi i vårt 

resultat undersöka sambanden mellan det kollegiala samtalets grad av struktur och organisation och 
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respondenternas uppfattningar om möjligheter till ett gemensamt lärande respektive uppfattningar om 

samtalens behållning för den egna klassrumspraktiken.  

När vi tagit fram index kunde vi även jämföra dessa intervallskalors fördelning mellan de två 

kommunerna. Vi fann inte några signifikanta skillnader när det gällde dessa index mellan kommun A 

och kommun B.  

Forskningsetiska aspekter 

Enkäten skickades ut via mejl tillsammans med ett informationsbrev till de lärare som vi hade i vårt 

urval. Mejladresser till samtliga i urvalsgruppen hade vi hämtat från skolornas hemsidor. Vi 

informerade vår tillfrågade undersökningsgrupp om syftet med studien, vilka vi var, att deltagandet 

var helt frivilligt och vad enkäterna skulle användas till. Vi var tydliga med att deltagandet var 

frivilligt, att respondenterna, skolor och kommun skulle förbli anonyma. När respondenterna skickat in 

enkäten som de besvarat via Google var den helt anonym, då vi inte kunde se vilken person eller skola 

enkäten skickades från. I och med att respondenterna besvarat enkäten och skickat den blev 

svarsenkäten en del av vår empiri, vi och ingen utomstående kan urskilja vem som svarat vad. Vi anser 

att konfidentialitetskravet då är uppfyllt. Respondentens svar matades in endast med en tidsstämpel. I 

och med att respondenten valt att skicka iväg enkäten gav de samtidigt sitt samtycke till att vara 

delaktiga i studien. Vi nyttjar respondenternas enkätsvar genom att det blir datamaterialet som vi utgår 

från i vår studie (Ejlertsson, 2014; Vetenskapsrådet, 2017). 

Metoddiskussion 

Vår studie har en kvantitativ forskningsansats där vi har mätt hur lärare uppfattar de kollegiala 

samtalen om lärande och hur de varit strukturerade. Vi har också undersökt vad lärarna anser om 

behållningen av de kollegiala samtalen för ett gemensamt lärande, klassrumspraktiken och för elever i 

behov av stöd. Vi samlade in empirin genom en webbenkät. Vi skickade ut enkäten till alla lärare 

årskurs 1-6 till kommunala skolor i två kommuner och fick på detta sätt ett tillräckligt stort urval för 

att få trovärdighet på vår studie. För att få högre andel respondenter skickade vi webbenkäter vid tre 

tillfällen, vid första tillfället med åtföljande välkomstbrev och de andra tillfällen ett påminnelsebrev. 

Tre utskick var nödvändigt för att få den svarsfrekvens vi fick på vår undersökning (Eliasson, 2013). 

Vid konstruerandet av enkätfrågor utgick vi från våra definitioner exempelvis kollegialt samtal - vi 

ställde då frågor som undersöker samtalets förekomst, organisering, struktur och uppfattningar om 

lärande och “nytta” i klassrumspraktiken. Innan vi började vår studie gjorde vi en pilotstudie för att 

undersöka hur enkätfrågorna uppfattades. Var språket lättbegripligt och tolkade respondenterna 

frågorna på samma sätt som vi? Respondenterna i vår pilotstudie var lärare i årskurs 1-6 (men inte från 

den tänkta undersökningsgruppen) och studenter från speciallärarprogrammet vid Stockholms 

Universitet. I och med att vi gjorde en pilotundersökning kunde vi ändra och förbättra våra 

enkätfrågor. Deltagarna i enkätundersökning hade synpunkter på enkätens utformning, de ansåg att 

definitionen av Kollegiala samtal om lärande skulle återkomma flera gånger i enkäten. 

Pilotundersökningen gjorde att vi kunde förbättra frågorna och göra den mer tillgänglig och lättläst 

(Eliasson, 2013).  

Det finns risker med att ställa frågor som rör respondentens profession, även om anonymitet 

garanteras, respondenten kan svara det som förväntas av en “skicklig” utövare av sitt yrke. Därför är 

det viktigt att man är medveten om den risken vid konstruktion av frågor till enkäten, genom att ställa 

fler frågor om det man undersöker för att få fram data som har högre validitet. Respondentens 

sinnesstämning (irriterad, nöjd, arg etc) påverkar liksom de förutsättningar som råder när respondenten 
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avger sina svar. Hänsyn behöver också tas till den specifika frågeställningens känslighet (Ejlertsson, 

2016). 

Den statistiska analysen av datamaterialet gjorde vi med frekvenstabeller och korstabeller. Vi mätte 

centralmått, typvärde, median och medelvärde. För att hitta signifikanta skillnader gjorde vi 

korrelationer och Chi2-test, och den statistiska analysen gjordes i dataprogrammet SPSS (Eliasson, 

2013).  

Vi anser att vi fått svar på våra frågeställningar utifrån den kvantitativa forskningsansatsen vi använt, 

men vi hade kunnat komplettera vår studie med kvalitativ metod. Genom intervjuer hade vi möjligen 

kunnat ytterligare fördjupa våra resultat och kanske fått större kunskap om faktorer som påverkar ett 

gemensamt lärande i kollegiala samtal. Men i just detta sammanhang som vi genomfört vår uppsats låg 

en sådan triangulering av metoder utanför den tidsram vi hade för arbetet. 
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Resultat 

I vårt resultat beskriver vi frekvenser och jämför olika grupper. Vi har valt att dela upp respondenterna 

gruppvis på olika sätt utifrån de svar de uppgett på enkäten:  

1. För att få en uppfattning om de möjligheter som kollegiala samtal kan ge utifrån 

kompetensutveckling, har vi i vissa analyser grupperat respondenterna utifrån deras mest 

frekventa mötessammanhang var någon av a) De större kompetensutvecklingarna (Läslyftet, 

Bedömning för lärande, Matematiklyftet och Ett språkutvecklande arbetssätt) (n=74) b) Andra 

mötessammanhang (n=40) 

2. För att upptäcka eventuella olikheter mellan deltagare i Läslyftet och övriga respondenter har 

vi i vissa analyser delat respondenterna i: a) Läslyftet - De respondenter vars mest frekventa 

möte senaste året var Läslyftet, som jämfördes med b) Ej läslyftet - De respondenter vars mest 

frekventa möte senaste året var ett annat mötessammanhang än Läslyftet 

3. För att upptäcka eventuella olikheter mellan deltagare i Bedömning för lärande och övriga 

lärare har vi i vissa analyser delat respondenterna i: a) Bedömning för lärande - De 

respondenter vars mest frekventa möte senaste året var Bedömning för lärande b) Ej 

Bedömning för lärande - De respondenter vars mest frekventa möte senaste året var ett annat 

mötessammanhang än Bedömning för lärande 

4. I vissa analyser jämförde vi resultat mellan Andra mötessammanhang (n=40), Läslyftet (n=35) 

och Bedömning för lärande (n=33), vi har vid dessa tillfällen valt att inte analysera 

respondenter som deltog i Matematiklyftet (n=3) och Ett språkutvecklande arbetssätt (n=3) 

eftersom vi bedömde dessa svar för få att analysera närmare.   

Vilka mötessammanhang av kollegiala samtal har 

respondenterna deltagit i?  
Vi ställde frågor om i vilka sammanhang respondenterna deltagit i kollegiala samtal om lärande för att 

utveckla undervisningen på deras skola, dels överhuvudtaget och dels senaste året. Av de 125 lärare 

som svarade på vår enkät hade 119 (95 %) vid något tillfälle (under sin lärartid på skolan) deltagit i ett 

kollegialt samtal om lärande för att utveckla undervisningen på sin skola. Det senaste året hade 114 

(91,2%) av de 125 respondenterna deltagit i kollegiala samtal i något slags mötessammanhang. 

Vi fann att 113 (99,1 %) av de 114 respondenter som deltog i kollegiala samtal senaste året hade 

någon gång deltagit i någon av De större kompetensutvecklingarna. Vi kan därför anta att 

respondenterna har erfarenhet av de strukturerade samtalsmetoder som används i dessa 

kompetensutvecklingar.  

Det mötessammanhang med kollegialt lärande som flest respondenter deltog i senaste året var 

Bedömning för lärande, 68 respondenter, det vill säga över hälften av samtliga respondenter (59,6%) 

och Läslyftet, 45 respondenter (39,5%).  När det gällde kollegiala samtal i samband med 

kompetensutvecklingen Ett språkutvecklande arbetssätt hade 15 respondenter (13 %) deltagit i sådan, 

medan 16 respondenter (14 %) deltagit i Matematiklyftet (se Tabell 1). 

Vi kan i vår undersökning se att det även pågick kollegiala samtal om lärande som inte var knutna till 

kompetensutvecklingar när respondenterna markerat “annat sammanhang” (39,2 % av 237 möten). Av 

samtliga respondenter var det 27 (23,75 % av 114) som deltog i olika typer av möten där kollegiala 

samtal var en planerad del av mötestiden (till exempel lärarmöten, arbetslagsmöten). Även 26 (22,8 % 

av 114) av respondenterna svarade att de deltog i elevhälsomöten där det ingick kollegiala samtal om 
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lärande för att utveckla skolans undervisning. Slutligen hade 23 lärare (20,2 % av 114) markerat att de 

deltog i helt fristående kollegiala samtal om lärande, det vill säga samtal som inte var knutna till en 

specifik kompetensutveckling eller till något av skolans andra möten.  

