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SAMMANFATTNING 
Syftet med studien är att undersöka vilka tankar och erfarenheter lärare i särskolan har av 
att lära av varandra och ta tillvara på varandras kompetenser,  som ett verktyg för 
utveckling. Då det handlar om lärares lärande, så är det sociokulturella perspektivet 
intressant. Dess grundtanke är samspelet mellan individen och gruppen och att det är 
genom interaktion och kommunikation med andra som individer tillägnar sig färdigheter 
och kunskap. Studien är baserad på en kvalitativ undersökning med semistrukturerade 
intervjuer av 12 lärare som är verksamma i särskolan och 17 enkäter gjorda av lärare som 
är verksamma i särskolan. Vi tar stöd i Helen Timperleys forskning om professionellt 
lärande, Lisbeth Stedts forskning om samarbete och lärande samt Andy Hargreaves 
forskning om förändringsprocesser. Vår studie visar att lärare i särskolan är positiva till 
att lära av varandra och ta tillvara på varandras kompetenser och att de också har 
erfarenhet av detta på olika sätt. De uttrycker att det gemensamma lärandet är viktigt för 
elevens kunskapsutveckling men att det också finns ett behov av att utveckla det 
kollegiala lärandet som inte alltid fungerar tillfredsställande. I studien framkommer det 
att vissa faktorer är viktiga för att det ska fungera: organisation, struktur, tid, motivation 
och att ha ett förhållningssätt där läraren själv är medveten om det egna ansvaret i det 
kollegiala lärandet. Studiens fokus har legat på lärare som är verksamma i särskolan, men 
vi tror att deras erfarenheter är både relevanta och intressanta för lärare i alla skolformer.  
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BAKGRUND 
 
 

Inledning 
Vi upplever att det i kommunerna där vi är  verksamma, liksom i landet i övrigt, idag 
fokuseras mycket på det kollegiala lärandet som ses som ett framgångsrikt sätt att 
kompetensutveckla lärare på (RFR, 2013). Som förstelärare i de kommuner där vi är 
anställda har vi båda förmånen att få delta i kompetensutveckling i olika former, men 
också i olika sammanhang där lärares kompetensutveckling diskuteras och planeras. 
Under det senaste året har vi båda på olika sätt genomgått fortbildning med fokus på 
kollegialt lärandet och även själva deltagit i kollegialt lärande.  Vi har också organiserat, 
planerat och genomfört kollegialt lärande för andra lärare och dessa erfarenheter har väckt 
många tankar hos oss. Tankar som gjort oss nyfikna och intresserade av att ta reda på mer 
och fördjupa oss inom området i vårt självständiga arbete.   

Kollegialt lärande kännetecknas bland mycket annat av lärares lärande av varandra och 
en viktig förutsättning för detta tycks vara något slags samarbete och erfarenhetsutbyte 
lärare emellan. Att försöka ta reda på i vilka olika former detta samarbete och 
erfarenhetsutbyte kan ske blev således en viktig utgångspunkt för vårt fortsatta arbete 
samt att försöka förstå vilka olika faktorer som styr hur det kollegiala lärandet kan 
utveckla en verksamhet. Då vi båda är blivande speciallärare med inriktning mot 
utvecklingsstörning är det lärare som är verksamma i särskolan som är i fokus i den här 
studien. Idag arbetar vi i särskolan men vi har båda tidigare arbetat i grundskolan i många 
år och vi upplever att det finns en starkare tradition av att samarbeta i särskolan i 
jämförelse med grundskolan. En förklaring till det kan vara att det i särskolan ofta är fler 
personal kring en elev eller elevgrupp vilket i sig kräver en viss form av  samarbete och 
erfarenhetsutbyte. För att få en inblick i vilka tankar och erfarenheter lärare i särskolan 
har av kollegialt lärande som en möjlighet för verksamhetsutveckling, så har vi  samlat 
in 17 enkäter samt genomfört 12 intervjuer med lärare som vi vet har deltagit i någon 
form av kollegialt lärande under läsåret som gått. 

 
Problematisering 
För några år sedan genomfördes studien ”Hur kan ny kunskap komma till bättre 
användning i skolan” (RFR, 2013) på uppdrag av Utbildningsutskottet. Syftet  var att 
undersöka vilka faktorer som är viktiga att beakta när man skapar en organisation som 
kan ta tillvara på ny kunskap på ett kvalitativt och effektivt sätt. I rapporten betonas att 
nyckeln till framgångsrikt lärande i skolan är att lärare lär av varandra i den naturliga 
skolmiljön. Det är inte tillräckligt att enbart läsa sig till ny kunskap eller delta på 
studiedagar. Det krävs långsiktighet och kontinuerliga möten där lärare får möjlighet att 
med aktuell forskning som grund, diskutera, pröva och reflektera kring sin undervisning 
för att kunna förbättra den egna verksamheten och skapa bättre förutsättningar för 
elevernas lärande (a.a.).  Lars Mouwitz (2001) framhåller att forskning visar på att det 
gemensamma lärandet är nödvändigt och skapar en bättre grund för att 
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kompetensutveckling ska ge bestående avtryck i verksamheten till skillnad mot 
individuell kompetensutveckling. Det gemensamma lärandet kan gälla  ämnesinnehåll 
och organisation men innefattar även ett övergripande förhållningssätt för alla 
inblandade. Förhållningssätt kan innebära att vara medveten om och följa ramar och 
strukturer, socialt samspel, vilja till förändring, mål och visioner (Mouwitz, 2001). När 
det idag talas om lärares kompetensutveckling används begreppet kollegialt lärande flitigt 
och många stora satsningar görs både nationellt och lokalt. Läraryrket har av tradition 
varit ett ensamarbete där läraren ofta undervisat bakom stängda dörrar. Kollegialt lärande 
ställer helt andra krav på läraren, där fokus ligger på att lära och utveckla den pedagogiska 
verksamheten tillsammans med kollegor. Hargreaves (2004)  betonar att det är viktigt att 
lärare utvecklar förmåga till att hantera förändringar, våga ta risker och lära nytt eftersom 
läraryrket är föränderligt vilket ofta leder  till  nya krav och utmaningar. Han konstaterar 
även  att ”utan risk finns det ingen kreativitet” (a.a. s. 54). Det handlar om att våga pröva 
nya arbetssätt och även om att misslyckas och kunna hantera det på ett professionellt 
sätt,  det vill säga att inte ta det för personligt utan att istället vara mottaglig för kritik och 
råd från kollegor.  Han understryker dock att detta inte alltid är så enkelt och att vissa 
arbetslag undviker situationer som på något sätt synliggör olika åsikter som skulle kunna 
vara känsliga för gruppen eller individen. Han påpekar vidare att: 

 

”…om lärare vill göra framsteg som yrkesmänniskor och utöva 
inflytande i skolans komplexa värld, måste de lära sig att lita på och 
uppskatta kollegor som är olika dem och står långt ifrån dem, liksom 
kollegor som är lika dem själva” (a.a., s.55). 

 
Kollegialt lärande är ett begrepp för hur kompetensutveckling kan genomföras på olika 
sätt, där arbetskamrater på ett strukturerat sätt samarbetar och lär av varandra för att 
utveckla  en verksamhet. Kollegialt lärande kan till exempel vara lesson study, learning 
study, kollegial handledning och auskultation med återkoppling (Skolverket.se, 2016a). 
Forskning visar att det är viktigt med organisation och struktur för att kunna genomföra 
kollegialt lärande och att det krävs tid, resurser och ramar (RFR, 2013). Brist på tid och 
resurser är faktorer som ofta nämns i olika sammanhang när det gäller skolan. Många 
lärare i dagens skola upplever att tiden inte räcker till för att kunna leva upp till de krav 
som ställs. Kollegialt lärande kräver tid, struktur och långsiktighet. Det ställer också krav 
på lärares sätt att arbeta och förmåga att bjuda på sig själv och sina erfarenheter. Vilka 
tankar och erfarenheter lärare i särskolan har av detta hoppas vi få svar på genom studien 
i vårt självständiga arbete. 
 
 

Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
Det finns relativt mycket tidigare forskning när det gäller kollegialt lärande. Att hitta rätt 
fokus i litteraturen för vad som är relevant att ta med i vårt självständiga arbete har varit 
tidskrävande och inte helt enkelt. Att på något sätt komma fram till vad som är kärnan i 
arbetet har krävt många samtal och diskussioner. Vi har vänt och vridit på 
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begreppet  kollegialt lärande och till slut enats om att fyra rubriker får utgöra vårt arbetes 
kärna. De fyra rubrikerna är särskolans organisation, professionellt lärande, 
lärandeprocesser och förändring och slutligen kollegialt lärande. 

 
 
Särskolans organisation 
2011 började en ny läroplan för grundsärskolan att gälla, Läroplan för grundsärskolan 
(Skolverket, 2011) och därmed fick grundsärskolan en egen läroplan. Något senare, 2013, 
kom även Läroplan för gymnasiesärskolan (Skolverket, 2013b).  En läroplan är ett 
program för att kontrollera och styra en utbildning och återspeglar olika politiska 
intressens uppfattning om vilka värderingar som ska råda och om vad som utgör värdefull 
kunskap (Stensmo, 2007). I och med de två nya läroplanerna behövde det ske en 
förändring i grundsärskolan och gymnasiesärskolan och det förändringsarbetet berörde 
hela organisationen med krav på behöriga lärare och med frågeställningar om vilken roll 
lärarna skulle komma att ha. De didaktiska utmaningarna i grundsärskolan och 
gymnasiesärskolan blev större eftersom det nu handlade mer om undervisning, 
kunskaper, bedömning och betygsättning än tidigare. Ett tydligt tecken på ett nytt 
förhållningssätt var att personal inom särskolans verksamheter blev fokus för olika 
kompetenshöjande insatser och det kanske största exempel på detta är 
speciallärarprogrammets specialisering mot utvecklingsstörning och det kommande 
kravet på speciallärarexamen för att undervisa i de här verksamheterna. Att utveckla 
verksamheter inom särskolan kan på många olika sätt vara både komplicerat och 
utmanande, då det av tradition varit mer fokus på omsorg än kunskap. För att arbeta i 
särskoleverksamheter ställdes tidigare inga större krav på specifika utbildningar och det 
var inte ovanligt att det helt och hållet saknades pedagogiskt utbildad personal 
(Skolverket, 2001). 
 
Inom särskoleverksamheter finns det vanligtvis många olika yrkesgrupper representerade 
och för att kunna föra arbetet framåt i rätt riktning och utveckla ställs ofta krav på ett gott 
samarbete. Odd Harald Rökenes och Per Halvard Hansen (2007) skriver om värden och 
traditioner inom olika yrkesgrupper, om statusen hos olika professioner och om hur 
viktigt det är att känna till de olika kontextvariablerna för att samverkan ska fungera bra. 
Lena Carlsson & Susanne Linnér (2008) framhåller att yrkesmänniskor ofta utforskar sin 
egen kunskap och förståelse, men för att erfarenheter ska kunna ses i ett större 
sammanhang krävs också att de problematiseras och förstås i en vidare historisk och 
samhällelig kontext. 
 
 
Professionellt lärande 
Timperley (2013) skriver om det professionella lärandet, där det fokuseras på eleverna, 
personalgruppen och samarbetet. Vidare beskriver hon det professionella lärandet som en 
inre process som kräver både känslomässigt och praktiskt engagemang och som liknas 
vid en undersökande cykel. Cykeln bygger enligt Timperley på samverkan, lärande och 
reflektion och bör ses som en viktig del av det dagliga arbetet. Det professionella lärandet 
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måste fokusera på att göra skillnad för alla elever och måste då involvera alla som arbetar 
runt eleverna. Lärares kompetensutveckling bör inte utgå från vad någon annan föreslår, 
utan från lärarnas  egna behov av att veta. Genom att det professionella lärandet bland 
lärarna blir en viktig del i skolans verksamhet utvecklas och befästs expertkunskap. 
Lärare behöver förändra sitt sätt att tänka och agera och detta görs inte bara genom att 
lärare deltar, utan det krävs att de dessutom engagerar sig (Timperley, 2013). 
 
Stedt (2013) poängterar att en viktig förutsättning  för att kunna utveckla en 
skolverksamhet genom att lärare lär av varandra är att kollegor ses som resurser i ett team 
och inte som ett hot. Det måste finnas ett öppet samtalsklimat, där var och en är lyhörd 
för andras synpunkter utan att gå i försvar. Genom kritiska reflektioner på sina egna och 
andras förgivettaganden kan möjligheter till förändring och förbättring skapas. Cristina 
Robertson (2014) för en diskussion kring varför ny kunskap ibland kan upplevas som en 
möjlighet och ibland som ett hot. Lärare som erfar kunskap som en möjlighet ser det som 
en utmaning och inspiration som genererar kraft och energi. Andra kan uppleva kunskap 
som ett hot och något som är svårbegripligt, innehållslöst och ej meningsfullt. En annan 
aspekt som Robertson (a.a.) lyfter fram är att pedagogisk forskning kan vara motstridig. 
Det som vissa forskare lyfter fram motsägs av andra vilket kan skapa förvirring och 
frustration hos lärare. 