Kollegiala samtal om lärande för att utveckla undervisningen på skolan skedde alltså i flera olika 

sammanhang. På vår öppna fråga om i vilka sammanhang de kollegiala samtalen pågick, som fria 

kollegiala samtal och delvis på andra möten, svarade respondenterna bland annat ämnesgruppsmöten, 

arbetslagsträffar, förstelärarmöten, pedagogiskt kafé, handledning av kollega. På frågan om vad man 

samtalade om fick vi svar som The Big Five, formativ bedömning, värdegrund, dokumentation, 

programmering, utvärdering av resultat och arbetsmetoder. Flera av de kollegiala samtalen som skedde 

utanför De större kompetensutvecklingarna var alltså knutna till ett ämnesspecifikt område. 

Av de totalt 114 respondenter som deltagit i kollegiala samtal så angav 81 (71,1%) att de var mycket 

positiva till att i framtiden delta i organiserade sammanhang som innehåller kollegiala samtal. 29 

(25,4%) var delvis positiva, 2 (1,8 %) var delvis negativa och 2 (1,8 %) var mycket negativa till 

kollegiala samtal i framtiden. 

Tabell 1. Olika typer av mötessammanhang med kollegiala samtal om lärande som respondenterna 

deltagit i senaste året 

Sammanhang Antal sammanhang  Procent 

Läslyftet 45 19,00 % 

Matematiklyftet 16 6,75 % 

Bedömning för lärande 68 28,70 % 

Språkutvecklande arbetssätt 15 6,35 % 

Läslyftet i egen regi 17 7,15 % 

Elevhälsomöten 26 10,95 % 

Fria KS  23 9,70 % 

Andra möten med delvis KS  27 11,40 % 

Summa 237 100 % 

 

Det var vanligt att respondenterna deltog i flera olika sammanhang av kollegiala samtal. Av de 114 

lärare som deltagit i kollegiala samtal senaste året deltog 72 respondenter (63,2 %) i två eller flera 

sammanhang, och 4 deltog i sex eller fler sammanhang. (Medelvärde för antal 

möte/respondent = 2,07, Medianvärdet för antal mötessammanhang var 2). Samtidigt såg vi att 42 

respondenter (36,8 % av 114) deltog som mest i ett mötessammanhang senaste året där kollegiala 

samtal ingått. Var fjärde (25,5 % av 114) respondent uppgav att de deltog i tre eller fler olika 

mötessammanhang med kollegiala samtal om lärande för att utveckla undervisningen på sina skolor. 

Borttagen tabell 
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Vilken struktur och organisation har de kollegiala 

samtalen om lärande på de undersökta skolorna?  

Vi ville undersöka de kollegiala samtalens grad av struktur och organisation genom att ställa elva 

kriterie-frågor om detta. Respondenten ombads uppge sitt mest frekventa mötessammanhang senaste 

året och svara på frågor och påståenden utifrån det mötessammanhanget.  

Av de 114 respondenterna var det 74 respondenter (64,9 %) som svarade på våra frågor om hur 

samtalen var organiserade och hur de uppfattade det kollegiala samtalets möjligheter och 

nytta/behållning utifrån ett kollegialt samtal inom en av De större kompetensutvecklingarna. Övriga 

40 respondenter (35,1 %) svarade utifrån kollegiala samtal i Andra mötessammanhang som inte var 

knutna till just dessa kompetensutvecklingar (se Tabell 2).  

Tabell 2. Respondenternas mest frekventa mötessammanhang senaste året 

 
 

Respondenterna svarade på elva frågor om det mest frekventa mötessammanhangets struktur och 

organisation (se Bilaga C). Knappt hälften av respondenterna (49,1%) svarade att det fanns krav på 

mötesdeltagarnas delaktighet i samtalet, och tre femtedelar (59,6%) deltog i ett samtal där deltagarnas 

samtalstid (samtalsutrymmet) var obegränsat. Kontrollen av samtalstidens fördelning mellan 

deltagarna i ett möte kan övervakas av en i gruppen särskild utsedd “tidtagare” enligt vissa 

samtalsmodeller. Av respondenterna uppgav 36 % att deras kollegiala samtalsmöte hade en 

”tidtagare”. För att säkerställa en “god samtalston” under ett möte kan även en “observatör” utses. I 

vår undersökning visade det sig att 15, 8 % av respondenterna rapporterade att de hade en observatör 

på sina kollegiala samtal. 46,5 % uppgav att deras rektor eller biträdande rektor någon gång deltagit i 

det kollegiala samtalet.  

Av de 114 lärare som svarade på vår enkät var det 74 (64,9%) som utifrån någon av De större 

kompetensutvecklingarna svarade på de frågor vi ställde om samtalets struktur och organisation. Vi 

undersökte om dessa respondenters svar om samtalens struktur skilde sig åt från de respondenter som 

svarat utifrån Andra mötessammanhang. Fanns det signifikanta skillnader mellan dessa två grupper 

när det gällde någon av frågeställningarna? 

Vi fann signifikanta skillnader mellan grupperna när det gällde följande frågeställningar. (Signifikant 

samband räknar vi som ett p-värde mindre än 0,05, vid Chi2-test). 

 mötet har förutbestämda frågor/diskussionspunkter (p = 0,037), där det var vanligare att man hade 

förutbestämda frågor i De större kompetensutvecklingarna än i Andra mötessammanhang 
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 mötet har aktiviteter som återkommer i samma ordning vid varje samtal (p = 0,007), där det var 

vanligare att aktiviteter återkom i samma ordning i De större kompetensutvecklingarna  

 mötet kräver att alla är delaktiga (p = 0,003), där det var vanligare att alla mötesdeltagare 

förväntades aktivt delta i De större kompetensutvecklingarna  

 rektor/biträdande rektors deltagande i samtalet (p = 0,04), där det var vanligare att rektorn var 

delaktig i mötet i Andra mötessammanhang än inom De större kompetensutvecklingarna 

 

Vi kunde med Chi2-test se att det är statistiskt signifikant att de som svarat utifrån Läslyftet svarat 

annorlunda än övriga respondenter när det gällde följande frågeställningar 

 samtalet har en tidtagare (p = 0,001), där det var vanligare att samtalen hade en tidtagare i andra 

sammanhang än Läslyftet.  

 mötet har en observatör (p =0,05), där det var vanligare att samtalen hade en observatör i andra 

sammanhang än Läslyftet.  

 samtalsutrymmet är tidbegränsat (p = 0,001), där det var vanligare att samtalet var tidsbegränsat i 

andra sammanhang än Läslyftet.  
 

Vi fann signifikanta skillnader mellan dem som svarat utifrån Bedömning för lärande jämfört med 

övriga respondenter i följande frågeställningar 

 samtalet har ett tema/ämne (p = 0,001), där det var vanligare att samtalet hade ett specifikt 

tema/ämne i andra sammanhang än Bedömning för lärande.  

 samtalet har återkommande aktiviteter i samma ordning (p = 0,046), där det var vanligare att 

samtalet hade återkommande aktiviteter i samma ordning i Bedömning för lärande än andra 

sammanhang. 

 mötet har tidtagare (p = 0,000), där det var vanligare att Bedömning för lärande hade en tidtagare.  

 mötet har en observatör (p = 0,007), där det var vanligare att Bedömning för lärande hade en 

observatör.   

 mötet kräver att alla är delaktiga (p = 0,005), där det var vanligare att Bedömning för lärande 

krävde att alla var delaktiga.   

 samtalsutrymmet är tidsbegränsat (p = 0,00), där det var vanligare att Bedömning för lärande hade 

ett tidsbegränsat samtalsutrymme.  

 rektor har deltagit vid något tillfälle (p = 0,001), det var vanligare att rektorn deltog vi något 

tillfälle i andra sammanhang med kollegiala samtal än Bedömning för lärande  
 

Vad gällde övriga frågor fann vi inga signifikanta skillnader mellan de olika grupperingarna. 

Av de 114 respondenterna i vår studie deltog 2,6 % i möten med kollegiala samtal med 2-3 deltagare, 

27,2 på möten med 4-6 deltagare och 43,9 % på möten med 7-9 deltagare. På möten med kollegiala 

samtal med 10-12 deltagare deltog 21,9 % av respondenterna och 4,4 % deltog på samtalsmöten med 

fler deltagare än 12.   

När det gällde hur ofta respondenterna träffades i möten med kollegiala samtal svarade 26,3 % att de 

hade möten varje vecka, 30,7% svarade att de hade möten varannan vecka, 39,5 % hade möten 1 

gång/månad och 3,5 % av respondenterna hade möten med kollegiala samtal 1-3 gånger per termin.   

Möteslängden vid kollegiala samtal var kortare än 30 min enligt 0,9 % av respondenterna, 30 minuter 

enligt 4,4 %, 45 minuter enligt 11,4 %, 60 minuter pågick samtalen enligt 23,7%, 75 minuter enligt 

26,3 %, 90 minuter svarade 27,2 % och mer än 90 minuter enligt 6,1 % av respondenterna. När vi 

undersökte sambandet mellan möteslängden och hur respondenterna ställde sig till påståenden om de 

kollegiala samtalens möjligheter till gemensamt lärande och nytta för deras klassrumspraktik fann vi 

inga signifikanta samband. 
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Vi ville studera hur respondenterna uppfattade de mötestillfällen där kollegiala samtal om lärande 

ingick. Vi fick in enkätsvar som rörde respondenternas uppfattningar om 1) mötestidens effektivitet, 2) 

om alla mötesdeltagare var delaktiga, 3) om talutrymmet fördelades rättvist, och 4) om hur viktigt det 

var att det kollegiala mötet hade en mötesordning (se Tabell 3)  

(borttagen text) 

 

Tabell 3. Respondenternas uppfattningar om samtalet 

 
Till stor 

del 

Till viss 

del 

Till viss del 

inte 

Inte 

alls 

1. Mötestiden användes effektivt 44,7 % 36,0 % 14,9 % 4,4 % 

2. Alla mötesdeltagare är delaktiga i samtalet 51,8 % 26,3 % 14,0 % 7,9 % 

3. Samtalsutrymmet fördelas jämnt mellan deltagarna 32,5 % 38,6 % 19,3 % 9,6 % 

4. Det är viktigt att de kollegiala mötena har en mötesordning 

(procedur) 
55,3 % 21,9 % 14,0 % 8,8 % 

De kollegiala samtalens möjligheter till 

gemensamt lärande, behållning för lärarens 

undervisning och arbete med elever i behov av 

stöd 

Vi kan se i Tabell 4 att respondenterna till övervägande del ställde sig positiva till påståenden om det 

kollegiala samtalets möjligheter till gemensamt lärande. De påståenden som skiljde ut sig var 

möjligheter till att gemensamt analysera och utvärdera undervisningen. Var tionde (10,5 %) 

respondent ansåg att samtalen bara delvis innebar möjligheter till att utvärdera undervisningen, 8,8 % 

ansåg att möjligheterna att analysera den egna och kollegornas undervisning var bristfälliga.  