 
Lärandeprocesser och förändring 
Hans-Åke Scherp (2013) skriver att lärande innebär en omstrukturering av rådande 
föreställningar och att detta sker då ny information utmanar den befintliga 
föreställningsvärlden så att den fördjupas eller vidgas. Genom dialoger med 
andra  människor upptäcker vi andra sätt att tänka och förstå olika fenomen och genom 
att  vi tar del av andras föreställningar bidrar det till att synliggöra hur vi själva tänker. 
 
Stedt (2013) framhåller att erfarenhetsutbyte kan ses som en lärandeprocess, där vi bryter 
in i varandras förståelse och genom att öppna  tolkningsvärldarna för varandra har vi 
också möjlighet att påverka varandra. På så sätt kan vägar öppnas till att förstå och hantera 
undervisningsmetoder, ämnesinnehåll och olika sätt att bemöta elever. Rökenes och  
Hansen (2006) beskriver begreppet intersubjektivitet som då innebär att individer delar 
något med varandra och att det skapas en gemensam förståelse. I den processen handlar 
det om kommunikation och relationen är det bärande elementet. Relationskompetens 
handlar dels om att känna sig själv, men också om att förstå andras upplevelser och att 
kunna förstå vad som händer i samspelet. Att starta en process som förmår människor att 
fördjupa eller utveckla sina insikter är på många olika sätt en mödosam process. Att 
genomskåda och synliggöra, för att på så sätt kunna förändra, är inte enkelt och det krävs 
att individen kan överskrida sitt eget perspektiv för att kunna möta andras (a.a.). 
 
Carlsson & Linnér (2008) påpekar att för att kunna mötas i samtal där man utmanas att 
argumentera för olika former av normer och kunskap krävs respekt för andras argument 
och uppfattningar. John Hattie (2012) skriver att det ute på skolorna måste skapas en miljö 
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där lärarna kan prata med varandra om sin undervisning. En miljö där de kan känna sig 
trygga i att både lära och lära om samt i att ge och ta. Hargreaves (2004) är inne på samma 
linje och understryker att “En stark lärande gemenskap är en social process där 
information omvandlas till kunskap” (s. 213). Denna lärande gemenskap grundar sig på 
samarbete lärare emellan med tydlig betoning på att utveckla undervisning och 
lärande.  Det är viktigt att lärandet inte stannar vid ett individuellt lärande hos några få av 
en verksamhets individer, utan att det blir ett gemensamt lärande som involverar alla 
medarbetare. Detta betonar även Karen McArdle och Norman Coutts (2010) som 
framhåller vikten av att lärare öppnar upp dörrarna till klassrummen och tillsammans 
reflekterar kring undervisningen. Det krävs ett analytiskt tänkande och ett kritiskt 
förhållningssätt som leder till att lärare prövar nya sätt att undervisa på, ger feedback till 
varandra och föreslår lösningar och åtgärder. McArdle och Coutts lyfter fram att en fördel 
med kollegialt lärande är att lärare kan ses som en källa till förnyelse och förändring i 
skolan. Det är därför väsentligt att skapa grupprocesser där individerna tillsammans på 
ett systematiskt sätt verbaliserar, tydliggör och lyfter fram sina erfarenheter och lärdomar. 
Reflektionen är en viktig fas i lärprocessen eftersom den gör oss medvetna om den egna 
förståelsen (Scherp, 2013). 
 
Åsa Falk-Lundqvist m fl. (2014) skriver om förändringar och att förändringar innebär att 
vi ska lämna det vi blivit trygga med och trott på för att söka nya lösningar och att det då 
innebär att vi måste lämna vår bekvämlighetszon. Vidare poängteras vikten av att 
involvera människor i förändringsprocessen och att den involveringen innebär att 
individerna får ta del av tankar och idéer, att de respekteras och ges möjlighet att påverka. 
Att få med de individerna som ska vara med i förändringsarbetet måste, enligt författarna, 
ses som en nödvändighet i sammanhanget. Detta stärks av Scherp (2013) som betonar att 
när lärande och undervisning ska utvecklas och förbättras i en verksamhet, så är den inre 
motivationen hos personalgruppen den viktigaste drivkraften. 
 
 
Kollegialt lärande 
Kompetensutveckling används ofta som en övergripande strategi för skolutveckling och 
lärande. Utvärderingar, planer och mål är inte det som i första hand gör lärare motiverade 
att engagera sig i en utvecklingsprocess och förändra sitt arbetssätt. För lärare handlar 
skolutveckling istället framförallt om att hitta lösningar på de problem som de möter i det 
dagliga arbetet. Upplevelsen av att något inte är så som man önskar skapar ett 
förändringsbehov som motiverar att försöka hitta en lösning på problemet (Scherp, 2003). 
Att ha ett tydligt fokus på vardagsarbetet i skolan och att förändra traditionella 
undervisningsmönster tycks vara en betydelsefull inriktning för skolors 
kompetensutveckling. Inom skolforskningen diskuteras idag behovet av att ändra fokus 
från att kompetensutvecklingen ses som en individuell angelägenhet, utifrån enskilda 
lärares intressen, till att istället ses som en hävstång i förbättringsarbetet för hela 
verksamheten (Håkansson, 2013). 
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Begreppet kollegialt lärande kan ses som ett strukturerat samarbete, där deltagarna 
tillsammans tillägnar sig kunskap för att utveckla undervisningen (Scherp, 2013).  Enligt 
Skolverket (2013a) är kollegialt lärande en sammanfattande term för olika former av 
professionsutveckling. Att diskutera undervisning är inget nytt, det nya med kollegialt 
lärande är att man arbetar genomtänkt med ett strukturerat utvecklingsarbete och lärande. 
Centralt i det kollegiala lärandet är att deltagarna tränar sig på att systematiskt ge varandra 
återkoppling. Stedt (2013) betonar att gruppgemenskapen stärks av att lärare får en klarare 
bild av varandras arbete och att det finns stora fördelar med att låta lärare få tid för att se 
varandras planering, undervisning och bedömning. Hattie (2012) poängterar att läraryrket 
bör kännetecknas av systematiskt och kontinuerligt lärande, eftersom en viktig 
framgångsfaktor är när lärare tillsammans med kollegor analyserar och utvärderar sin 
undervisning. Professionellt lärande och professionell utveckling ska enligt Timperley 
(2013) inte bygga på ett frivilligt deltagande, utan hon menar att det är viktigt att alla 
måste delta för att utvecklingsarbetet ska bli effektivt.  
 
Erfarenhetsutbyte mellan kollegor bidrar inte alltid till nya tankesätt och positiva 
förändringar, utan kan istället leda till konflikter (Stedt, 2013, Skolverket, 2015). I 
erfarenhetsutbytet kan  meningsskiljaktigheter bli tydliga och komma upp till ytan och 
konflikter kan blossa upp och i sämsta fall kan förändringsinsatserna bli verkningslösa 
och det samarbete som finns kan förstöras. Stedt (2013) betonar vidare att trots att 
samarbete är en förutsättning för det kollegiala lärandet finns ändå risker med allt för 
starka samarbetsgrupper. I sådana grupper kan det vara svårt att implementera nya tankar, 
då det finns ett starkt grupptänkande där det gemensamma tänkandet kan riskera att bli 
likformigt. Det finns en risk i att ju mer likasinnad en arbetsgrupp är desto mindre 
sannolikt är det att någon kommer med invändningar som kan störa samarbetet i gruppen. 
 
David Mitchell (2015) påpekar hur viktigt det är med samverkan i skolan och beskriver 
det som ett lagarbete. Vidare betonar han att kritiska punkter när det gäller samverkan 
mellan lärare kan vara brist på tid, otydliga mål, svårigheter i att kommunicera på grund 
av olika synsätt och personligheter, brister i stöd från skolledning och bristande utbildning 
eller kunskaper. Detta kan överbryggas med tydliga mål, tydligt ledarskap, tydliggörande 
av förväntningar på deltagarna och relevant fortbildning, konstaterar Mitchell. Stedt 
(2013) poängterar att det är ett måste att få tid avsatt för fortbildning, implementering av 
förändringar och kritiska reflektioner i regelbundna och formella möten, men att även att 
finna tid och möjligheter för de informella och spontana mötena är viktigt för samarbetet. 
Även Timperley (2013) tar upp tidsaspekten och menar att allt utvecklingsarbete är 
tidskrävande, men att det inte är mängden tid som avsätts utan hur tiden används som är 
avgörande för resultatet.  
 
Stedt (2013) beskriver olika faktorer som påverkar hur utfallet av samarbetsprocesser och 
förändringsarbete blir. Hon nämner som exempel deltagarnas kunskapssyn, relationer i 
arbetslaget och vem som initierade arbetet. Vidare tas individens handlingsutrymme upp 
som en viktig faktor och med handlingsutrymme avses då möjligheten att genom sina 
handlingar påverka sin omgivning. En människas handlingsutrymme har en viktig 
betydelse för förmågan att planera, omsätta tankar till handling, möjlighet till lärande och 
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även möjlighet att ta konsekvensen av sitt agerande (Stedt, 2013). Genom det kollegiala 
lärandet får lärare en styrka att utvecklas, men för att detta ska kunna ske krävs att lärare 
utvecklar sitt eget sätt att tänka och agera. Professionalism betyder att man i sitt 
yrkesutövande tillsammans med kollegor utgår från vetenskapen och den beprövade 
erfarenheten, alltså både teori och praktik (Timperley, 2013). I Skollagen (SFS, 
2010:800) står det att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
Det betyder att både ämnesinnehåll och skolans arbetsmetoder ska ha sin grund i 
vetenskaplig forskning (RFR, 2013). ”Beprövad erfarenhet är en erfarenhet som är 
dokumenterad, delad och prövad i ett kollegialt sammanhang” (Skolverket, 2012, s.1). 
Det innebär att ta vara på de lärdomar och erfarenheter som redan finns inom kollegiet 
och systematisera och dokumentera dem. En viktig del av detta arbete är att sätta ord på 
den tysta kunskap som finns, för att på så sätt kunna föra kollegiala samtal om 
erfarenheter och lärdomar (Scherp, 2003). 
 
Scherp (2013) beskriver erfarenhetslärande som en lärprocess, där människor utifrån sina 
egna erfarenheter reflekterar och bygger upp lärdomar och föreställningar om sig själv 
och sin omvärld. Erfarenhetslärandet sker inte i ett vakuum utan är beroende dels av 
förståelsen vi har med oss sedan tidigare samt av den skolkultur där erfarenheterna görs. 
Att ha ett reflekterande förhållningssätt är avgörande för att kunna ta tillvara på de 
erfarenheter som vi gör. För att komma fram till nya lärdomar  måste vi upptäcka mönster 
som ligger gömda i vardagserfarenheterna. Vidare skriver Scherp att kunskapsbildning 
utifrån våra vardagserfarenheter till stor del handlar om att se olika mönster i variationen, 
att benämna de mönster som upptäcks och om att förstå varför de ser ut så som de faktiskt 
gör. Vilken variation man använder sig av och hur den variationen hanteras är mycket 
avgörande för hur resultatet av en lärprocess blir. 
 
Håkansson (2013) poängterar att det idag framstår som viktigare att arbeta med kollegialt 
lärande än med andra, mer individbaserade, insatser. Genom att  kollegor tillsammans 
kritiskt granskar den egna verksamheten skapas också goda förutsättningar för förbättring 
och utveckling och en viktig framgångsfaktor är den analys och utvärdering kollegiet gör 
tillsammans. Scherp (2013) påtalar att de utvärderingarna som görs med syftet att 
kontrollera måluppfyllelse också kan bidra till att en verksamhets problem synliggörs, 
men att utvärderingen i sig inte bidrar till att man hittar goda lösningar. Huvudproblemet 
är inte att upptäcka brister och problem, utan att börja arbeta med dem och finna lösningar. 
Timperley (2013) betonar att en mycket viktig lärdom från många olika 
utvecklingssatsningar är att det är viktigt att våga prioritera och sätta upp tydliga mål, 
som man sedan arbetar mot ända tills dess att de är uppnådda. Det finns en stor mängd 
tänkbara utvecklingsområden på alla skolor, men ansvariga måste motstå frestelsen att 
“springa på alla bollar” och istället lägga fokus på det som är allra mest angeläget för 
verksamheten. Att vara uthållig och behålla den fokuseringen är det viktigaste och det 
mest kraftfulla sättet att arbeta på enligt Timperley (a.a.). 
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Teoretiskt perspektiv 
Bengt Molander (2003) skriver att teorier är mänskliga skapelser och att det enda måttet 
på en bra teori är att man med den som grund kan göra lyckade förutsägelser. Peter 
Svensson (2011) poängterar att teorin kan vara till stor hjälp, eller kanske till och med 
nödvändig när empirin ska sorteras och göras begriplig och beskriver att teori kan fungera 
som ett par glasögon, som gör att vissa aspekter blir tydliga medan andra hålls i 
bakgrunden. Tolkningen blir därför mycket betydelsefull, då ett och samma studieobjekt 
kan beskrivas och förstås på olika sätt beroende på forskarens utgångspunkt och val av 
teori. En teori består bland annat av perspektiv, begrepp och frågor, där alla tre delarna, 
enligt Svensson (2011), är nödvändiga för att samhället ska kunna studeras fokuserat. Det 
teoretiska perspektivet är inget som går att välja bort och den perspektivlösa 
observationen finns inte, däremot kan man skifta mellan olika perspektiv. Teoretiska 
begrepp pekar ut vad som ska uppmärksammas i empirin och kan ge ledtrådar om hur den 
ska sorteras och kategoriseras. Teorins perspektiv och begrepp sätter ramarna för vilka 
frågor som är meningsfulla att formulera i sammanhanget. (a.a.) 

 
I vår undersökning handlar det om att vi vill försöka förstå vilka tankar och erfarenheter 
lärare har av att lära av varandra. Hermeneutiken, tolkningsläran, går enligt Torsten 
Thurén (2007) ut på att förstå och han menar att det är långt ifrån alltid som förnuftet 
räcker till för att förstå en annan människa. Hermeneutiken grundas, utöver empirin och 
logiken även på inkännandet och det är viktigt när det handlar om att förstå människor, 
deras handlingar och resultatet av handlingarna. Att göra en tolkning innebär alltid en 
osäkerhet, då den påverkas av kontexten och den egna förståelsen och värderingarna. 
Genom att vi gör nya erfarenheter måste vi omvärdera vår förförståelse och göra nya 
tolkningar - en ständigt pågående process. Då det handlar om lärares lärande, så är det 
sociokulturella perspektivet intressant. Dess grundtanke är samspelet mellan individen 
och gruppen och det är genom interaktion och kommunikation med andra som individer 
tillägnar sig färdigheter och kunskap. Kommunikationen är central och utgör länken 
mellan individen och dess omgivning och det är genom att lyssna på hur andra föreställer 
sig världen som man själv kan urskilja vad som är väsentligt. Genom kommunikation kan 
människor ta till sig andras erfarenheter och göra dem till egna redskap (Säljö, 2009). 
 
 
Syfte och metod 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka vilka tankar och erfarenheter lärare i särskolan har av 
att lära av varandra och ta tillvara på varandras kompetenser, som ett verktyg för 
utveckling. 
 

• Hur beskriver lärare i särskolan att de lär av varandra och tar tillvara på varandras 
kompetenser? 
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• Hur beskriver lärare i särskolan att det gemensamma lärandet utvecklar 
verksamheten? 

• Vilka möjligheter och svårigheter beskriver lärare i särskolan när det gäller att lära 
av varandra och ta tillvara på varandras kompetenser? 

 
Metodval 
Vi har valt att basera vår studie på en kvalitativ undersökning, där vi har använt både 
enkäter och semistrukturerade intervjuer för att samla in vår empiri. Vi ser en fördel med 
att använda oss av både enkäter och intervjuer, då det ger undersökningen både bredd och 
djup. Enkäter är enligt Alan Bryman (2011) ett effektivt och tidsbesparande sätt att samla 
in empiri, men ger ofta mer ytliga svar på frågorna än i en intervju där följdfrågor kan 
ställas för att fördjupa svaren. Han skriver att en enkät och en strukturerad intervju är 
mycket lika som metoder och i många avseenden likartade som instrument i forskningen. 
Den stora skillnaden är att det när det gäller enkäterna inte finns någon intervjuare 
närvarande utan att deltagarna själva läser frågorna och detta gör att enkäter behöver ha 
en utformning så att de är lätta att följa och förstå. Det faktum att intervjuaren kan påverka 
deltagarnas svar under en intervju elimineras vid en enkät, då deltagaren på egen hand 
svarar på frågorna. 
 
Kvalitativa intervjuer är enligt Bryman (2011) den mest använda metoden inom den 
kvalitativa forskningen. Det är en tidskrävande metod, då intervjuerna först ska 
genomföras för att därefter transkriberas och analyseras. Kvalitativa intervjuer är till 
skillnad från strukturerade kvantitativa intervjuer ofta ostrukturerade eller 
semistrukturerade, vilket betyder att intervjuaren kan avvika från de i förväg formulerade 
frågorna. Kvalitativa intervjuer är ofta flexibla och kan röra sig i olika riktningar beroende 
på vad deltagaren upplever som relevant och viktigt. 
 
Enligt Steinar Kvale & Svend Brinkman (2009) ställer den kvalitativa forskningsintervjun 
krav på intervjuarens kunskaper och förförståelse i aktuellt forskningsområde för att 
kunna ställa relevanta och fördjupande följdfrågor under intervjuns gång. Ulla Eriksson- 
Zetterquist (2011) skriver att samtidigt som intervjun är en framgångsrik metod för att få 
fram information från de intervjuade så säger den också något om stunden då den 
genomfördes, om hur ämnet uppfattades och om diskussionen som blev just där och då. 
Kritiker mot intervjun som metod menar att det som kommer fram under en intervju i hög 
grad präglas av den sociala och språkliga kontexten. I själva intervjusituationen handlar 
de etiska aspekterna, enligt Peter Öberg (2011), om att vara förstående, empatisk och 
human och en etisk grundsten i all forskning är det ömsesidiga förtroendet mellan 
deltagare och forskare. Vi är medvetna om att vår egen förförståelse och erfarenhet av 
kollegialt lärande och av att arbeta i särskolan kan påverka hur vi tolkar och förstår det 
som framkommer i den här studien. Detta försöker vi ha med oss när vi analyserar och 
tolkar innehållet i intervjuerna. 
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Urval 
Beslut om hur stort urval som görs i en undersökning styrs, enligt Bryman (2011), av 
många olika faktorer, där tidsfaktorn har varit det mest avgörande i vårt fall. Tiden har 
varit begränsad och då målet var att ha samlat in empirin innan lärarna tog sommarledigt 
är vi mycket nöjda med att vi har lyckats samla in 17 enkäter i form av utvärderingar samt 
genomföra 12 intervjuer (se bil. A och B). 

 
Enkäterna fungerade som utvärderingar för studiecirklar i kollegialt lärande. Enkäterna 
genomfördes i två olika omgångar med lärare från särskolan som alla deltagit i kollegialt 
lärande i form av studiecirklar om bedömning. Den första omgången omfattade fem 
enkäter och den andra tolv. I den andra omgången valde vi att utöver grundformuläret 
komplettera med ytterligare tre frågor för att på så sätt få fram mer fördjupad information 
från deltagarna.  
 
De tolv intervjudeltagarna valdes ut på så sätt att frågan först gick till en lärare vi kommit 
i kontakt med i samband med en utbildning i kollegialt lärande. Hon var positiv till att 
låta sig intervjuas och därefter mejlades de åtta deltagarna från den första omgången av 
studiecirkeln med frågan om att ställa upp på en intervju och av dem tackade två 
omgående ja till ett deltagande. I den andra omgången av studiecirkeln tillfrågades de tolv 
deltagarna som var närvarande vid den sista träffen om ett deltagande, av dem tackade 
nio ja till att delta. Att så många av de tillfrågade har varit positiva till att delta i vår studie 
antar vi till viss del beror på det faktum att en av oss redan tidigare hade en relation till 
dem. Den direkta och personliga kontakten när frågan om deltagande ställs verkar i detta 
fall ha påverkat deltagarantalet positivt. 
 
Vi kommer i vårt resultat inte göra någon skillnad på våra deltagare när det gäller 
utbildning, arbetsuppgifter, arbetsplats och liknande. Vi anser inte detta vara viktigt, då 
syftet med vår studie är att ta reda på vad lärarna, som arbetar med elever som är mottagna 
i särskolan, anser som grupp. Hade syftet istället varit att titta på olikheter inom 
exempelvis de båda skolformerna, grundsärskolan och gymnasiesärskolan hade urvalet 
fått ske på ett annat sätt med en mer jämn fördelning. 
 
Trots att vi inte kommer göra skillnad på våra deltagare i resultatdelen vill vi ändå 
presentera dem något, för att på så sätt göra dem lite mer personliga och levande. De tolv 
deltagarna är alla på något sätt involverade i skolgången för de elever som är mottagna i 
grundsärskolan och gymnasiesärskolan i kommunen. Deras anställningar skiljer sig dock 
åt på så sätt att åtta av dem är anställda av kommunens särskoleenhet och resterande fyra 
har sin anställning i grundskolan. De åtta som är anställda av särskolan arbetar med en 
eller flera elever som är mottagna i särskolan, medan de andra fyra även arbetar 
med  grundskolans andra elever. De åtta som är anställda av särskolan har följande 
profession, två specialpedagoger, två speciallärare mot utvecklingsstörning, en 
grundskollärare och tre förskollärare. De fyra som är anställda i grundskolan är två 
specialpedagoger och två grundskollärare. De intervjuade är kvinnor i åldern mellan 35 
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och 65  år och alla med många års erfarenhet av pedagogiskt arbete. Hur lång erfarenhet 
de har av arbete med elever som är mottagna i särskolan varierar däremot. 
 
 
Genomförande 
Innan vi satte igång med vår egentliga undersökning gjorde vi en liten pilotundersökning, 
i form av en intervju med en lärare i särskolan. Enligt Bryman (2011) är det lämpligt att 
göra en pilotstudie i en liten grupp som är jämförbar med den grupp som 
huvudundersökningen riktas mot. Kristina Boréus (2011) skriver att pilotstudien kan ge 
en första insikt om hur forskningsfrågorna, den insamlade empirin och analystekniken 
kan hänga samman. Bryman (2011) poängterar vikten av att ställa relevanta och tydliga 
frågor och att göra det på ett sätt som motiverar deltagarna att delge sina tankar. Det kan 
vara till hjälp att man, när frågorna formuleras, föreställer sig att man själv ska svara på 
frågorna. I en pilotstudie tydliggörs ofta vilka frågor som behöver omformuleras, då de 
kanske är svåra att förstå eller gör så att deltagarna tappar intresset. I vårt fall nöjde vi oss 
med att genomföra en intervju i pilotstudien, då vi tyckte att vi uppnått målet med att 
prova våra frågor redan efter denna. Vi  bestämde oss då för att behålla de frågorna vi 
hade, men att lägga till ytterligare en fråga. 

 
De enkäter i form av utvärderingar som gjordes vid respektive studiecirkels sista träff 
genomfördes på plats i de lokaler vi hade att tillgå. Det var frivilligt att delta, men tid 
lämnades i slutet för att utvärderingen skulle hinna göras inom den avsatta tiden för 
träffen. Alla som var på plats vid respektive studiecirkels sista träff valde att göra 
utvärderingen. Då vi hade flera olika rum att tillgå, hade deltagarna möjlighet att sätta sig 
avskilt från varandra när de svarade på frågorna. Enkäterna lämnades sedan in anonymt 
på så sätt att alla lades tillsammans i en låda allt eftersom deltagarna blev klara. 
 
Efter att pilotintervjun var genomförd, men innan arbetet med huvudintervjuerna 
påbörjades diskuterade vi vid flera olika tillfällen vilken strategi vi skulle välja, då vi hade 
några olika möjligheter för hur vi skulle genomföra intervjuerna. Efter att ha diskuterat 
fördelar och nackdelar med de tänkbara tillvägagångssätten beslutade vi oss för att den 
av oss som var känd för intervjudeltagarna skulle genomföra alla tolv intervjuerna på egen 
hand, medan den andra transkriberade alla intervjuerna i sin helhet. Vi tror att genom att 
välja detta tillvägagångssätt så har alla våra intervjuer rört sig inom samma frågesfär, 
även om varje intervju innehållsmässigt är unik. Intervjuerna har skett i form av samtal, 
där den intervjuades svar har fått leda vägen för vilka följdfrågor som ställts och när. 
 