Tabell 4. Respondenternas uppfattningar om de kollegiala samtalens möjligheter till ett gemensamt 

lärande. 

 
Möjligheter att 

stämmer 

helt 
stämmer 

delvis 
stämmer delvis 

inte 
stämmer inte 

alls 

diskutera min och mina kollegors undervisning   67,5 % 27,2 % 3,5 % 1,8 % 

analysera min och mina kollegors undervisning  50,9 % 40,4 % 4,4 % 4,4 % 

utvärdera min och mina kollegors undervisning  50,9 % 38,6 % 6,1 % 4,4 % 

diskutera didaktiska frågor 61,4 % 36,0 % 2,6 % 0,0 % 

diskutera undervisningssituationer vi möter i 

klassrummet 
71,9 % 25,4 % 2,6 % 0,0 % 

diskutera inkluderande arbetssätt i klassrummet 57 % 36,8 % 5,3 % 0,9 % 

diskutera problem och svårigheter vi möter i 

klassrummet 
64,9 % 34,2 % 0,9 % 0,0 % 

 

Tabell 5 visar att av samtliga respondenter ansåg 31,6 % att samtalen hade stärkt deras arbete med 

inkludering, medan 8,8 % (7 % + 1,8 %), ansåg att samtalen delvis inte eller inte alls stärkt deras 

arbete med inkludering. Vårt datamaterial visar också att 29,8 % av respondenterna instämde helt i att 
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samtalen inneburit ny kunskap om elever i behov av stöd, men 14 % ansåg att kunskaperna inte alls 

eller delvis inte ökat. Att de kollegiala samtalen ledde till nya arbetsmetoder och utvecklat arbetet i 

klassrummet med elever i behov av stöd ansåg 33,3 % respektive 35,1 % av respondenterna, 55,3 

respektive 52,6 % ansåg att det stämde delvis. Samtidigt ansåg 11,4 % respektive 12,2 % att detta 

delvis inte eller inte alls stämde. 

Tabell 5. Respondenternas uppfattningar om de kollegiala samtalens behållning/nytta för den egna 

klassrumspraktiken 

 
De organiserade kollegiala samtalen om lärande 

stämmer 

helt 
stämmer 

delvis 
stämmer delvis 

inte 
stämmer inte 

alls 

har gett mig och mina kollegor en samsyn om hur vi möter 

elever i behov av stöd 
52,6 % 42,0 % 2,6 % 2,6 % 

har bidragit positivt till mitt arbete i klassrummet 50,0 % 49,1 % 0,0 % 0,9 % 

har betydelse för mina elevers lärande 50,9 % 47,4 % 1,8 % 0 % 

leder till att nya arbetssätt kommer min klassrumspraktik 

till del 
58,8 % 40,2 % 0,0 % 0,9 % 

leder till att ny kunskap om lärande kommer min 

klassrumspraktik till del 
62,3 % 36,0 % 1,8 % 0,0 % 

har stärkt mitt arbete med inkludering 31,6 % 59,6 % 7,0 % 1,8 % 

har gett mig ny kunskap om elever i behov av stöd 29,8 % 56,0 % 11,4 % 2,6 % 

har gett mig nya arbetsmetoder för mitt arbete med elever i 

behov av stöd 
33,3 % 55,3 % 9,6 % 1,8 % 

har utvecklat mitt arbete i klassrummet med elever i behov 

av stöd 
35,1 % 52,7  % 9,6 % 2,6 % 

 

Vi undersökte skillnader mellan respondenternas deltagande i olika mötessammanhang och hur de 

ställde sig till de olika påståendena om samtalens möjligheter och behållning. Bilaga D, E, F och G 

visar hur respondenternas uppfattningar fördelat sig utifrån deltagande i De större 

kompetensutvecklingarna, Andra mötessammanhang, Läslyftet eller inte, respektive Bedömning för 

lärande eller inte.  

I Tabell 6 kan vi se respondenterna uppdelade i Läslyftet Bedömning för lärande och Andra 

mötessammanhang och deras uppfattningar om de kollegiala samtalens behållning för deras 

undervisning av elever i behov av stöd. I denna tabell är inte Matematiklyftet (n = 3) och Ett 

språkutvecklande arbetssätt (n=3) inräknade, eftersom vi bedömde att vi hade för få svarande i dessa 

grupper för att kunna göra en analys.  

Vi fann signifikanta skillnader mellan grupperna när det gällde följande frågeställningar:  

Vi kunde med Chi2-test (genom att sammanföra svarsalternativen till två, se metodavsnittet) se att det 

är statistiskt säkerställt att de som svarat utifrån Läslyftet svarat annorlunda än övriga respondenter när 

det gällde följande frågeställning 

 De kollegiala samtalen har gett mig ny kunskap om elever i behov av stöd (p= 0,017), där det var 

vanligare att anse att samtalen gav respondenterna ny kunskap om elever i behov av stöd vid 

deltagande i annat mötessammanhang än i Läslyftet. 

 

Vi kunde inte se några statistiskt säkerställda skillnader mellan de som svarat utifrån Bedömning för 

lärande eller inte. Men vårt datamaterial visar att 31 (93,9 %) av de 33 respondenter som deltog i 
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Bedömning för lärande i stort instämde till påståendet ”De kollegiala samtalen har gett mig ny 

kunskap om elever i behov av stöd”, för Andra mötessammanhang instämde 87,5 %. Respondenterna i 

Bedömning för lärande instämde även i hög grad till påståendet att samtalen hade inneburit nya 

arbetsmetoder för och utvecklat arbetet i klassrummet med elever i behov av stöd (93,9 %). 

Motsvarande procentsiffror var för Läslyftet 82,8 % och för Andra mötessammanhang 87,5% 

respektive 85 % (se tabell 6 och Bilaga E och G).  

Tabell 6. Respondenternas uppfattningar om de kollegiala samtalens behållning för deras egna 

undervisning av elever i behov av stöd, fördelade på  Läslyftet (n=33), Bedömning för lärande (n=35) och 

Andra mötessammanhang (n=40) I denna tabell är inte Matematiklyftet (n=3) och Ett språkutvecklande 

arbetssätt (n=3) inräknade. 

 Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer delvis inte Stämmer inte alls 

De kollegiala 

samtalen om 

lärande 

Läslyft BfL Andra Läslyft BfL Andra Läslyft BfL Andra Läslyft BfL Andra 

har gett mig 
och mina 

kollegor en 

samsyn om 
hur vi möter 

elever i behov 

av stöd 

45,7 % 51,5 % 55 % 45,7 % 48,5 % 37,5 %  2,9 % 0 % 5,0 % 5,7 % 0 % 2,5 % 

har stärkt mitt 

arbete med 

inkludering 

28,6 % 24,2 % 32,5 % 57,1 % 66,7 % 62,5 % 8,6 % 9,1 % 5,0 % 5,7 % 0 % 0 % 

har gett mig 
ny kunskap 

om elever i 

behov av stöd 

25,7 % 18,2 % 35,0 % 48,6 % 75,7 % 52,5 % 20,0 % 6,1 % 10,0 % 5,7 % 0 % 2,5 % 

har gett mig 

nya 

arbetsmetoder 
för mitt 

arbete med 

elever i behov 
av stöd 

28,6 % 27,3 % 35,0 % 54,2 % 66,6 % 52,5 % 14,3 % 6,1 % 10,0 % 2,9 % 0 % 2,5 % 

har utvecklat 

mitt arbete i 

klassrummet 
med elever i 

behov av stöd 

34,3 % 24,2 % 37,5 % 48,5 % 69,7 % 47,5 % 14,3 % 6,1 % 10,0 % 2,9 % 0 % 5,0 % 

 

Vi kunde med Chi2-test visa att de som svarat utifrån De större kompetensutvecklingarna svarat 

signifikant annorlunda än övriga respondenter när det gällde följande frågeställningar: 

 analysera min och mina kollegors undervisning (p= 0,015), där det var vanligare att samtalens 

möjligheter att analysera undervisning uppfattades större vid deltagande i De större 

kompetensutvecklingarna än i Andra sammanhang  

 utvärdera min och mina kollegors undervisning (p= 0,014), där det var vanligare att samtalens 

möjligheter att utvärdera undervisning uppfattades större vid deltagande i De större 

kompetensutvecklingarna än i Andra sammanhang 

 

Vi ville undersöka om samtalets struktur hade betydelse för respondenternas uppfattningar om 

samtalets möjligheter till ett gemensamt lärande. För att analysera eventuella samband korrelerade vi 

respondentens svar om Grad av struktur på samtalet med respondentens uppfattningar om de 

kollegiala samtalens Möjligheter till gemensamt lärande. Vi använde här de index vi skapat (se 

Metodavsnittet).  

Ett signifikant samband fanns mellan respondenternas uppfattningar om samtalets Möjligheter till 

gemensamt lärande och Grad av struktur på samtalet (Figur 1). Determinationskoefficienten R2 = 

0,130 – vilket tolkas som 13 % förklarad varians, korrelationskoefficienten r = 0,360, vilken var 
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signifikant på 1 % - nivån. Vi hade här dock tre outliers som vi valde att lyfta ut ur beräkningen vilket 

möjligen påverkar resultatets validitet. 

 

Figur 1. Samband mellan “Grad av struktur på/organisering av samtalet” och samtliga respondenters 

uppfattningar om det kollegiala samtalets “Möjligheter till gemensamt lärande” 

Vi ville undersöka om samtalets struktur hade betydelse för respondenternas uppfattningar om 

samtalets möjligheter för den egna klassrumspraktiken. Vi fann ett signifikant samband när vi 

korrelerade indexet Grad av struktur på samtalet med Nytta för klassrumspraktiken (exkl. elever i 

behov av stöd). Determinationskoefficienten R2 = 0,075, korrelationskoefficienten r = 0,273 p = 0,003 

vilket var signifikant på 1 % -nivån. Men det var tydligt att det endast fanns ett svagt samband 

eftersom den förklarande (den oberoende) variabeln bara kunde förklara 7,5 % av den beroende 

variabeln (se Figur 2). För hela klassrumspraktiken (inkl. elever i behov av stöd) fann vi inget 

signifikant samband (R2 = 0,034 r = 0,184, p= 0,051). Vi fann inte något samband mellan grad av 

struktur på samtalet och respondentens uppfattning om samtalets nytta/behållning för undervisningen 

av elever i behov av stöd. (R2 = 0,018, r = 0,133, p=0,157). 

 
 



 

 

26 

Figur 2. Samband mellan grad av struktur på/organisering av det kollegiala samtalet och respondenternas 

uppfattningar om samtalens nytta för deras klassrumspraktik, exklusive elever i behov av stöd. 

Av undersökningens 114 respondenter deltog 40 i Andra mötessammanhang än de större 

kompetensutvecklingarna. Figur 3 visar sambandet mellan Grad av struktur på samtalet och 

Möjligheter till gemensamt lärande för respondenter som deltog i Andra mötessammanhang. 

Resultatet gav R2 = 0,319, r = 0,565, p = 0,000. Resultatet tyder på att 31,9 % av respondenternas 

Möjligheter till gemensamt lärande kan förklaras av graden av struktur på det kollegiala samtalet. Vi 

valde här att undanta två outliers, vilket möjligen kan påverka resultatets validitet. Med de två outliers 

var resultatet R2 = 0,141, r = 0,376 p=0,017 vilket var signifikant på 5 % -nivån. När vi undersökte 

signifikansen för respondenterna som deltagit i Andra mötessammanhang, för samband mellan Grad 

av struktur på samtalet och uppfattningar om Nytta för klassrumspraktiken (exkl. elever i behov av 

stöd) fann vi inga signifikanta samband. Inte heller för respondenternas uppfattningar om de kollegiala 

samtalens Nytta för elever i behov av stöd fann vi signifikanta samband. 

 

 
 

Figur 3. Samband mellan grad av struktur på/organisering av samtalet och respondenternas 

uppfattningar om samtalets möjligheter till ett gemensamt lärande, för de respondenter som deltog i 

”Andra mötessammanhang”  

 
För respondenter som deltog i Läslyftet fanns inga signifikanta samband vare sig mellan Grad av 

struktur och Möjligheter till gemensamt lärande respektive Nytta för elever i behov av stöd. Däremot 

fanns ett signifikant samband för Nytta för klassrumspraktiken (exkl. elever i behov av stöd). R2 = 

0,116 r = 0,340 p = 0,046 signifikansnivå på 5 %. Samtidigt kunde vi se att plotten inte visar på något 

tydligt samband (se Figur 4). För deltagarna i Bedömning för lärande fann vi inga signifikanta 

samband alls men vi kan konstatera att i dessa plotter låg värdena högt för båda indexen/variablerna. 
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Figur 4. Samband mellan grad av struktur på/organisering av samtalet och respondenternas 

uppfattningar om samtalets behållning för den egna klassrumspraktiken (exkl. elever i behov av stöd), 

för de respondenter som deltog i ”Läslyftet”. 

 

 

Vi undersökte vilken nytta lärarna ansåg att de hade av de kollegiala samtalen. Är samtalen till stöd för 

deras undervisning? Fanns det samband mellan lärarnas uppfattningar om möjligheter till ett 

gemensamt lärande och deras uppfattningar om behållningen av samtalen som stöd för den egna 

klassrumspraktiken?  

Vi fann en signifikant korrelation när vi undersökte sambandet mellan Möjligheter till ett gemensamt 

lärande och respondenternas uppfattningar om samtalens behållning för den egna klassrumspraktiken.  

R2 = 0,243, r = 0,493, signifikans på 1 % -nivån. När vi gjorde om korrelationen och även inkluderade 

elever i behov av stöd i klassrumspraktiken (en inkluderande klassrumspraktik) kunde vi i se ett än 

starkare signifikant samband: R2 = 0,321 r = 0,567, p = 0,00 signifikans på 1 % - nivån. Resultatet kan 

tolkas som att 32,1 % av förändringarna i Nytta för hela klassrumspraktiken (inkl. elever i behov av 

stöd) kan förklaras av ändringar i Möjligheter till gemensamt lärande (se Figur 5).  

Vi fann samband mellan respondenternas uppfattningar om samtalens Möjligheter till gemensamt 

lärande och uppfattningar om samtalens nytta/behållning för den egna undervisningen av elever i 

behov av stöd. R2 = 0,289. Korrelationskoefficienten blev r = 0,537 vilket var signifikant på 1 % -

nivån.  
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Figur 5. Samband mellan samtliga respondenters uppfattningar om det kollegiala samtalets möjligheter till 

ett gemensamt lärande och uppfattningar om samtalens behållning för den egna klassrumspraktiken 

(inklusive deras arbete med elever i behov av stöd). 

 

 

Vi undersökte skillnader i medelvärde för Läslyftet, Bedömning för lärande, Matematiklyftet, Ett 

språkutvecklande arbetssätt och Andra mötessammanhang (se Tabell 7). Vi använde för dessa 

jämförelser de index vi skapat (se metodavsnittet)   

Vi kan se följande tydliga skillnader: 

 att medelvärdet är högre för grad av struktur på samtalet för gruppen Bedömning för lärande 

(0,8013) jämfört med övriga mötessammanhang.   

 att Läslyftets medelvärde för grad av struktur ligger lågt, (0,6127) strax över medelvärdet för Andra 

mötessammanhang (0,5889).  

 att Läslyftets medelvärde för behållning för elever i behov av stöd ligger lägst (0,7162) vid 

jämförelse mellan grupperna 

 att Bedömning för lärande har ett högre medelvärde för samtalets möjligheter till lärande (0,8687) 

jämfört med övriga grupper 

 medelvärden för grupperna Matematiklyftet och Ett språkutvecklande arbetssätt har genomgående 

ett högre medelvärde men i dessa grupper deltog endast tre respondenter/grupp vilket gjorde att vi 

valde att endast redovisa dessa värden 

 

Vi kunde med T-test jämföra medelvärden och då se att det var statistiskt säkerställt att de som svarat 

utifrån Bedömning för lärande svarat annorlunda på indexet Grad av struktur på samtalet än Läslyftet 

(p=0,00) och Andra mötessammanhang (p= 0,00). 
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Tabell 7. Medelvärde för samtalets grad av struktur och respondenternas uppfattningar, uppdelade i 

mötessammanhang 

 Antal 

respondenter  
Grad av 

möjligheter 

till ett 

gemensamt 

lärande 

Grad av behållning för 

klassrumspraktiken (exkl. 

elever i behov av stöd) 

Grad av 

behållning 

för hela 

klassrums- 

praktiken 

(inkl. elever i 

behov av 

stöd) 

Grad av 

behållning för 

undervisning 

av elever i 

behov av stöd 

Grad av 

struktur 

på 

samtalet 

Alla  114 0,8458 0,8516 0,7873 0,7497 0,6608 

Bedömning för 

lärande 
33 0,8687 0,8510 0,7765 0,7455 0,8013 

Läslyftet 35 0,8435 0,8786 0,7833 0,7162 0,6127 

Matematiklyftet 3 0,9841 0,8889 0,889 0,9111 0,6296 

Ett 

språkutvecklande 

arbetssätt 

3 0,9524 0,9444 0,9722 0,9778 0,667 

Andra mötes-

sammanhang 

40 0,8107 0,8187 0,7781 0,7533 0,5889 

 

 

I vårt datamaterial kan vi konstatera att en övervägande del av respondenterna (89,6%) ansåg att 

kollegiala samtal på något sätt var till nytta för deras undervisning av elever i behov av stöd, medan 

10,4 % ansåg det inte alls eller delvis inte var till nytta för dessa elever (index Nytta för elever i behov 

av stöd). Resultatet i Tabell 5 visar för vilka enskilda påståenden som respondenter ansåg att de 

kollegiala samtalen inte var till nytta för deras arbete med elever i behov av stöd. Vi undersökte graden 

av struktur på de samtalen där dessa respondenter deltog. Figurerna 6, 7 och 8 visar att graden av 

struktur på samtalet var lägre för den grupp av respondenter som ansåg att samtalen “inte alls” eller 

“delvis inte” var till nytta för deras arbete med elever i behov av stöd. (Staplarna visar medelvärdet för 

indexet Grad av struktur på samtalet, 1 = 100 %, det vill säga “ja-svar” till alla kriterier för en hög 

grad av struktur på samtalet). 

 
 

Figur 6. Skillnader på samtalets grad av struktur för respondenternas uppfattning om samtalets 

behållning för nya arbetsmetoder för arbetet med elever i behov av stöd. 
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Figur 7. Skillnader på samtalets grad av struktur för respondenternas uppfattning om samtalets 

behållning för ny kunskap om elever i behov av stöd. 