Då vi i efterhand har gått igenom ljudinspelningarna, hör vi att trots varje intervjus 
särprägel, finns ändå en likvärdighet på så sätt att intervjuaren rör sig inom ungefär 
samma frågeområden under samtalets gång. Det är heller ingen av intervjuerna som 
urskiljer sig när det gäller längden på densamma, de är alla mellan 20 och 30 minuter 
långa. Att låta den som inte genomförde intervjuerna vara den som transkriberade dem, 
gjorde att vi båda blev mycket väl insatta i intervjumaterialet. Transkriberingarna gjordes 
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löpande allt eftersom intervjuerna genomfördes och intervjuaren har också själv lyssnat 
igenom ljudinspelningarna.     
Samtliga deltagare erbjöds att välja bland många olika dagar och tidpunkter för när 
intervjun skulle hållas och de fick också själva välja plats för intervjun, detta för att inte 
de rent praktiska aspekterna skulle göra att de avstod från att delta. Alla lärarna som 
intervjuades valde sin hemskola som plats för intervjun och de var fördelade på 10 olika 
skolor i kommunen.  Alla intervjuer genomfördes på liknande sätt, där vi började med att 
låta dem presentera vad de arbetar med idag och samtidigt presenterades syftet med vår 
studie. Därefter skedde den egentliga intervjun, utifrån de sex intervjufrågor vi efter att 
ha genomfört pilotstudien beslutat oss för. Utöver de sex intervjufrågorna hade vi listat 
en mängd intresseområden, inom vilka vi hade som avsikt att ställa följdfrågor till 
deltagarna. Då intervjuerna tog sin väg och riktning mycket beroende av svaren som gavs 
måste de därmed anses vara semistrukturerade. 

 
Bearbetning av empirin 
Allt eftersom vi genomfört intervjuerna har vi båda noggrant lyssnat igenom vårt 
inspelade material. Det blev tydligt för oss att även den som genomfört intervjun hade 
mycket att vinna på det,  då den som intervjuar fokuserar så mycket på själva intervjun 
att det är lätt att missa vad som verkligen sägs. Alla intervjuerna spelades in och då 
ljudkvalitén i de allra flesta fall var mycket god har transkriberingen kunnat göras 
noggrant och med hög sannolikhet för att vi uppfattat det som verkligen sagts. 
Transkribering är en mycket tidskrävande aktivitet, men vi har ändå valt att skriva ut alla 
intervjuer i sin helhet. Kvale & Brinkmann (2009) framhåller att genom att intervjuer 
transkriberas så struktureras samtalet i en form som lämpar sig för att analyseras närmare, 
då materialet i textform lättare överblickas. 

 
Vi började bearbeta vår empiri genom att vi båda läste igenom våra intervjutexter många 
gånger och försökte finna olika ämnesområden som framträdde i texterna. Vi 
identifierade till att börja med sex olika kategorier och bestämde oss för att färgmarkera 
i texterna, olika färger fick då symbolisera de olika kategorierna. Vi gjorde detta var och 
en för sig och därefter träffades vi för att jämföra, ett spännande möte där vi insåg att 
mycket av det som sades i intervjuerna passade in under många olika rubriker och där det 
blev tydligt att vi färglagt på helt olika sätt. Efter ytterligare diskussioner identifierade vi 
ännu fler kategorier som senare delades in under tre huvudrubriker. Därefter började vi 
att leta efter och skriva ner citat ur textmaterialet. Kompendiet med den stora 
citatsamlingen har varit till stor hjälp under hela resultatbearbetningen, som har pågått 
under en längre tid. Då vårt empiriska material var omfattande har vi ägnat många timmar 
åt att tillsammans fundera, diskutera, skriva ner och bearbeta vårt resultat. 
 
 
Etiska överväganden 
Forskningsrådet har antagit fyra forskningsetiska principer som forskare bör agera utifrån 
oavsett vilken metod som används. Det finns ett grundläggande individskyddskrav som 
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konkretiseras i fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). För vår del innebär 
de kraven att vi varit noga med att informera deltagarna om att vår studie strävar efter att 
skydda deltagarnas identitet. Genom att anonymisera allt som skulle kunna kopplas till 
namn, skola och kommun är vår intention att deltagarna ska förbli helt anonyma i vår 
studie. Synneve Dahlin-Ivanoff (2011) poängterar vikten av att alla som tillfrågas om att 
delta måste få information om syftet med studien och vad studien ska användas till. 
Intervjuerna spelas in och deltagarna informeras om att ljudinspelningarna bara används 
så länge vi arbetar med vårt självständiga arbete och att de därefter kommer att raderas. 

 
Metoddiskussion 
Syftet med vår undersökning var att undersöka vilka tankar och erfarenheter lärare i 
särskolan har av att lära av varandra och ta tillvara varandras kompetenser, som ett 
verktyg för utveckling. Vårt val av metod, med både enkätundersökning och intervjuer, 
visade sig vara ett bra val då vi uppnådde vårt satta syfte. Att vi valde att låta den av oss 
som var känd för intervjudeltagarna också vara den som genomförde intervjuerna tror vi 
hade fler fördelar än nackdelar. Den största vinsten tror vi var att deltagarna 
överhuvudtaget var villiga att ställa upp och låta sig intervjuas trots att det var alldeles i 
slutet av vårterminen och alla hade mycket att göra. De var många som var måna om att 
verkligen få intervjuerna inbokade och visade ett eget engagemang för att de verkligen 
skulle bli av. Att intervjuaren var känd av deltagarna sedan tidigare tror vi också har 
bidragit till att alla så frikostigt delade med sig av sina tankar och erfarenheter under 
intervjuerna.  
 
Då vi såhär i efterhand försöker fundera över eventuella nackdelar med att intervjuaren 
var känd av deltagarna ser vi att det möjligen kan ha påverkat vårt resultat något. Det 
faktum att vi var kända för varandra och hade någon slags relation genom att vi hade 
mötts i ett sammanhang där det kollegiala lärandet var i fokus kan ha påverkat. Att 
deltagarna överlag hade mycket positivt att säga om det kollegiala lärandet, kan givetvis 
ha att göra med att de hade positiva erfarenheter av detsamma, men skulle också i någon 
mån kunna ha med lojalitet att göra. Då det gäller det kollegiala lärandet i form av de 
studiecirklar som intervjuaren ansvarat för och organiserat under läsåret, talades det 
mycket sparsamt om dessa under intervjuerna. Endast någon av deltagarna nämnde 
studiecirklarna och då bara kortfattat och i förbifarten. Det var som att studiecirklarna var 
onödiga att nämna i sammanhanget, då intervjuaren redan “visste allt om dem”. Här kan 
vi fundera över om det hade talats mer om just studiecirklarnas kollegiala lärande, som 
faktiskt elva av tolv deltagare hade deltagit i under läsåret som gått, om intervjuaren varit 
en annan. Samtidigt kan det vara så att eftersom deltagarna redan hade utvärderat 
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studiecirklarna i enkätform tidigare, valde de i intervjuerna att istället tala mer om andra 
erfarenheter av  kollegialt lärande och det kan då istället ses som positivt. 

 
 
RESULTAT 
Vi har ett omfattande och innehållsrikt empiriskt material, då vi valt att göra både enkäter 
och intervjuer, med följden att vi måste begränsa oss och rikta in oss på det som 
verkligen  är relevant utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. För att underlätta 
överblicken av resultatet har vi valt att presentera resultatet av enkätundersökningen 
separerat ifrån resultatet av intervjuerna och vi presenterar resultatet av 
enkätundersökningen först. 

 
 
Enkätundersökningen 
Vi har valt att presentera resultatet under olika rubriker, där vi kan täcka in de olika svar 
och kategorier som framträdde i utvärderingarna. Enkäterna är utformade med öppna 
frågor där utrymme för de fria svaren har givits under respektive fråga. 
 
Organisering av studiecirkel 
Frågor som rör organiseringen av studiecirkeln inleder grundformuläret och där berörs 
antalet träffar, längden på träffarna och övriga synpunkter som gäller det organisatoriska. 
Genomgående tycks deltagarna lägga stor vikt vid organisationen för det kollegiala 
lärandet. Det framkommer att deltagarna upplevde att studiecirklarna var noggrant 
planerade och väl organiserade. Att studiecirkeln har innehållit fyra träffar tycker drygt 
hälften av deltagarna har varit lagom och ingen av dem uttrycker att det varit för många 
tillfällen, men någon påpekar att det kunde blivit för många om det varit fler. Någon hade 
tankar på att det eventuellt hade varit att föredra att ses hela dagar i början eller slutet av 
terminen istället, men nämner samtidigt att antalet träffar varit lagom: 

“Som det känns nu är det lagom, men det kan komma upp tankar 
efteråt”. 

“Ja, fler hade varit för betungande då det är så mycket annat som 
pågår samtidigt”. 

Andra uttrycker däremot att de hade kunnat tänka sig ytterligare några tillfällen och 
motiverar detta med att det finns mycket att arbeta vidare med, både inom studiecirkelns 
fokus på bedömning och inom andra områden: 

“Det är alltid mycket att diskutera runt bedömning, så jag tycker att 
fem eller sex tillfällen inte hade varit för många”. 
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“Sedan inser jag att vi skulle behöva prata mycket mer. Det finns 
många frågor och funderingar i gruppen”. 

“Vi skulle behöva träffas av andra anledningar, t ex för att lära av 
varandra, ofta”. 

Längden på studiecirklarnas träffar har varit 90 minuter och deltagarna svarar att det har 
varit en lagom lång tid: 

“Ja, vi har hunnit samtala och lyssna på varandra”. 

“Det har varit en bra tid, man orkar hålla fokus”. 

Några motiverar sitt svar med att när det handlar om att ses på eftermiddagstid, efter en 
dag på sina respektive arbetsplatser kan det vara svårt att orka med längre tid än så. 
Positiv respons gavs också på att studiecirklarnas alla träffar inleddes med kaffe och 
smörgås, allt eftersom deltagarna kom fick de förse sig med fika och de som kom sent 
fick ta sitt samtidigt som träffen inleddes. När det gäller storleken på de båda grupperna 
har den senare gruppen haft drygt dubbelt så många deltagare som den första. I enkäten 
framkommer det synpunkter som rör gruppstorleken i de här studiecirklarna och det som 
poängteras är att grupperna inte får vara större än att alla kommer till tals: 

“Man ska inte vara fler än att alla kommer till tals och det tycker jag 
att alla har gjort”.    

 
Innehållet 
Inför varje träff har deltagarna haft till uppgift att läsa en eller flera texter, för att sedan 
ha dem som utgångspunkt för dagens samtal. Texterna har dels kommit från skolverkets 
olika publikationer om bedömning i särskolan och dels från den senaste forskningen på 
området. Ett ord som återkommer i flera av utvärderingarna med avseende på texterna är 
ordet inspirerande. Många menar att texterna varit relevanta och intressanta och någon 
anser att några texter varit svåra att applicera på den egna verksamheten. Att det är bra att 
ha texter att utgå ifrån i samtalen skriver nästan alla i sina utvärderingar och några anger 
också att man på så sätt kopplar samman sin praktik med teorin: 

“Intressant, bra att vi kan få reflektera över den och över hur vi 
arbetar”. 

“Det har varit inspirerande, nya texter och roligt med vetenskapen som 
grund. 

Tillsammans med texterna har också olika typer av uppgifter bifogats. Det har ibland varit 
frågeställningar, utifrån texterna, att fundera över på egen hand till nästa träff. Andra 
gånger har det varit uppgifter utifrån texterna, som har varit av karaktären att delge 
varandra om hur pedagogerna gör i sin verksamhet och då samtidigt få eventuella tips av 
kollegor om hur man skulle kunna förändra och förbättra. Att ha uppgifter kopplade till 
varje träff har gjort att deltagarna har varit förberedda på ämnet och alla har förväntats 
delta aktivt. Samtalen som har genomförts vid träffarna har varit strukturerade och ordet 



  16 
 

har gått laget runt, så att alla har kommit till tals och getts möjlighet att ge sin syn på 
frågeställningen som lyfts. Efter att ämnet samtalats om på ett strukturerat sätt har också 
deltagarna getts möjlighet att ställa frågor till varandra och samtalet har då övergått till 
att mer ha formen av en diskussion. Genom utvärderingarna framkommer det att det finns 
ett stort behov av att träffa andra pedagoger inom särskoleverksamheten för att samtala 
och utbyta tankar och idéer. Detta uttrycker några deltagare på följande sätt: 

“Många intressanta diskussioner och bra förslag på förändringar”. 

“Skönt att få tips och idéer av någon annan, det tar mycket tid att leta 
själv”. 

Ett par deltagare lämnade önskemål om innehållet i studiecirklarna och ansåg att det hade 
varit bra med lite fler konkreta förslag och hade gärna tittat på en film eller gått på en 
föreläsning.  
 
 
Behov av att utbyta erfarenheter 
Att det kollegiala samarbetet är viktigt och värdefullt framkommer mer eller mindre och 
på olika sätt i deltagarnas utvärderingar. Det är tydligt att gemenskapen med andra lärare 
i någorlunda samma situation är viktig. Flera av deltagarna poängterar vikten av att träffa 
andra lärare som också arbetar med elever i särskolan och att känna att de inte är ensamma 
om att tänka att något är svårt. I våra enkäter framkommer hos många en stark önskan om 
fler gemensamma träffar för dem som arbetar i särskolan, men är placerade ute på olika 
skolor i kommunen. Där framkommer tydligt att den studiecirkel som hölls under 
vårterminen inte bara fyllde ett behov av att prata om bedömning, som ju var syftet, utan 
också ett behov av att träffas och utbyta erfarenheter kring mycket annat, både stort och 
smått. Så här kommenterar några deltagare detta: 

“Särskolan borde ha gemensamma träffar där elever och personal 
träffas, för att knyta kontakter”. 