 

Figur 8. Skillnader på samtalets grad av struktur för respondenternas uppfattning om samtalets 

behållning för arbetet i klassrummet med elever i behov av stöd. 

 

I vår undersökning uppgav 35 respondenter att Läslyftet var deras mest frekventa mötessammanhang, 

medan 33 respondenter uppgav Bedömning för lärande och 40 respondenter uppgav Andra 

mötessammanhang. Vi undersökte om respondentens deltagande i Läslyftet, Andra mötessammanhang 

respektive Bedömning för lärande påverkade hur man upplevde samtalens behållning för den egna 

undervisningen av elever i behov av stöd.  

Vi kunde för deltagare i Läslyftet se ett samband mellan Möjligheter till gemensamt lärande och Nytta 

för elever i behov av stöd, R2 = 0,215 r = 0,464 p = 0,005, vilket var signifikant på 1 % -nivån (se 

Figur 9). När vi undersökte samband för Läslyftet mellan uppfattningar om samtalets Möjligheter till 

gemensamt lärande och samtalets Nytta för klassrumspraktiken (exkl. elever i behov av stöd) såg vi ett 

något tydligare samband R2 = 0,268, r = 0,542 p = 0,001.   
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Figur 9. Samband för respondenter som deltog i “Läslyftet”, mellan respondenternas uppfattningar om 

samtalets möjligheter till ett gemensamt lärande och deras uppfattningar om samtalens behållning för 

den egna undervisningen av elever i behov av stöd 

För de respondenter som deltog i Andra mötessammanhang var sambandet mellan samtalets 

Möjligheter till gemensamt lärande och samtalets Nytta för elever i behov av stöd: R2 = 0,274 r = 

0,523 p = 0,001 (se Figur 10). Men precis som för Läslyftet var sambandet tydligare för Nytta för 

klassrumspraktiken (exkl. elever i behov av stöd) R2 = 0,375 r = 0,596 p = 0, 000. 

 
 

Figur 10. Samband för respondenter som deltog i “Andra mötessammanhang”, mellan respondenternas 

uppfattningar om samtalets möjligheter till ett gemensamt lärande och deras uppfattningar om samtalens 

behållning för den egna undervisningen av elever i behov av stöd 
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För de respondenter som deltog i Bedömning för lärande såg vi inga signifikanta samband mellan 

uppfattningar om möjligheter till ett gemensamt lärande och behållning för klassrumspraktiken (exkl. 

elever i behov av stöd) R2 = 0,092, r = 0,304, p = 0,085.  Figur 11 visar samband för gruppen 

Bedömning för lärande mellan deltagarnas uppfattningar om samtalets Möjligheter till ett gemensamt 

lärande och samtalets Nytta för elever i behov av stöd: R2 = 0,462, r = 0,680, p = 0,000, en signifikans 

på 1 % -nivån. Vi kan konstatera att plotten för gruppen Bedömning för lärande hade höga värden på 

både x- och y-axeln vilket försvårade en analys av ett samband. 

 

 
 

Figur 11. Samband, inom ”Bedömning för lärande”, mellan respondenternas uppfattningar om samtalets 

möjligheter till ett gemensamt lärande och deras uppfattningar om samtalens behållning för den egna 

undervisningen av elever i behov av stöd.  
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Diskussion 

I diskussionen kommer vi att diskutera vårt resultat i relation till teori och tidigare forskning. I vår 

studie undersökte vi om det sker kollegiala samtal om lärande på skolorna under organiserade former. 

I hur hög grad är de kollegiala samtalen strukturerade? Vi ville i vår studie också undersöka lärarnas 

upplevelser av de kollegiala samtalens möjligheter till ett gemensamt lärande och i vilken grad de 

anser att samtalen påverkat deras arbete i klassrummet.  

Vi valde att undersöka kollegiala samtal om lärande för att det är en relativt ny trend i skolans värld 

som slagit igenom stort både i Sverige och internationellt. Vi har i vår roll som lärare varit delaktiga i 

kollegiala samtal om lärande och vill därför få mer kunskap om hur lärare uppfattar kollegiala samtal 

och om de anser att de leder till någon nytta för klassrumspraktiken. Vår undersökning försöker ta ett 

helhetsgrepp på förekomst, utformning men också meningen med kollegiala samtal genom att 

undersöka olika möjligheter som ett kollegialt samtal mellan lärare kan innebära. Men genom att vi 

har valt ut aspekter, visserligen utifrån skolverket och tidigare forskningsresultat, begränsar vi 

medvetet vår undersökning.  

Satsningarna som gjorts i skolan både på nationell nivå och skolnivå är en följd av de senaste 

decenniernas sjunkande elevresultat i ämnen som matematik och läsförståelse. När Pisa började 

presentera elevresultat år 2000 låg Sverige i topp när de gällde att mäta 15-åringars resultat i 

matematik, läsförståelse och naturkunskap. Sveriges 15-åriga elever hade år 2012 det lägsta resultatet 

sedan PISAmätningarna påbörjades, men vid senaste mätningen visade resultaten att kurvan hade 

vänt6.  

Vad beror det då på att resultaten möjligen har vänt i förhållande till andra länders resultat vad det 

gäller 15-åriga elevers kunskapsresultat de senaste åren?  Är det de stora rikstäckande 

kompetensutvecklingar som Skolverket har implementerat på de flesta grundskolor i Sverige som har 

bidragit till att bryta den negativa PISA-kurvan? Den frågan kan vi inte svara på i vår studie men 

kompetensutvecklingar som Läslyftet, Matematiklyftet, Bedömning för lärande och Ett 

språkutvecklande arbetssätt är metoder som man använt med denna ambition, metoder som bygger på 

kollegialt lärande. Forskare som Shipley (2006) anser att ett gemensamt lärande kan uppstå när en 

grupp delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper. När en grupp träffas regelbundet och kritiskt 

delar och granskar sin praktik i ett inkluderande samarbete kan det stärka kunskap och utveckling av 

klassrumspraktiken. Shipley kallar denna lärande gemenskap PLC - professional learning community. 

(Shipley, 2006: DÁrdenne, 2013).  

I vår undersökning har 95 % av lärarna deltagit i någon av dessa nationella kompetensutvecklingar, 

vilket kan indikera att så även är fallet för samtliga lärare i Sverige. Kan ökningen av elevers 

måluppfyllelse bero på att lärare numera deltar i kollegiala samtal där möjligheter finns till ett 

gemensamt lärande för att gemensamt utveckla undervisningen på skolan?  

Läslyftet, Matematiklyftet och Bedömning för lärande har gemensamt att de är uppbyggda genom 

strukturerade kollegiala samtal om lärande för att utveckla undervisningen på skolan. Resultatet i vår 

enkätstudie visade att förekomsten av de kriterier för ett väl strukturerat och organiserat kollegialt 

samtal var högre för de respondenter som deltagit i en av De större kompetensutvecklingarna än i 

Andra mötessammanhang. Men vi såg också att det skilde sig åt om det kollegiala samtalet utspelade 

sig i Läslyftet eller i Bedömning för lärande. 

Vi kan i vår studie se att Grad av struktur på samtalet hade ett signifikant samband med 

respondenternas uppfattningar om samtalens Möjligheter till gemensamt lärande i alla typer av 

mötessammanhang (Figur 1). De kollegiala samtalen som förekommer i de större 

kompetensutvecklingarna har en mötesprocedur och en given ordning på hur samtals- och 

arbetsgången är. För att skapa förutsättningar till ett gemensamt lärande visar flera studier att det är 

                                                      
6 elevresultat.https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Utbildning-och-forskning/Provresultat/Resultat-PISA/  
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viktigt att skapa strukturer för kollegiala samtal (Langelotz, 2014; Leahy & Wiliams, 2009; Levine & 

Marcus, 2010). Vi kan i vår undersökning se att graden av struktur på samtalen under en 

kompetensutveckling som Bedömning för lärande är högre, men vi ser också att det finns kollegiala 

samtal i Andra mötessammanhang och att dessa också har struktur. Vi kan se att för de respondenter 

som deltog i Andra mötessammanhang så var sambandet tydligt mellan graden av struktur och 

respondenternas möjligheter till ett gemensamt lärande (Figur 3). Resultatet tyder på att 31,9 % av 

respondenternas möjligheter till gemensamt lärande kan förklaras av graden av struktur på det 

kollegiala samtalet. Vilket kan tolkas som att ju högre grad av struktur på samtalet dessa större 

möjligheter till ett gemensamt lärande. Vi kan därför påstå, utifrån vår undersökning, att för alla 

mötessammanhang är det av stor vikt att samtalet har en god struktur för att ge möjligheter till ett 

gemensamt lärande för att utveckla undervisningen på skolan.  

De respondenter som varit med i Läslyftet svarade att rektor var delaktig vid 42,9 % av 

mötessammanhangen men i Bedömning för lärande svarade de att rektorn varit med vid 21,2 %. 

Rektorn anses ha en viktig funktion vid de kollegiala samtalen för att stötta ett framgångsrikt lärande 

hos deltagarna. Om det inte sker något lärande i det kollegiala samtalet är det rektors roll att förändra 

strukturen på samtalet för att skapa bättre förutsättningar för ett gemensamt lärande (Shipley, 2006). 

Utifrån vår erfarenhet har rektorer olika möjligheter att delta i lärarnas kollegiala samtal. Skolor har 

olika socioekonomiska upptagningsområden, arbetsbelastningen på skolans rektor kan vara stor. 

Samtidigt är det av vikt att rektor prioriterar, kanske med skolhuvudmans hjälp, de sammanhang där 

lärare möts för kollegiala samtal om lärande för att utveckla undervisningen på skolan.  

Vår undersökning visade att 21,9 % av samtliga 114 respondenter uppfattade att mötesdeltagarna inte 

alls eller bara till viss del deltog aktivt under samtalen (se Tabell 3). I kompetensutvecklingen 

Bedömning för lärande uppgav 67,7 % av deltagarna att det fanns ett krav på att alla deltog i samtalet, 

motsvarande siffra för Läslyftets deltagare var 48,1 %. Studiens resultat skiljde sig också åt mellan 

Bedömning för lärande och Läslyftet när det gällde kriteriet “Är samtalsutrymmet för varje deltagare 

tidsbegränsat?” I Bedömning för lärande uppgav 75,8 % av deltagarna att så var fallet, för Läslyftet 

uppgav 17,1 % av deltagarna att samtalsutrymmet var tidsbegränsat (se Bilaga C). Bedömning för 

lärande följer Leahy och Wiliams (2009) modell för kollegiala samtal och i samtalsmodellen ingår att 

alla deltagarna är delaktiga och att samtalsutrymmet är tidsbegränsat. Studiens resultat visade att av 

samtliga respondenter ansåg 28,9 % att talutrymmet inte fördelades rättvist. Det var vanligare att 

samtalsutrymmet var tidsbegränsat i andra kollegiala samtal än Läslyftet. Levine och Marcus (2010) 

menar att det är viktigt att deltagarna får lika mycket talutrymme, och därmed att alla ska få möjlighet 

att förmedla sina dilemman och frågor. Langelotz (2014) såg i sin studie att det kan finnas en risk att 

vissa individer i kollegiet styr samtalet och att det då kan medföra att någon i gruppen kände sig 

korrigerad och inte kunde uttrycka sina åsikter (2014). 

Vår studie har visat att det finns ett samband mellan det kollegiala samtalets Möjligheter till 

gemensamt lärande och hur respondenterna uppfattar samtalens behållning Nytta för den egna 

klassrumspraktiken (inkl. elever i behov av stöd) (se Figur 5). När respondenterna uppfattade att 

samtalen gav större möjligheter att diskutera, analysera och utvärdera undervisningen kan vi anta att 

respondenterna upplevde mer behållning/nytta för den egna klassrumspraktiken. Lindqvist och 

Holmström Wirf (2016) menar att om det sker diskussioner, utvärdering och analys av den egna 

undervisningen i ett kollegialt sammanhang kan ett lärande ske och ett effektivare arbete i 

klassrummet det resultatet visade också Beatty (2000) i sin studie. Vi kan se i resultatet av 

respondenternas uppfattningar om vilka möjligheter som de kollegiala samtalen gav, att samtliga 

uppfattade att de fick möjligheter att diskutera undervisningssituationer och problem och svårigheter 

de möter i klassrummet. De möjligheter respondenterna uppfattade sig ha i det kollegiala samtalet var 

att diskutera. Vårt resultat visar att respondenterna uppfattade färre möjligheter att analysera och 

utvärdera den egna och kollegors undervisning (se Tabell 4). Det finns en tendens till att kollegiala 

samtal stannar vid att “bara” bli ett ytligt diskuterande. McArdle och Coutts (2010) menar att djupare, 

mer analyserande och kritiska reflektioner är nödvändigt för att utveckla en skolas undervisning.  

Som blivande speciallärare låg vårt fokus i undersökningen på de kollegiala samtalens betydelse för 

lärarens undervisning och förståelse av elever i behov av stöd, stöd som kan handla om extra 

anpassningar och särskilda åtgärder men för oss framförallt handlar om lärarens möjligheter att 
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anpassa undervisningen på gruppnivå. Sambandet mellan lärarnas möjligheter till ett gemensamt 

lärande och deras egen klassrumspraktik är ett signifikant samband i vår undersökning (se Figur 5). Vi 

såg även ett signifikant samband mellan lärarnas möjligheter till gemensamt lärande och deras 

uppfattningar om samtalens möjligheter för klassrumspraktiken (exkl. elever i behov av stöd). 

Sambandet mellan samtalets möjligheter till gemensamt lärande och lärarnas uppfattningar om 

samtalens behållning/nytta för undervisningen av elever i behov av stöd visade däremot ett svagare 

samband. Vi ser i vår undersökning en brist i de kollegiala samtalen om lärande. Vi anser att det är 

viktig att ta med alla elevers olika behov vid diskussioner i det kollegiala samtalet om lärande. Att i 

samtalet fundera om de nya "strategierna", "metoderna" eller "uppgifterna" passar alla elever. I 

samtalet kan man då redan fundera på vilka anpassningar man bör göra för att skapa möjligheter så att 

alla elever kan lyckas. Det kollegiala samtalet om lärande anser vi då har ett inkluderande perspektiv. I 

vår studie fanns det respondenter som uppfattade att samtalen hade lite eller ingen betydelse för att 

tillföra ny kunskap, nya arbetsmetoder och/eller utveckla deras arbete med elever i behov av stöd. När 

vi undersökte graden av struktur på de kollegiala samtalen för dessa respondenter, visade det att deras 

samtal hade en något sämre grad av struktur (Figur 6,7 och 8). Vår studie visar att graden av struktur 

har betydelse för det gemensamma lärandet. Vi visar även att lärarnas arbete i klassrummet (inklusive 

elever i behov av stöd) påverkas positivt av vilka möjligheter till gemensamt lärande de kollegiala 

samtalen ger. Vilket skulle kunna betyda att graden av struktur påverkar lärarnas behållning av 

samtalen för deras arbete med elever i behov av stöd.  

Resultatet visade en signifikant skillnad där respondenter som deltagit i Läslyftet hade mindre 

behållning av de kollegiala samtalen för att få ny kunskap om elever i behov av stöd än övriga 

respondenter (se Tabell 6). Vi såg i vår studie att de 35 respondenter som deltog i Bedömning för 

lärande hade högre medelvärde för både det kollegiala samtalets Nytta för elever i behov av stöd och 

Grad av struktur på samtalet än Läslyftet (se Tabell 7). Vi kunde se att hur välstrukturerat det 

kollegiala samtalet var hade ett signifikant samband med hur lärarna uppskattade de kollegiala 

samtalens Möjligheter till gemensamt lärande (Figur 1). För de 73 respondenter som deltog i Läslyftet 

och Andra mötessammanhang fanns signifikanta samband mellan hur väl de uppfattade det kollegiala 

samtalets Möjligheter till ett gemensamt lärande och deras uppfattningar om samtalens behållning för 

den egna undervisningen av elever i behov av stöd, Nytta för elever i behov av stöd (se Figur 9 och 

10). Hur kan det resultatet förklaras? Lärande kan ske som påverkar individer både individuellt och 

kollegialt om modeller för olika strategier och en stöttande struktur finns (Dysthe, 1996; Danielowich, 

2012). De olika strategierna som lärare lär sig i de kollegiala samtalen kan ge möjligheter att också nå 

elever i behov av stöd och leda till en mer inkluderande skola (Lindqvist & Holmström Wirf, 2016; 

Frykedal, 2016; Göransson, 2012) Samtalsmodellen som används i kompetenssatsningen Bedömning 

för lärande är Lehany och Wiliams (2009) modell för kollegiala samtal, den har en strikt form där 

varje moment har angivna tidsramar, där alla deltagare ska komma till tals. Kan det förklara att 

respondenter som deltog i Bedömning för lärande upplevde en större för Nytta för elever i behov av 

stöd i vår studie? Forskare som Lehany och Wilams 2009, Lindqvist & Holmström Wirf, 2016; 

Frykedal, 2016; Göransson, 2012 har i sina studier sett liknande samband, det styrker de resultat som 

vi sett i vår empiriska studie. 

 
Slutsatser 
 

Ett kollegialt samtal om lärande behöver  

 sträva efter en hög grad av struktur för att ge lärarna möjligheter att nå ett gemensamt lärande  

 ge möjligheter till ett gemensamt lärande eftersom det har betydelse för deltagarnas behållning för 

undervisningen 

 tydligare fokusera på att analysera och utvärdera undervisningen  

 medvetet lyfta undervisningen av elever i behov av stöd och det inkluderingsarbete som pågår på 

skolan  

 legitimeras genom skolledning/rektors engagemang och deltagande i samtalet 
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 ha en hög grad av struktur på alla mötessammanhang där kollegialt lärande för att utveckla 

undervisningen på en skola ingår 

 

Förslag till vidare forskning 
 

 Litteraturstudie av hur kompetensutvecklingarna är upplagda, vilka lärandeteorier är centrala, och 

hur förhåller sig kompetensutvecklingarna till att inkludera alla elever. 

 En kvalitativ studie som utforskar kollegiala samtal i relation till elever i behov av stöd. 
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Bilagor  

Bilaga A  

Förfrågan till rektorer angående enkätundersökning 

Hej! 

Jag, Laila Eriksson och min studiekamrat Camilla Sellergren, kommer att göra en enkätundersökning som gäller 

det kollegiala samtalet om lärande som undersöker om, hur och varför lärare deltar i kollegiala samtal. Vi undrar 

om det är möjligt att skicka en enkät till samtliga lärare som arbetar på låg- och mellanstadieskolor i XXXX? 

Enkätmedverkan, skola, kommun och stad kommer att anonymiseras och enkätmaterialet kommer att behandlas 

konfidentiellt. Enkäten skickas via post till lärarna och tar 5-10 minuter att genomföra. Uppgifterna analyseras av 

oss och presenteras i ett examensarbete på avancerad nivå. Ni får naturligtvis ta del av våra resultat. 

Vänliga hälsningar 

Laila Eriksson och Camilla Sellergren 

Speciallärarprogrammet: Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp, Avancerad nivå 

Stockholms universitet 

Missivbrev till respondenterna 

Hej! 