“Eftersom särskolans personal många gånger är ganska ensamma med 
sina elever, så är det mycket utvecklande att träffa kollegor”. 

Någon påpekar också att träffarna är viktiga ur det hänseendet att utbildningen, för de 
eleverna som är mottagna i grundsärskolan i kommunen, ser väldigt olika ut på de olika 
skolorna. Syftet tycks då vara att få en mer likvärdig utbildning, som då är oberoende av 
vilken skola eleven befinner sig på: 

“Kommunen behöver ta ett samlat grepp kring särskolan och lämna ut 
tydliga direktiv. Som det är idag ser det väldigt olika ut på olika ställen 
i kommunen”. 

“Att påverka kommunen i nya riktningar mot gemensamma riktlinjer”. 

”I kommunen är det oerhört viktigt eftersom att särskolan “står på 
egna ben” på varje skola”. 
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Å ena sidan beskriver alltså deltagarna att studiecirklarna ger möjligheter till att träffa 
kollegor i liknande arbetssituation för att kunna enas och göra mer lika på respektive 
skolor i kommunen. Å andra sidan nämner många hur erfarenhetsutbytet med kollegor 
kan hjälpa till att utveckla den egna undervisningen på olika sätt: 

“Ibland kanske man fastnar i något som funkar bra och det blir 
slentrian över hur man arbetar”. 

“Bra att bli påmind om hur viktigt det är att hitta olika infallsvinklar”. 

Flera deltagare ger i enkäterna exempel på att de utvecklat nya tankar, idéer och rent 
konkreta metoder runt bedömningen av särskoleelevernas lärande som var fokusområdet 
för studiecirklarna. De tar upp exempel på hur tankar har väckts om att använda iPaden 
för att filma, som ett verktyg för bedömning. Några av deltagarna, som i enkäten tar upp 
filmningen som ett verktyg, har redan under studiecirkelns gång gått från tanke till 
handling och börjat använda filmning som ett verktyg i bedömningen: 

“Jag har prövat nya sätt, som att filma och reflektera mer med eleven”. 

 
Sammanfattning 
I enkäten framgår att det är viktigt hur en studiecirkel organiseras. Fyra träffar anser 
ungefär hälften  har varit lagom medan resterande kunde tänka sig fler träffar eftersom de 
ansåg att det fanns mycket annat att samtala vidare kring. Varje träff har varit 90 minuter 
vilket de flesta  har ansett vara lagom och det har också varit uppskattat med att det 
serveras kaffe  och smörgås. Det påtalas också att grupperna inte får vara större än att alla 
kommer till tals. 

 
Inför varje träff har deltagarna haft till uppgift att läsa en eller flera texter, för att sedan 
ha dem som utgångspunkt för dagens samtal. Att det är bra att ha texter att utgå ifrån i 
samtalen skriver nästan alla i sina utvärderingar och några anger också att man på så sätt 
kopplar samman sin praktik med teorin. Diskussionerna och samtalen, som har formats 
utifrån texterna, uttrycker de flesta att de upplevt som givande och inspirerande. Några 
påpekade att det hade varit bra med fler konkreta exempel och även att det hade varit 
positivt med någon film som berörde ämnet. 
 
Enkäten visar att de flesta av deltagarna uppskattar att få träffa andra lärare som arbetar i 
särskolan för att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Det blir också tydligt att många 
av deltagarna känner sig ensamma ute på sina skolor eftersom det är få elever som är 
mottagna i särskolan ute på de olika skolorna. Detta gör att dessa möten blir extra 
värdefulla och ett stöd för den enskilda läraren för att få nya tankar, se saker ur andra 
perspektiv,  pröva nya arbetssätt eller få bekräftelse på att de är på rätt väg. 
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Intervjuerna 
Resultatet av intervjuerna presenteras under tre rubriker, där vi under varje rubrik har valt 
att sortera materialet vidare under de olika fokusområden som framträdde under vår 
bearbetning av empirin. Rubrikerna är Samlärande och tillvaratagande av kompetenser, 
Utvecklandet av verksamheten genom det gemensamma lärandet och Möjligheter och 
svårigheter i kollegialt lärande. Vi har valt att göra en uppdelning på detta sätt, men är 
mycket väl medvetna om att allt vävs samman och att en uppdelningen därför hade kunnat 
göras även på andra sätt. 

 
 
Samlärande och tillvaratagande av kompetenser 
Deltagarna i vår studie har alla olika erfarenheter av att lära av varandra och att ta tillvara 
på de olika kompetenser som kan finnas på en skola. Några möter det kollegiala lärandet 
dagligen i den egna verksamheten framför allt i arbetslaget och några önskar att det 
kollegiala lärandet ska utvecklas på skolan. 
 
 
Individen 
Flera tar upp individens inställning och förhållningssätt till att lära nytt som viktiga 
faktorer som kan påverka hur det kollegiala lärandet fungerar i praktiken. Några beskriver 
att det kan handla om hur kollegor kommer överens och det talas också om 
fingertoppskänsla och personkemi och någon lyfter fram att det spelar roll hur man är 
som människa. En annan erfarenhet som nämns är att skolan allmänt är dålig på att ta 
tillvara varandras kompetenser och att en orsak kan vara hur man kommer överens 
kollegor emellan. Det framkommer också att det är viktigt att trivas tillsammans och då 
kopplat till personkemin som en faktor: 

”Generellt, överlag i skolan tycker jag att man är väldigt dålig på att 
ta tillvara på varandras kompetenser. Det är väldigt individuellt det 
här hur man kommer överens mellan kollegor tror jag”. 

”Jag tror att det är väldigt individuellt. Det här med fingertoppkänsla 
och personkemi”. 

Någon uttrycker att lärare ibland kan liknas vid ensamvargar och jämför med förskolan 
där personalen av tradition är mer van att arbeta tillsammans i arbetslag och ta tillvara på 
varandras kompetenser. Det poängteras att det spelar roll hur öppen man är för att dela 
med sig och lära av andra och att samarbete är en förutsättning för att arbeta i skolan: 

”Sen är det ju hur öppen man är, för en del lärare tycker jag är väldigt, 
en lärare kan ju vara en ensamvarg, inom förskolan är det en annan 
kultur där jobbar man mer i arbetslag där har man mer av det här att 
man jobbar och tänker tillsammans”. 
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”Det tycker jag är en förutsättning att man jobbar tillsammans och 
jobbar i arbetslag. Jag är ingen ensamarbetare”. 

Det framkommer många tankar om vikten av att ta tillvara på varandras kompetenser men 
någon nämner att det också verkar finnas en viss prestige i att lärare vill göra på sitt sätt 
och har svårt att släppa in och lämna över kontrollen/arbetsuppgifter till andra i 
arbetslaget vilket försvårar det kollegiala lärandet.  Det beskrivs som att våga förlita sig 
på att någon annan utför uppgifter som en tidigare har gjort och att det kan bli bra ändå. 
Detta lyfts fram som något som kan vara svårt för en del lärare och vara ett hinder för det 
kollegiala lärandet. En deltagare kommenterar det så här: 

”Det kan jag tycka kan ha varit en svårighet ibland, det har uppfattats 
som att man har, det blir inte riktigt på det sätt om man själv hade gjort 
det”. 

Någon beskriver att det kan finnas en skolkultur som styr vem som gör vad och hur 
kompetens och erfarenheter används och att det ger avtryck i verksamheten. Saker och 
ting löses som det alltid har gjort och arbetslagen är fast hållna och det saknas flexibilitet.  
Det framkommer också erfarenheter av motsatsen där det har funnits en flexibilitet och 
där upplevelsen är att det har varit roligare att jobba och att arbetslaget har klarat 
utmaningar på ett bättre sätt: 

”Det ligger fast i skolkulturen vilka som gör vad och vilka kompetenser 
kanske som man har utnyttjat och vilka kompetenser man inte har 
utnyttjat”. 

Nyfikenhet och en vilja att lära nytt, förstå och lösa problem lyfts fram som viktiga 
faktorer när det handlar om erfarenheter kring kollegialt lärande. Några beskriver sig 
själva som nyfikna människor som gärna frågar, tar reda på saker och vill diskutera och 
vrida och vända på problem för att hitta lösningar och dela med sig av dem. Denna 
inställning lyser igenom hos de som är mest positiva och som också verkar se en nytta i 
att lära av andra och dela med sig av egna erfarenheter. En deltagare uttrycker det på 
följande sätt: 

”Jag är ganska nyfiken av mig och går och frågar och tar reda på saker 
och diskuterar och vänder och vrider på det om det är problem eller 
om jag har hittat några lösningar så delar jag med mig av dom”. 

 
Använda kompetenser för att utveckla verksamheten 
Det som många uttrycker som en styrka med kollegialt lärande är att det blir ett stöd och 
hjälp i den egna verksamheten. Flera uttrycker att de ofta hamnar i situationer där de inte 
riktigt vet hur de ska gå vidare på bästa sätt i mötet med elever. Några beskriver behovet 
av att ha kollegor som bollplank för utvärdering, diskussion och analys: 

”Där är ju en bit, planeringen tillsammans, där lär man ju mycket av 
varandra och att man då också kan utvärdera, hur gick det här nu och 
kan vi utveckla det, blev det som vi tänkte”. 
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”Hur det än är när man jobbar med de här eleverna, tillslut så fastnar 
man nånstans med näsan i spjälan och sen kommer man ingenstans och 
då måste man ha ett bra bollplank”. 

Flera nämner vikten av att utnyttja varandras kompetenser på ett bättre sätt än vad de gör 
idag och att det är ett område som behöver utvecklas. Någon menar att det finns 
förutsättningar på den egna skolan att utveckla det gemensamma lärandet men att de inte 
är riktigt framme när det gäller att ta nästa steg. Tiden lyfts fram som en orsak till att de 
inte har kommit längre. Detta uttrycks på följande sätt: 

”Jag känner mer och mer hur viktigt det är att vi utnyttjar varandras 
kompetenser och jag kan väl inte tycka idag och jag tyckte inte förut 
heller att vi gjorde det på det sättet vi skulle kunna göra det”. 

“Det är det här med jantelagen, finns det kompetens inom skolan så, 
nej det är inte alla gånger de ser det och man tar inte vara på det”. 

”Ja, jag tror att det finns en potential här att alla är villiga att ge och 
dela med sig men jag tror att vi är inte där riktigt än. Det är fortfarande 
tiden, den skylls på”. 

Någon menar att lärare har för många arbetsuppgifter och att det då finns en risk att ”gå 
in i väggen” och att samarbete med kollegor kan vara ett hjälp och stöd för att klara sin 
arbetssituation bättre. Det uttrycks även att det finns en kraft i att arbeta tillsammans och 
att ha ett gemensamt mål med eleven i fokus: 

”…det blir en sån kraft när man jobbar tillsammans och att man kan 
vara bra på olika saker och att det handlar inte om prestige utan vad 
är bäst för eleven, eleven i fokus hela tiden det ska inte hänga på vilken 
personal vi har, de här eleverna har vi och de här behoven har dem 
och hur gör vi på bästa sätt för att de ska utvecklas”. 

 
Lärarnas beskrivning av upplevda metoder för kollegialt lärande 
Då alla de 12 intervjuade lärarna hade egna erfarenheter av att lära av varandra och ta 
tillvara på varandras kompetenser och även deltagit i någon form av kollegialt lärande 
gavs många olika exempel på detta. Här nedan följer en kortare presentation av några av 
de olika former av kollegialt lärande som det talades om under intervjuerna, men också 
något om hur de upplevdes av deltagarna. 
 
 
Matematiklyftet 
Matematiklyftet, som är skolverkets stora satsning på kompetensutveckling i 
matematikdidaktik, bygger på att deltagarna tillsammans med kollegor utvecklar sin 
undervisning. Matematiklyftet är den största satsning som någonsin gjorts i Sverige i ett 
enskilt ämne och nämns också av många av deltagarna i vår undersökning. 
Matematiklyftet pågår kontinuerligt under en längre tid och det är upp till varje kommun 
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eller rektor att utarbeta en plan för hur ofta deltagarna och den av skolverket utbildade 
handledaren träffas för att arbeta tillsammans med de olika modulerna (Skolverket, 
2016b). Så här kommenterar en av lärarna detta: 

”Där är ju ett väldigt bra material som Skolverket har jobbat fram med 
texter och uppgifter och att vi då läser, pratar, gör lektioner, berättar 
hur det gick och diskuterar”. 