Vi heter Laila Eriksson och Camilla Sellergren och går sista terminen på Speciallärarprogrammet. Som 

examensarbete undersöker vi organiserade mötessammanhang som innehåller kollegiala samtal om lärande för 

att utveckla undervisningen på skolan. Deltar lärare i organiserade kollegiala samtal om lärande och hur är de i 

så fall strukturerade? Vad har lärare för nytta av samtalen, är samtalen till stöd för deras undervisning? Här 

kommer därför en enkät som vi är tacksamma om du klickar dig igenom. Den tar ca 5 minuter att besvara. Din 

medverkan är helt frivillig och kan när som helst avbrytas. Namn och skola avidentifieras och uppgifterna 

behandlas konfidentiellt och anonymt. Uppgifterna analyseras sedan av oss och resultatet presenteras därefter i 

ett examensarbete på specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Tack på förhand! 

Laila Eriksson     Camilla Sellergren 

Påminnelsebrev 

Hej! 

Det här är en påminnelse om ett mejl som vi skickade för en dryg vecka sedan. Den bifogade enkäten tar cirka 

fem minuter att besvara och det skulle betyda väldigt mycket för oss om just DU tar den tiden och hjälper oss 

med vårt examensarbete på speciallärarprogrammet. Namn och skola avidentifieras och uppgifterna behandlas 

konfidentiellt och anonymt. Om du redan svarat så behöver du inte bry dig om det här utskicket. Men vi skickar 

ut påminnelsen till alla eftersom vi på grund av anonymiteten inte vet vilka som redan svarat på enkätfrågorna. 

Det är viktigt att vi får fler svar på enkäten!! Så snälla, ta er tid och hjälp två kollegor. 

Mvh 

Laila Eriksson     Camilla Sellergren 
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Bilaga B  

Webbenkäten  

Lärares kollegiala samtal om lärande 

Välkommen till denna enkät som vill veta mer om de kollegiala samtalen du kanske deltar i.  
 

Kollegiala samtal om lärande - vad är det? 
Kollegiala samtal om lärande är ett organiserat samarbete där en grupp lärare delar med sig av sina kunskaper 

och erfarenheter i ett ömsesidigt lärande för att utveckla undervisningen på skolan. Ett organiserat kollegialt 

samtal finns i ett organiserat mötessammanhang. 

 

1. Har du pedagogisk utbildning på högskolenivå? 
 Ja 

 Nej 

 

2. Hur många år har du arbetat som lärare?    
 0-4 år 

 5-9 år 

 10-14 år 

 15-19 år 

 20-24 år 

 25- 29 år  

 30- 34 år 

 35- 39 år 

 40- 44 år     

       

3. Har du deltagit i ett mötessammanhang som innehöll kollegiala samtal om lärande för att utveckla 

undervisningen på din skola?        
 Ja 

 Nej 

 

4. I vilka sammanhang har du deltagit i organiserade kollegiala samtal om lärande för att utveckla 

undervisningen på din skola? Du kan markera flera svar. 
 Läslyftet 

 Matematiklyftet 

 Bedömning för lärande 

 Språkutvecklande arbetssätt 

 Elevhälsomöte 

 Annan typ av möte där en del av mötestiden ägnas åt ett strukturerat kollegialt samtal om 

ömsesidigt lärande för att utveckla undervisningen 

 Annan typ av möte 

Om du svarade annan typ av möte. Skriv gärna ned vilken typ av möte. Tack! 

 

5. Deltar du denna termin (ht 17) eller har du deltagit läsår 2016/2017 (ht16/vt 17) i organiserade 

kollegiala samtal om lärande för att utveckla undervisningen på din skola? 
 Ja 

 Nej 

 

6. I vilka sammanhang deltar du eller har du deltagit under ht16/vt17 och/eller ht17? 

Du kan markera flera svar. 
 Läslyftet 

 Matematiklyftet 

 Bedömning för lärande 

 Språkutvecklande arbetssätt 

 Elevhälsomöte 

 Annan typ av möte där en del av mötestiden ägnas åt strukturerat kollegialt samtal om ömsesidigt 

lärande för att utveckla undervisningen. 

 Läslyftet, i egen regi (dvs utan statligt bidrag) 

 Fristående organiserade kollegiala samtal för att utveckla undervisningen på skolan 

Om du svarade annan typ av möte. Skriv gärna ned i vilken typ av möte. Tack! 
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Följande frågor handlar om formen för ditt mest återkommande mötessammanhang under ht/vt och ht17, 

som innehåller kollegiala samtal om lärande för att utveckla undervisningen på din skola. 
 

7. I vilket sammanhang av organiserade samtal om lärande för att utveckla undervisningen på din skola, 

har du deltagit flest gånger under ht16/vt17 och ht17. 
 Läslyftet 

 Matematiklyftet 

 Bedömning för lärande 

 Språkutvecklande arbetssätt 

 Elevhälsomöte 

 Läslyftet, i egen regi (dvs utan statligt bidrag) 

 Fristående organiserade kollegiala samtal för att utveckla undervisningen på skolan 

 Annan typ av möte där en del av mötestiden ägnas åt strukturerat kollegialt samtal om ömsesidigt 

lärande för att utveckla undervisningen. 

Om du svarade annan typ av möte. Skriv gärna ned i vilken typ av möte. Tack! 
 

8. Är dessa samtal del av ett annat möte som innehåller andra punkter än utveckling av undervisning (t ex 

lärarmöte, arbetslagsmöte)? 
 Ja 
 Nej 

 

9. Vilken typ av möte? 
 

10. Är samtalen inplanerade i skolans kalendarium? 
 Ja 

 Nej 

 

11. Är samtalen kopplade till ett specifikt tema/ämne? 
 Ja 

 Nej 

 

12. Har samtalen förutbestämda frågeställningar och/eller diskussionspunkter? 
 Ja 

 Nej 

 

13. Har samtalen aktiviteter som återkommer i samma ordning vid varje samtal (mötesordning, 

procedur)? 
 Ja 

 Nej 

 

14. Har samtalen en samtalsledare? 
 Ja 

 Nej 

 

15. Är samtalsledaren en lärare på skolan? 
 Ja 

 Nej 

 

16. Har samtalen en deltagare som fungerar som tidtagare (som hjälp att fördela talartid)? 
 Ja 

 Nej 

 

17. Har samtalen en observatör, dvs någon som håller koll på respekten och stämningen i gruppen? 
 Ja 

 Nej 

18. Är samtalstutrymmet för varje deltagare tidsbegränsat (t ex vid diskussioner)? 
 Ja 

 Nej 

 

19. Är det krav på att alla är delaktiga i samtalet (t ex yttrar sig i diskussionsrundor)? 
 Ja 
 Nej 
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20. Har din rektor/biträdande rektor deltagit i samtalen vid något tillfälle? 
 Ja 

 Nej 

 

21. Hur många deltagare är det vanligen med på mötet? 
 2-3 

 4-6 

 7-9 

 10-12 

 fler än 12 

 

22. Hur ofta träffas ni för dessa möten där kollegiala samtal om lärande ingår? 
 varje vecka 

 varannan vecka 

 1 gång/månad 

 1-3 gånger/termin 

 När det behövs 

 

23. Hur många minuter varade ditt senaste organiserade kollegiala samtal om lärande? 
 mindre än 30 min 

 ca 30 min 

 ca 45 min 

 ca 60 min 

 ca 75 min 

 ca 90 min 

 mer än 90 min 

Om du vill! Skriv vad ni samtalade om under ditt senaste organiserade kollegiala samtal? 

 

Följande påståenden handlar om dina erfarenheter av organiserade kollegiala samtal om lärande du 

deltagit i under ht16/vt17 och/eller ht 17. 

 

24. Mötestiden används effektivt. 
Till stor del   1  2  3  4      Inte alls 

 

25. Alla mötesdeltagare är delaktiga. 
Till stor del   1  2  3  4      Inte alls 

 

26. Samtalstiden/talutrymmet fördelas jämnt mellan deltagarna. 
Till stor del   1  2  3  4      Inte alls 

 

27. Det är viktigt att de kollegiala mötena har en mötesordning (procedur). 
Mycket viktig  1  2  3  4      Inte alls viktig 

 

Nu kommer ett antal påståenden om de organiserade kollegiala samtal om lärande du deltagit i under 

ht16/vt17 och ht17 

Om du deltagit i flera mötessammanhang under ht16/vt17 och/eller ht17, vänligen svara utifrån det sammanhang 

du deltagit i flest gånger. 

 

28. De organiserade kollegiala samtalen ger mig möjlighet att med mina kollegor  
 diskutera min och mina kollegors undervisning     

Stämmer helt  Stämmer delvis    Stämmer delvis inte    Stämmer inte alls 

 analysera min och mina kollegors undervisning 
Stämmer helt  Stämmer delvis    Stämmer delvis inte    Stämmer inte alls 

  utvärdera min och mina kollegors undervisning  
Stämmer helt  Stämmer delvis    Stämmer delvis inte    Stämmer inte alls   

 diskutera didaktiska frågor  
Stämmer helt  Stämmer delvis    Stämmer delvis inte    Stämmer inte alls 

Om du deltagit i flera mötessammanhang under ht16/vt17 och/eller ht17, vänligen svara utifrån det sammanhang 

du deltagit i flest gånger. 