De deltagare i vår studie som gått matematiklyftet har antingen gått det på den skola där 
de arbetar, tillsammans med övriga lärare på skolan eller i den grupp som anordnades av 
särskolan och som då läste just matematiklyftets inriktning mot särskolan. Det 
framkommer tydligt att de som läste tillsammans med andra lärare inom särskolan i 
huvudsak är positiva till matematiklyftet som en möjlighet att lära av varandra och ta vara 
på varandras erfarenheter av matematik. En av deltagarna säger så här:  

”Man fick träffa dem som arbetade med samma sak, så man hamnade 
i samma dilemman och problematik. Där kunde man hjälpas åt hur man 
ska komma vidare”. 

De få som istället gick matematiklyftet mot grundskolan påpekar i större utsträckning att 
det var tufft och att det istället för en möjlighet till kompetensutbildning i matematik blivit 
något av en belastning. De uttrycker också att det inte var något de valt själva och dessa 
tankar att det på något sätt bör finnas en egen vilja och något slags möjlighet till påverkan 
av innehållet är något som flera uttrycker i vår undersökning: 

”Mattelyftet är inget man har bestämt själv, det har kommit påkastat 
och då kanske inte alla är med tåget”. 

“Mattelyftet har ju blivit lite av en belastning för att man har känt att 
man inte har haft den tiden”. 

 
Studiecirklar och bokcirklar 
Nästan alla deltagarna i vår undersökning har under det gånga läsåret deltagit i en 
studiecirkel, som har handlat om bedömning av elever som är mottagna i särskolan. 
Studiecirkeln har getts i två omgångar med inriktning mot gymnasiesärskolan under 
höstterminen och därefter med inriktning mot grundsärskolan under vårterminen. 
Gymnasiesärskolans lärare blev av sin rektor ålagda att delta i de fyra träffarna, medan 
lärarna inom grundsärskolan blev inbjudna och på så sätt själva hade möjligheten att 
tillsammans med sin rektor på skolan besluta om ett eventuellt deltagande. Trots att 
lärarna på gymnasieskolan alltså var ålagda att delta, var de mycket positiva till att träffas 
och jobba med bedömning tillsammans. Detta beskrivs på följande sätt: 

”När man läser, samtalar och diskuterar frågor som rör arbetet med 
eleverna och får tid att reflektera lite extra över vad man kan, så känner 
jag i alla fall att jag ser vissa saker med lite annat perspektiv och lite 
andra ögon”. 
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”Om det är möjligt att göra det så schysst som möjligt för lärare, så 
skulle ju viss del av arbetstiden vara satt för utbildning och kollegialt 
lärande”. 

I slutet av varje träff  fick deltagarna information och anvisningar om innehållet och 
upplägget av nästkommande gång och då också möjlighet att ställa frågor om detsamma. 
Samtidigt som särskolan har ordnat studiecirklar har det ute på flera av kommunens skolor 
också hållits bokcirklar. De olika bokcirklarna, som deltagarna berättade om, har varit 
upplagda på det sättet att lärarna på en skola eller i ett arbetslag har läst något kapitel i en 
gemensam bok och sedan träffats för att diskutera. Valet av bok verkar i flera fall ha gjorts 
på grundval av något upplevt behov, hos personalen på skolan, av att diskutera vissa 
frågor inom ett område. Så här säger en lärare: 

”Just det att man utgår från en bok fast man ändå tänker på hur vi har 
det, då blir det inte bara hur har vi det utan lite annan input som kanske 
lyfter det hela lite”. 

Att läsa och diskutera framstår som ett bra sätt för en skolas personalgrupp att få förståelse 
för varandras syn på olika saker, i intervjuerna nämns exempelvis kunskapssyn och 
elevsyn. Det framkommer att värdegrundsfrågor kommer på tal och att var och ens tankar 
kommer upp till ytan, vilket förhoppningsvis utmynnar i någon slags förståelse för 
varandras åsikter i olika frågor. Att man på en skola kan enas, ta beslut och stå för något 
gemensamt utifrån de diskussioner man haft lyfts fram som mycket positivt för samsynen 
hos personalgruppen.  Samsyn beskrivs som att vara enade om något även om alla i grund 
och botten inte tycker lika, att ha förståelse för varandras syn på olika saker  och ändå 
komma överens och komma till gemensamma beslut. På någon av skolorna ledde 
bokcirkelns läsande och djupa diskussioner till att personalen helt och hållet ändrade sitt 
förhållningssätt till eleverna i en specifik fråga, vilket följande citat beskriver: 

”Eleverna får gärna ha keps på sig inomhus, vi har fått en gemensam 
syn på detta och tagit ett gemensamt beslut om hur vi ska göra i de här 
situationerna”. 

“...vi blir enhetliga antingen vi vill eller inte, vi har förståelse för 
varandras syn på olika saker men vi kan ta, även om du inte tycker så, 
gör vi så här och man kan acceptera det på något vis.” 

 
Auskultation 
Att besöka en kollega i dennes undervisning talade många av deltagarna mycket positivt 
om under intervjuerna. Flera av dem hade själva både genomfört observationer hos 
kollegor och blivit föremål för kollegors observationer. Även några av de som ännu inte 
provat på det här sättet att utbyta erfarenheter och lära av varandra talade om det i positiva 
ordalag, men nämnde tiden som en bidragande orsak till att det fortfarande inte hade blivit 
av, trots att personalen på skolan var positiva till det: 

”Just det här att gå in och titta på varandra och lyssna på varandra, 
om man hittar tid till sådant är det ju guld värt”. 
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Gemensamt för de skolor där klassrumsobservationer genomfördes, i någon form, var att 
det på skolan var tydligt uttalat att det skulle genomföras, rutiner för hur observationerna 
skulle gå till och för hur det skulle lösas rent praktiskt: 

”Våra rektorer har bestämt att vi ska ut på åtminstone en halv dags 
auskultation hos någon annan pedagog. Vi stöttar upp och hjälper 
varandra så att man kan komma iväg”. 

En skola hade arbetat med klassrumsbesök som ett större projekt under ett helt läsår, där 
organiserades projektet av skolans rektor tillsammans med en extern handledare. Lärarna 
blev indelade i olika grupper och sedan fick gruppmedlemmarna själva bestämma vilka 
som skulle besöka varandra. Klassrumsbesöken utmynnade i olika former av samtal med 
diskussioner, till att börja med parvis, men därefter även i grupp. Att samtalen tar sig olika 
form beroende på vilka som deltar blir tydligt, då det första samtalet i den här 
arbetsgången förs mellan två individer som delar en upplevelse tillsammans. Vid nästa 
tillfälle för samtal involveras även andra lärare, som då inte delar klassrumsupplevelsen 
och samtalet tar således en annan inriktning. Dessa erfarenheter beskrivs på följande sätt: 

”I den första diskussionen när man bara var par, så kände jag att vi 
var ärliga mot varandra och mycket detaljer som man hade sett, som 
man kanske inte var medveten om själv fick man veta då”. 

”I större grupp, så blev det inte lika detaljrikt, men där blev det mer att 
vi kunde jämföra och se och även tipsa varandra”. 

På några skolor fanns det förväntningar på att besöken skulle dokumenteras. Det fanns då 
ett särskilt dokument som skulle användas, som bestod av tre olika spalter. I första spalten 
skulle observatören skriva vad hen såg, i nästa spalt skulle hen reflektera över det som 
iakttagits och i den tredje och sista spalten fick sedan den observerade skriva ner sina 
reflektioner. Dessa dokument var sedan diskussionsunderlag för de kommande samtalen. 
Så här säger en deltagare: 

”Sedan satt man tillsammans med pedagogen och pratade lite om hur 
man tänker, om vad man  hade sett. Det gav båda sidor lika mycket”. 

 
Formella och informella samtal 
Genomgående för olika former av kollegialt lärande är att det involverar någon slags 
samtal. I den här undersökningen har vi fått ta del av många olika beskrivningar av 
samtalsformer, där syftet är att lärare delar med sig av sina erfarenheter och lär sig av 
varandra. Lärarna beskriver alla att de ägnar sig åt, vad som benämns pedagogiska samtal 
eller pedagogiska diskussioner, regelbundet i någon form.  Det finns ofta avsatt tid för 
den här sortens samtal och flera lärare talar om att de ibland äger rum på kvällstid, för att 
då även kunna involvera pedagoger från förskole- och fritidsverksamheten. De 
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intervjuade har olika uppfattningar och erfarenheter, både positiva och negativa, om de 
här planerade tillfällena för pedagogiska samtal: 

”Samtalen om hur andra tänker kring det didaktiska och pedagogiska, 
alla frågor. Det är ju det som har lärt en mest”. 

”De här pedagogiska diskussionerna har en förmåga att urarta. Det 
blir mest att man sitter och klagar på vissa elever istället för att driva 
framåt”. 

I våra intervjuer framkommer några olika faktorer som tycks viktiga för hur de 
pedagogiska samtalen uppfattas av deltagarna. Exempel på faktorer som nämns är tid, 
mötesstruktur, samtalsledare och dokumentation.  De olika faktorerna bidrar på olika sätt 
till att samtalen lättare håller fokus på det som var avsikten. Att det finns tid avsatt för 
samtalen är en förutsättning för att de ska äga rum och är den då planerad i god tid innan 
tycks det påverka lärarnas motivation i positiv riktning. Några poängterar att 
mötesstrukturen, både gällande form och innehåll, gör att alla har möjlighet att förbereda 
sig och på så sätt ha lättare för att engagera sig i samtalet. Det framkommer också att en 
samtalsledare är till stor hjälp för att hålla fokus på det innehåll som är tänkt, men också 
för att ställa fördjupande frågor som leder samtalet framåt på ett utvecklande sätt. Vidare 
nämns att dokumentation kan ge samtalet tyngd på så sätt att den kan användas som 
information till kollegor som inte varit med, men också för att faktiskt få på pränt vad 
som beslutats:    

”Vi har haft samtalsledare och det har varit tydligt med strukturen i 
diskussionerna, så att alla har fått chansen att prata, tänka och tycka”. 

”Det viktiga tycker jag är vad vi pratar om på de här samtalen, vad vi 
lägger tiden på. Då saknar jag ofta en struktur, en dagordning eller 
vad som helst”. 

”Det är jätteviktigt att vi dokumenterar för att det ska bli någon 
utveckling” 

En samtalsform, som väl överensstämmer med det som lärarna anser vara viktigt för att 
ett samtal, är lärande samtal. Flera av de intervjuade lärarna berättar om lärande samtal 
och de nämner bara fördelar med det sättet att samtala: 

”Ett lärande samtal tycker jag är bra för att alla kommer till tals, alla 
känner sig sedda och har varit delaktiga”. 

Ett lärande samtal går till på så sätt, att en utses som samtalsledare och en annan för att 
dokumentera. Den som är samtalsledare har antingen fått träning i att leda den här sortens 
samtal eller om hen är ny i rollen så finns en lathund för hur strukturen ska vara och 
förslag på följdfrågor som kan ställas. Ett lärande samtal baseras på samtalsrundor, där 
var och en som deltar har sin tid att förfoga över, utan att bli avbruten och där möjlighet 
att reflektera över det de andra har sagt inte ges förrän i de sista rundorna. Samtalsformen 
är således mycket strukturerad och ämnet som ska samtalas om bör vara känt av alla 
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deltagare i förväg, då den kräver allas aktiva deltagande. En lärare uttrycker det på 
följande sätt: 

”Innan hade vi lärande samtal mycket där vi hade olika diskussioner 
kring olika pedagogiska saker, som gjorde att vi var vana att prata och 
berätta, utelämna sig själv lite”. 

Lärarna som vi har intervjuat berättar om de mer informella samtalen, som de i hög grad 
anser vara ett lärande mellan lärare och ett tillvaratagande av varandras kompetenser. De 
informella samtalen, som många gånger tar sitt avstamp ur vardagssituationer, 
exempelvis ett behov av att lösa ett problem som uppstår, äger ofta rum just där och då 
tillfället ges. Det kan vara över en kopp kaffe på rasten, i kapprummet utanför 
lektionssalen, i arbetsrummet eller vid kopieringsapparaten och detta beskrivs i följande 
citat: 

”Det är väldigt många situationer som uppstår, som man behöver ta 
itu med där och då, väldigt kvickt”. 

”Man säger det högt och får igång hjärnverksamheten och då kan man 
komma på lösningen själv samtidigt som man pratar med sin kollega”. 

De samtalsämnen som kommer på tal mellan kollegor i de här mer informella samtalen 
verkar dock kunna leda till ett behov av ett mer formellt samtal. Det kan då som exempel, 
röra situationer som lösts för stunden, men som behöver diskuteras vidare med alla andra 
kollegor och beslut som behöver fattas tillsammans. Så här formuleras detta av en 
deltagare: 

”Jag upplever att de spontana diskussionerna är de klart bästa, de 
spontana sakerna kan vi diskutera just då. Sedan tar vi upp det på de 
bestämda tiderna igen eftersom alla i arbetslaget kanske inte var med 
från början”. 

 
Utvecklandet av verksamheten genom det gemensamma lärandet  
Att det gemensamma lärandet på något sätt utvecklar den verksamheten de arbetar i är 
alla intervjuade lärare i vår undersökning överens om. Beskrivningarna av hur den 
utvecklingen ser ut och i vilken grad den sker skiljer sig däremot en del. Vi presenterar, 
här nedan, några av alla de olika utvecklingsaspekterna som framkommit. 

 
 
Arbetsklimat och samarbete 
De intervjuade lärarna talar om det goda samarbetet och alla uttrycker att de har ett gott 
samarbete med en eller flera andra kollegor på sin arbetsplats. Vad detta goda samarbete 
betyder för utvecklingen av verksamheten finns det många olika tankar om, men att 
klimatet på en arbetsplats är oerhört viktigt för utvecklingen av densamma är de flesta 
eniga om. Några beskriver den gamla traditionella bilden av skolan, som i viss mån lever 
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kvar, där klassrumsdörrarna är stängda och där var och en sköter sitt och där man inte tar 
tillvara på den kompetens som finns hos kollegorna: 

”Det är säkert så att det finns väldigt mycket kunskap på en skola, men 
dörrarna är för mycket stängda, vi har för lite möjligheter att gå runt 
och titta och bli inspirerade”. 

“ Det ska ju inte vara några bekymmer för att det är pedagogen som 
inte vill”. 

Ett öppet och tillåtande arbetsklimat är istället det som gynnar utveckling, framhåller flera 
deltagare. Ett klimat där lärare stödjer varandra på olika sätt och där lärare vågar ta hjälp 
av varandra: 

”Har man ett gott arbetsklimat där man kan stödja varandra och 
utveckla varandra, så funkar det väldigt bra”. 

”Det måste vara ett öppet arbetslag och klimat för att man ska våga 
säga saker, positivt och negativt”. 

Under intervjuerna talas det dels om det goda arbetsklimatet, som en förutsättning för ett 
utvecklande samarbete men också om att olika former av kollegialt lärande leder till 
utvecklande samarbete och därmed också till ett bättre arbetsklimat. De lärarna som 
jobbade på skolor där man satsat mycket på olika former av kollegialt lärande talade om 
detta lärande, som något som behöver tränas på. Att exempelvis ett lärande samtal 
behöver göras många gånger för att alla ska känna sig bekväma med att delta och kunna 
känna att det leder till något utvecklande. När det är ett inarbetat sätt att samtala på har 
alla fått träning i att framföra sina tankar, men också att lyssna på andras och enligt flera 
deltagare smittar detta sätt att samtala och samarbeta av sig till andra situationer i 
vardagen. Det blir ett sätt för kollegor att utbyta erfarenheter, att ge och ta och att detta 
då blir verksamhetsutvecklande, vilket beskrivs i följande uttalanden: 

”Det är ett bra klimat i den här gruppen också och vi har lärt känna 
varandra. Det blir bättre och  bättre”. 

”Att vi tror på varandra, att vi litar på varandra och låter alla liksom 
försöka få fram det de är bra på”. 

I dessa nära relationer och goda samarbete mellan ett par kollegor tycks ödmjukhet och 
prestigelöshet råda: 

”Man ger och man tar och man utbyter, det är ingen prestige i vad vi 
gör eller vem som gör vad”.   

”Men det kräver ju att det är lite prestigelöst och att man känner att 
man kan lyftas tillsammans”. 

Samtidigt som det kollegiala lärandet verkar gynna ett gott samarbete och ett bra 
arbetsklimat där verksamhetsutveckling kan äga rum, talas det i intervjuerna också om 
det motsatta. När arbetsklimatet inte är lika gynnsamt för verksamhetsutveckling i stort, 
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utan där samarbetet i stället sker i en mindre skala på så sätt att det bara involverar ett 
fåtal lärare i ett arbetslag. 
 
 
Inspiration från andra kan motivera  
Det kollegiala lärandet skapar möjligheter för lärare att på olika sätt ha ett utbyte med 
varandra som kan gynna verksamhetens utveckling i positiv riktning. I våra enkäter och 
intervjuer framstår den inspirationen och motivationen som kollegor kan ge varandra som 
en stark drivkraft för att vidga vyer och våga tänka i nya banor. Att få möjlighet att höra 
andra berätta om arbetssätt och metoder i dennes undervisning kan ge nya tankar till en 
själv och den egna undervisning och detta uttrycker flera deltagare: 

”Så kunde man få andra idéer som man inte tänkt på för man kör fast 
ibland, fast i ett spår, men här kunde man få fler som berättar hur de 
gör”. 

”Det tror jag man skulle kunna lära sig av, få lite uppvaknande, få nya 
idéer eller tända till lite”. 

”Då får man ta till sig det och sedan göra det till sitt eget och fundera 
på, hur kan  jag göra det i min verksamhet”. 

”Man kan inte komma och säga, du ska göra si, man måste hitta vad 
skulle det vara för nyttigt för dig, vad skulle du se för vinster med att 
göra så här och så får man utgå från det”. 

Någon ger uttryck för att det goda samarbetet där man lyfter varandra och utvecklas i 
kollegiet också kan väcka misstro hos omgivningen: 

“Att vi drar varandra, att vi både trivs och sedan utvecklas vi så bra 
tillsammans. Det kan vara svårt för andra utifrån att se, lite misstro 
kan jag tänka”. 

Då många av lärarna vi intervjuat är tämligen ensamma ute på sina skolor, med att arbeta 
med eleverna som är mottagna i särskolan, talas det mycket gott om de nätverksträffar 
som anordnas. Ett exempel är ett nätverk som riktar sig till de som arbetar med elever 
som har Downs syndrom och ett annat med inriktningen Autism. De, av lärarna, som 
deltar i de här nätverken poängterar just vikten av att få inspiration och bli motiverad till 
nya arbetssätt av kollegor som jobbar med liknande arbetsuppgifter som en själv. Dessa 
nätverksträffar som verkar utvecklande för de som deltar förekommer alltså i kommunen, 
men i lite spridda skurar och för vissa utvalda grupper. Så här beskrivs detta av några 
deltagare: 

”Eftersom särskolans personal många gånger är ganska ensamma med 
sina elever, så är det mycket utvecklande att träffa kollegor”. 
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”Sedan tar man upp frågor och diskuterar som gäller det vardagliga. 
Vi har det si och såhär, hur tänker ni och hur gör ni, det har blivit 
väldigt bra”. 

 
Erfarenheter som utvärderas kan leda till något nytt 
Att utvärdera undervisningen kan ha många olika syften och utföras på många olika sätt. 
Även att basera sin utvärdering på de erfarenheter som gjorts talas det mycket om i 
samtalen med lärarna. Några lärare talar entusiastiskt om att använda film som ett sätt att 
utvärdera och utveckla undervisningen och annat som rör verksamheten. De filmar 
varandra i den egna verksamheten och tittar sedan på materialet tillsammans i arbetslaget. 
Utifrån filmerna analyserar de den egna verksamheten och tar lärdom av de situationer 
som uppstår. De tittar på sig själv och varandra, ser hur de på olika sätt bemöter elever 
och löser situationer som uppstår: 

“Vi filmar, för att se hur vi bemöter och tittar på oss själva lite, oj där 
var jag lite för snabb, jaha gör du på det sättet då kanske jag kan göra 
detta”. 

“Så blir det på ett helt annat sätt om man ser det filmat.” 

Film används också i utvecklingssyfte som en kompletterande dokumentation kring 
eleven och blir då ett naturligt inslag i utvecklingssamtalet: 

“Vi använder även detta i utvecklingssamtalet med föräldrar för det är 
en sak att berätta och en helt annan sak att se.” 

Nästan alla talar om de pedagogiska samtalen och diskussionerna med kollegor, där 
dagens, veckans eller kanske hela temaområdets undervisning utvärderas. Dessa 
utvärderingar beskrivs alltså som en lärares tankar och erfarenheter som delges andra 
involverade lärare i samtal. De här samtalen handlar då ofta om att fundera över hur det 
gick och vad som eventuellt kan behöva ändras på till nästa dag, nästa vecka eller till 
nästa gång ett liknande tema ska arbetas med igen. Så här säger en lärare: 

”Jag gillar att göra det, jag gillar att analysera för mig själv också, 
blev det här bra eller hur ska jag ändra. Men det är ju väldigt bra att 
göra det tillsammans för man lär ju mycket av varandra, jag tycker det 
är det man lär sig mest av”. 

Då grundsärskolans elever är inkluderade i grundskolans klasser verkar den här sortens 
utvärderande samtal även ha betydelse för själva inkluderingen av eleven i 
undervisningen. Dels utvärderas alltså undervisningen i efterhand, men även 
klasslärarens planering och tänkta undervisning kan gås igenom tillsammans i förväg och 
utvärderas då på så sätt, att den inkluderade eleven sätts i fokus och samtalet handlar då 
om möjligheter för hen att delta eller om anpassningar av olika slag behöver göras: 

”Hen kommer med en idé och jag säger, jag tror vi måste anpassa på 
något sätt, så slipar vi tillsammans i alla fall”. 
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Lärarnas erfarenheter, både nya och gamla, verkar vara basen i de här samtalen med 
utvärderande karaktär: 

”Man tänker till lite, hur gör vi nu. Vi måste se hur det fungerade, det 
här nya vi testade, var det bra för alla elever”. 

 
Möjligheter och svårigheter i det kollegiala lärandet 
Lärarna som vi har intervjuat nämner många olika faktorer som gynnar eller hindrar 
möjligheterna till det kollegiala lärande. Hur de ser på de olika faktorernas betydelse av 
detsamma skiljer sig dock åt en del. Vi tar här upp en del av dessa faktorer och ur vilka 
olika aspekter deltagarna talar om dem. 
 
 
Organisation - att kunna mötas 
I studien framkommer det tydligt att det finns ett behov av att träffa andra kollegor och 
diskutera olika pedagogiska frågor och ha ett utbyte av varandras erfarenheter. Särskolan 
är helt inkluderad i kommunens grundskolor och ibland kanske det bara finns en elev som 
är mottagen i särskolan på skolan. Många av deltagarna upplever att de står ganska 
ensamma ute på skolorna när det gäller särskolans elever och att det finns få möjligheter 
att möta andra pedagoger som arbetar i särskolan. Därför har träffarna i en studiecirkel 
under året som gått varit extra värdefullt och uppskattat och dessa möten har inspirerat, 
gett bekräftelse, tips och idéer: 

“När man läser, samtalar och diskuterar frågor som rör arbetet med 
eleverna och får tid att reflektera lite extra över vad man själv gör så 
känner jag i alla fall att jag ser vissa saker med lite annat perspektiv 
och lite andra ögon.” 

Genomgående är det tydligt hur viktigt och önskvärt det är med strukturerade och 
schemalagda möten med tydligt syfte och fokus. Många understryker att det då ges 
möjlighet för alla att komma till tals och att det blir ett pedagogiskt mer långsiktigt 
innehåll: 

“Det är bestämda regler så man vet precis innan och det blir väldigt 
bra för alla får verkligen komma till tals.” 

När struktur och tydligt syfte saknas anser flera att pedagogiska möten har en tendens att 
bli diskussioner kring enskilda elever och att släcka bränder dvs lösa akuta situationer och 
elevärenden och inte det långsiktiga lärandet som det kanske var tänkt. En deltagare säger 
följande: 

“De här pedagogiska diskussionerna har en förmåga att urarta. Det 
blir mest att man sitter och klagar på vissa elever istället för att driva 
framåt.” 
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Tid 
Tid är något som det pratas mycket om i skolans värld med fokus på att den inte räcker 
till och att lärare idag har många arbetsuppgifter som tar tid från undervisningen och 
eleverna. Det lyser igenom även i vår undersökning där många tar upp tidsbrist som ett 
hinder för att kollegialt lärande ska fungera. Det är svårt att få till tid för möten där 
pedagoger kan träffas för att utbyta erfarenheter för att utveckla verksamheten och sig 
själva och så här uttrycker sig några deltagare: 

“Det finns aldrig tid för reflektion inom skolan”. 

“Nu har det ju tagit planeringstid och då förstår jag att vissa slår 
bakåt.” 

“Jag får en sak till att göra på min tid som inte räcker.” 

Det finns dock deltagare i undersökningen som har en annan syn på tid: 

“Tid är det enda man har, det är ju vad man gör av tiden. Det beror ju 
på hur man prioriterar”. 

“Jag upplever att vi har rätt så mycket tid till att diskutera och att det 
är också det som gör att vi kan utvecklas att vi har den här tiden.” 

“Det är fortfarande tiden, den skylls på. Jag tänker att man måste ta 
sig den tiden för den är så viktig”. 

“Tid är en bristvara och det är viktigt att vi får en värdefull tid att vi 
verkligen pratar om det vi behöver göra.” 