 

 

29. De organiserade kollegiala samtalen ger mig möjlighet att med mina kollegor 
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 diskutera undervisningssituationer        
Stämmer helt  Stämmer delvis    Stämmer delvis inte    Stämmer inte alls 

 diskutera inkluderande arbetssätt i klassrummet     
Stämmer helt     Stämmer delvis      Stämmer delvis inte    Stämmer inte alls 

 diskutera problem och svårigheter vi möter i klassrummet                                     
Stämmer helt      Stämmer delvis      Stämmer delvis inte    Stämmer inte alls 

 ger mig och mina kollegor möjlighet till en samsyn om hur vi möter elev i behov av stöd  
Stämmer helt      Stämmer delvis      Stämmer delvis inte    Stämmer inte alls 

 

30. De organiserade kollegiala samtalen om lärande 
 leder till större gemenskap i kollegiet      

Stämmer helt     Stämmer delvis      Stämmer delvis inte    Stämmer inte alls 

 leder till förståelse för varandras arbetssituationer         
Stämmer helt  Stämmer delvis  Stämmer delvis inte    Stämmer inte alls 

 

Nu några påståenden om de organiserade kollegiala samtalens nytta för ditt arbete i klassrummet. 
 

31. De organiserade kollegiala samtalen om lärande 
 har bidragit positivt till mitt arbete i klassrummet  

Stämmer helt Stämmer delvis   Stämmer delvis inte Stämmer inte alls 

 har betydelse för mina elevers lärande   
Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer delvis inte Stämmer inte alls 

 leder till nya arbetssätt kommer min klassrumspraktik till del  
Stämmer helt   Stämmer delvis     Stämmer delvis inte  Stämmer inte alls 

 leder till att ny kunskap om lärande kommer min klassrumspraktik till del  
Stämmer helt     Stämmer delvis  Stämmer delvis inte  Stämmer inte alls 

 

32. De organiserade kollegiala samtalen om lärande 
 har stärkt mitt arbete med inkludering       

Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer delvis inte   Stämmer inte alls 

 har gett mig ny kunskap om elever i behov av stöd  
Stämmer helt     Stämmer delvis    Stämmer delvis inte  Stämmer inte alls 

 har gett mig nya arbetsmetoder för mitt arbete med elever i behov av stöd        
Stämmer helt  Stämmer delvis  Stämmer delvis inte  Stämmer inte alls 

 har utvecklat mitt arbete i klassrummet med elever i behov av stöd    
Stämmer helt  Stämmer delvis  Stämmer delvis inte  Stämmer inte alls 

 

Och till sist… några frågor om organiserade kollegiala samtal i framtiden. 
 

33. Hur ställer du dig till att framöver ha möjlighet att delta i organiserade sammanhang som innehåller 

kollegiala samtal om lärande för att utveckla undervisningen på din skola? 
 

Mycket positiv    1   2   3   4    Mycket negativ 

 

Om du har tid, svara, klicka annars vidare. 

34. Tid behövs för organiserade kollegiala samtal om lärande. Har något prioriteras bort för att bereda 

plats för sådana samtal? 

 

35. Skulle något kunna prioriteras bort i dina arbetsuppgifter för att bereda plats för till exempel en 

timmes kollegialt samtal varannan vecka? 
 

Tack för din medverkan!  

Om du skickar in dina svar, så samtycker du till att dina svar får användas i enkätstudien om kollegiala samtal. 

 

 

 

 

 



 

 

44 

Bilaga C  

De kollegiala samtalens grad av struktur för olika mötessammanhang  

 Samtliga 

respondenter 
De större 

kompetens- 
utveckling 

Andra mötes- 

sammanhang 
Läslyftet Annat mötes-

sammanhang 

än Läslyftet 

Bedömning 

för lärande 
Annat mötes- 

sammanhang 

än Bedömning 
för lärande 

Frågor i enkäten ja ja ja ja ja ja ja 

Är samtalen inplanerade 

i skolans kalendarium? 
97,4 % 97,3% 97,5 % 94,3 % 98,7 % 100,0 % 96,3 % 

Är samtalen kopplade 

till ett specifikt 

tema/ämne? 

73,7 % 71,6 % 77,5 % 85,7 % 68,4 % 51,5 % 82,7 % 

Har samtalen 

förutbestämda 

frågeställningar 

och/eller 

diskussionspunkter? 

90,4 % 94,6 % 82,5 % 94,3 % 88,6% 97,0 % 87,7 % 

Har samtalen aktiviteter 

som återkommer i 

samma ordning vid 

varje samtal? 

78,9 % 86,5 % 65,0 % 85,7 % 75,9 % 90,9 % 74,1 % 

Har samtalen en 

samtalsledare? 
96,5 % 97,3 % 95 % 94,3 % 97,5 % 100,0 % 95,1 % 

Är samtalsledaren en 

lärare på skolan? 
89,5 % 93,2 % 82,5 % 91,4 % 88,6 % 97,0 % 86,4 % 

Har samtalen en 

deltagare som fungerar 

som tidtagare? 

36 % 37,8 % 32,5 % 14,3 % 45,6 % 60,6 % 25,9 % 

Har samtalen en 

observatör?  
15,8 % 17,6 % 12,5 % 5,7 % 20.3 % 30,3 % 9,9 % 

Är samtalsutrymmet för 

varje deltagare 

tidsbegränsat? 

40,4 % 44,6 % 32,5 % 17,1 % 50,6 % 75,8 % 25,9 % 

Är det krav på att alla är 

delaktiga i samtalet? 
49,1 % 59,5 % 30 % 51,4 % 48,1 % 69,7 % 40,7 % 

Har din rektor/ 

biträdande rektor 

deltagit i samtalet vid 

något tillfälle? 

46,5 % 36,5 % 65 % 42,9 % 48,1 % 21,2 % 56,8 % 
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Bilaga D 

Respondenternas uppfattningar om det kollegiala samtalets möjligheter 

till gemensamt lärande, fördelat på grupperna Läslyftet och Bedömning 

för lärande 

Läslyftet (Lf) n= 35  Bedömning för lärande( Bfl) n=33. 
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Bilaga E 

Respondenternas uppfattningar om det kollegiala samtalets behållning 

för den egna klassrumspraktiken, fördelat på grupperna Läslyftet och 

Bedömning för lärande 

Läslyftet - Lf (n= 35)  Bedömning för lärande - Bfl (n=33) 
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Bilaga F  

Respondenternas uppfattningar om det kollegiala samtalets möjligheter 

till gemensamt lärande, fördelat på grupperna De större 

kompetensutvecklingarna och Andra mötessammanhang  

De större kompetensutvecklingarna - Komp (n = 74)  

Andra mötessammanhang - Andra (n = 40) 

 

 

 

Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer delvis inte Stämmer inte alls 

Möjligheter att Komp Andra Komp Andra Komp Andra Komp Andra 

diskutera min och mina kollegors 

undervisning   

68,9 % 65,0 % 28,4 % 25,0 % 2,7 % 5,0 % 0 % 5,0 % 

analysera min och mina kollegors 

undervisning  

51,4 % 50,0 % 44,6 % 32,5 % 4,1 % 5,0 % 0 % 12,5 % 

utvärdera min och mina kollegors 

undervisning  

52,7 % 47,5 % 41,9 % 32,5 % 5,4 % 7,5 % 0 % 12,5 % 

diskutera didaktiska frågor 62,2 % 60,0 % 36,5 % 35,0 % 1,4 % 5,0 % 0 % 0 % 

diskutera undervisningssituationer 

vi möter i klassrummet 

77,0 % 62,5 % 20,3 % 35,0 % 2,7 % 2,5 % 0 % 0 % 

diskutera inkluderande arbetssätt i 

klassrummet 

60,8 % 50,0 % 31,1 % 47,5 % 6,8 % 2,5 % 1,4 % 0 % 

diskutera problem och svårigheter vi 

möter i klassrummet 

70,3 % 55,0 % 28,4 % 45,0 % 1,4 % 0 % 0 % 0 % 
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Bilaga G 

Respondenternas uppfattningar om samtalets behållning för den egna 

klassrumspraktiken, fördelat på grupperna De större 

kompetensutvecklingarna och Andra mötessammanhang 

De större kompetensutvecklingarna - Komp) (n = 74)  Andra mötessammanhang - Andra (n = 40) 

 

 

 Stämmer helt Stämmer delvis Stämmer delvis inte Stämmer inte alls 

De kollegiala 

samtalen 

har/leder till 

Komp Andra Komp Andra Komp Andra Komp Andra 

gett mig och 

mina kollegor en 

samsyn om hur 

vi möter elever i 

behov av stöd 

51,4 % 55, 0 % 44,6 % 37,5 %  1,4 % 5,0 % 2,7 % 2,5 % 

bidragit positivt 

till mitt arbete i 

klassrummet 

54,1 % 42,5 % 44,6 % 57,5 % 0 % 0 % 1,4 % 0 % 

betydelse för 

mina elevers 

lärande 

52,7 % 47,5 % 45,9 % 50,0 % 1,4 % 2,5 % 0 % 0 % 

att nya arbetssätt 

kommer min 

klassrumspraktik 

till del 

63,5 % 50,0 % 36,5 % 47,5 % 0 % 0 % 0 % 2,5 % 

att ny kunskap 

om lärande 

kommer min 

klassrumspraktik 

till del 

67,6 % 52,5 % 31,1 % 45,0 % 1,4 % 2,5 % 0 % 0 % 

stärkt mitt arbete 

med inkludering 

31,1 % 32,5 % 58,1 % 62,5 % 8,1 % 5,0 % 2,7 % 0 % 

gett mig ny 

kunskap om 

elever i behov av 

stöd 

27,0 % 35,0 % 58,1 % 52,5 % 12,2 % 10,0 % 2,7 % 2,5 % 

har gett mig nya 

arbetsmetoder för 

mitt arbete med 

elever i behov av 

stöd 

32,4 % 35,0 % 56,8 % 52,5 % 9,5 % 10,0 % 1,4 % 2,5 % 

utvecklat mitt 

arbete i klass -

rummet med 

elever i behov av 

stöd 

33,8 % 37,5 % 55,4 % 47,5 % 9,5 % 10,0 % 1,4 % 5,0 % 



 

 

49 

 
 
 

 

 

  



 

 

50 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