“Det viktiga tycker jag är vad vi pratar om på de här samtalen, vad vi 
lägger tiden på.” 

Det blir ganska tydligt att en del har en upplevelse av att tid finns och även möjligheten 
att kunna påverka användandet av tiden. Dessa deltagare nämner prioritering av 
arbetsuppgifter och ett fokuserat innehåll i de pedagogiska mötena  som viktiga 
komponenter för att ta vara på tiden på bästa sätt. Det framkommer också tankar om att 
kollegialt lärande är tidssparande  det vill säga att använda det som behandlas i mötena 
tillsammans med kollegor i den egna undervisningen: 

“Det finns kollegialt samarbete lärarna emellan och jag upplever att 
de flesta då tycker att det är väldigt bra där man går in och hjälper 
varandra så man inte behöver dubbelarbeta så mycket för det spar ju 
tid.” 

“Jag tror att lära av varandra kan göra en bra skola, jag tror att det 
är framtiden”. 

Flertalet talar dock om tidsbrist och det finns en önskan om att få tid för att kunna mötas 
i det kollegiala lärandet som de flesta har positiva erfarenheter av. 
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Ansvar och motivation 
Det finns många olika tankar i studien om ansvar kring det kollegiala lärandet för att få 
det att fungera tillfredsställande. Det uttrycks att rektorn har en viktig roll i att skapa 
förutsättningar och möjligheter, avseende tid och organisation, så att pedagoger kan 
mötas för att lära av varandra: 

“Kollegialt samarbete är jätteviktigt men det ligger mycket under 
också som behöver stödjas av rektor och ledning för att det ska bli 
bra.” 

Några deltagare vill gärna ha tydliga riktlinjer och syfte om vad de pedagogiska mötena 
ska handla om medan andra gärna själva vill bestämma vad som ska diskuteras. Här följer 
några av deltagarnas tankar kring detta: 

“Vi hade ju en jättebra rektor som gav frihet under ansvar.” 

“Det är ingen som har sagt att denna tiden ska vi ha till just detta utan 
det är som vi har bestämt.” 

“Men det kan också vara så att man känner att, men kom inte hit och 
säg vad jag ska göra.” 

De flesta uppskattar en handledare som styr mötenas innehåll, struktur och som ställer 
fördjupande frågor. Ibland har det varit en handledare som kommit utifrån och ibland 
någon från den egna verksamheten, till exempel en förstelärare på skolan, som varit 
samtalsledare. Så här kommenteras detta: 

“Handledaren där är ju viktig också för att strukturera upp och 
fokusera tillbaka och ta lite beslut.” 

“Vi hade en person utifrån som kom och hjälpte oss att styra upp det 
här projektet som kunde det extra bra.” 

“Vi har haft samtalsledare och det har varit tydligt med strukturen i 
diskussionerna så att all får chansen att prata tänka tycka.” 

Synen på det egna ansvaret och vad som motiverar att utveckla det kollegiala lärandet 
synliggörs i studien. Det som framkommer är att den egna inställningen till att lära nytt 
och utvecklas själv och tillsammans med andra är mycket betydelsefull. I de fall som det 
kollegiala lärandet fungerar på ett tillfredsställande sätt nämns den egna viljan att 
utvecklas, nyfikenhet och att se nyttan och vinsten i att lära tillsammans med andra 
pedagoger: 

“Jag måste vilja det själv annars blir det inget bra.” 

“Jag tror att vi har en väldig kraft i den arbetsgruppen vi är i.” 

“Framför allt att komma framåt med eleverna och se framsteg och se 
utveckling.” 
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Det lyfts fram faktorer som öppenhet, högt i tak och ett arbetsklimat där pedagogerna 
vågar utmana sig själva och andra att våga pröva nya saker. En öppenhet och tolerans för 
varandra som skapar trygghet i gruppen.  En del nämner även personkemi som en viktig 
del för att det ska fungera i gruppen: 

“Har man ett gott arbetsklimat där man kan stödja varandra och 
utveckla varandra så funkar det väldigt bra.” 

“Det måste vara ett öppet arbetslag och klimat för att man ska våga 
säga saker, positivt och negativt.” 

“Vi trivs alla jättebra i vårt arbetslag och jag tror att det är det som är 
grunden.” 

“Det är viktigt att alla känner sig trygga i gruppen tror jag för att 
kunna göra det här.” 

Dock verkar det kollegiala lärandet vara en utmaning för en del och det framkommer att 
det inte alltid är så lätt att få det att fungera. Organisation och struktur är två viktiga 
faktorer, men i studien blir det tydligt att den egna inställningen och motivationen är en 
tredje faktor som väger tungt.  Det  uttrycks att det kan finnas ett motstånd bland kollegor 
som av olika anledningar inte har viljan eller ser nyttan med kollegialt lärande. Det kan 
handla om kompetens och syn på vem som ska göra vad, men även prestige nämns. Ingen 
annan ska tala om vad som ska göras utan individen vill göra på sitt sätt utan inblandning 
från andra. Någon nämner även jantelagen som ett hinder för utveckling. Här följer några 
av lärarnas tankar: 

“Det finns ett motstånd och det finns alltid bromsklossar.” 

“Hon ska minsann inte komma här och tala om hur man ska göra.” 

“Ingen ska vara duktigare än någon annan.” 

“Vi har det här jantelagstänket i Sverige att det är ingen som ska 
utmärka sig eller tro att de är något.” 

De som har positiva erfarenheter av kollegialt lärande tänker även konstruktivt kring att 
bemöta kollegor med en negativ inställning och arbetar för att få med dem i båten också: 

“Inte låta dem dra ner andras glädje, utan att man sprider glädje så 
att de blir nyfikna.” 

“Att det inte handlar om prestige utan om vad som är bäst för eleven, 
eleven i fokus hela tiden.” 

“Men det kräver ju att det är lite prestigelöst och att man känner att 
man kan lyftas tillsammans.” 
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Sammanfattning 
I intervjuerna framkommer olika faktorer som kan påverka hur det kollegiala lärandet 
fungerar i praktiken. Det handlar om individens inställning och förhållningssätt till att 
lära nytt, förmåga att samarbeta och om och hur man tar tillvara på varandras 
kompetenser. Flera uttrycker att de skulle vilja bli bättre på att ta tillvara på varandras 
kompetenser men att de inte är framme riktigt än och en orsak som nämns är att tiden inte 
räcker till. Tid är en faktor som flera gånger nämns som ett hinder för att kunna mötas i 
kollegialt lärande, dock är det några som har en annan syn på tid som hävdar att tid finns 
men frågan är hur den används. 

 
Alla lärarna i studien har deltagit i olika former av kollegialt lärande till exempel 
matematiklyftet, studiecirklar, bokcirklar, auskultationer och formella eller informella 
samtal. I detta sammanhang framkommer vikten av en god struktur på träffarna, tydliga 
mål och någon som har rollen som handledare eller samtalsledare. Organisation och 
struktur är två viktiga faktorer men i studien blir det även tydligt att den egna inställningen 
och motivationen är en tredje faktor som väger tungt.  Det  uttrycks att det kan finnas ett 
motstånd bland kollegor som av olika anledningar inte har viljan eller ser nyttan med 
kollegialt lärande vilket kan vara ett hinder i det kollegiala lärandet. Många lärare lyfter 
tankar om det goda samarbetet där arbetsklimatet är en viktig faktor och ses som en 
förutsättning för ett utvecklande samarbete. 
 
Öppenhet, högt i tak och trygghet i gruppen är viktigt för att lärare ska våga ta upp saker 
till diskussion, både positiva och negativa. Någon tar upp att den gamla traditionella 
skolan till viss del finns kvar med stängda dörrar där var och en sköter sitt. Detta upplevs 
vara ett hinder för kollegialt lärande och det uttrycks en önskan om att få möjlighet att ta 
del av kollegors arbete för inspiration. I våra intervjuer framstår den inspiration och 
motivation som kollegor kan ge varandra som en stark drivkraft för att vidga vyer och 
våga tänka i nya banor.  Det framkommer också att kollegialt lärande är något som måste 
tränas på många gånger för att alla ska kunna känna sig bekväma och känna att det leder 
till något utvecklande. 
 

 
DISKUSSION 
I vår diskussion väljer vi att utgå från de fyra rubriker som vi skriver om under tidigare 
forskning i vår bakgrund. De fyra rubrikerna är Särskolans organisation, Professionellt 
lärande, Lärandeprocesser och förändring samt Kollegialt lärande. 

 
 

Särskolans organisation 
Under detta arbetets gång tycker vi att vi har blivit stärkta i våra tankar och funderingar 
om att man i särskoleverksamheter ofta ser på samarbete och tillvaratagande av varandras 
kompetenser på ett sätt som skiljer sig lite från hur man ser på det i grundskolan. Detta 
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har inte på något sätt varit fokus för vårt arbete, då vi inte valt att jämföra de båda 
skolformerna utan valt att bara titta på särskolan. Att vi tycker oss ha blivit stärkta i våra 
funderingar om skillnader mellan skolformerna handlar istället om att vi båda har en 
mycket lång bakgrund i grundskolan. Vi upplever att det bland kollegor i 
särskoleverksamheter finns erfarenhetsutbyte och samarbete mer  som ett naturligt inslag 
i arbetet. Detta stärks av Scherp (2003) som skriver att för lärare handlar skolutveckling 
om att hitta lösningar på problem som de stöter på i det dagliga arbetet och att upplevelsen 
av att något inte fungerar som man önskar skapar ett behov att förändra. Inom 
särskoleverksamheter finns ofta en hög personaltäthet och inte sällan är det många olika 
yrkesgrupper som representeras och där blir på något sätt samarbete och 
erfarenhetsutbytet en förutsättning för att verksamheten ska kunna fungera. 
 
 
Professionellt lärande 
Under några av intervjuerna poängterades av deltagarna hur viktigt det är att ha elevfokus 
i allt utvecklingsarbete, att aldrig glömma bort att utvecklingen ska gynna eleverna. 
Timperley (2013) betonar att i det professionella lärandet är eleverna och utvecklingen 
av undervisningen det centrala och att fokus bör ligga på att göra skillnad för alla elever. 
Ett par intervjudeltagare påpekade att elevernas möjligheter inte ska vara beroende av 
vem i en personalgrupp som ansvarar, utan att en samsyn där alla är överens om hur, vad 
och varför är nödvändig om fokus verkligen ska kunna vara på eleverna. Timperley 
(2013) hävdar vidare att för att det professionella lärandet ska kunna göra skillnad för alla 
elever så måste alla runt eleverna vara involverade och då räcker det inte med ett 
deltagande utan det krävs dessutom ett engagemang. Att det egna engagemanget är viktigt 
framkommer i så gott som alla våra intervjuer och flera deltagare betonar att utan det egna 
engagemanget riskerar olika utvecklingsprojekt att mest ses som en belastning och 
tidstjuv. 
 
I både enkäterna och intervjuerna framförs genomgående hur viktigt det är med att få 
möjlighet att träffas för att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Behovet blir extra 
tydligt i vår studie eftersom många av våra deltagare är ensamma ute på sina skolor med 
att arbeta med elever som går i särskolan. Dock är de inte ensamma på det sättet att de 
inte har kollegor, men de saknar stödet och erfarenheten från andra kollegor som också 
möter elever i särskolan med allt vad det kan innebära. Studiecirklar, nätverk och andra 
former av kollegialt lärande lyfts fram som något som utvecklar den egna individen, 
verksamheten och ger inspiration att våga pröva nya saker. I intervjuerna framkommer 
dock att det ute på skolorna finns kollegor som inte ser det kollegiala lärandet som  något 
positivt och meningsfullt och som deltar högst motvilligt. Någon beskriver dessa lärare 
som bromsklossar som inte ser nyttan med det hela utan vill fortsätta göra på sitt sätt. 
Stedt (2013) poängterar att en viktig förutsättning för kollegialt lärande och 
skolutveckling är att kollegor inte ser varandra som hot utan som resurser. Både Stedt 
(2013) och Robertsson (2014) beskriver att ny kunskap kan upplevas som svårbegriplig 
och meningslös och då ses som ett hot. Att utveckla sig själv, sin undervisning eller 
verksamheten betyder samtidigt att en förändring av något slag måste ske. Förändringar 
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är krävande och det kan vara lättare att trampa vidare på kända stigar än att söka efter 
nya.  
 
Hargreaves (2004) påpekar vikten av att lärare behöver utveckla förmågan att hantera 
förändringar och i vår studie framkommer det tankar om att kollegialt lärande kan vara 
ett stöd för att klarar nya utmaningar men att det är något individen behöver träna på. Det 
handlar om att våga visa både lyckade och mindre lyckade insatser i klassrummet 
tillsammans med kollegor och kunna hantera det professionellt och inte på det personliga 
planet. Att konstruktivt reflektera kring hur det gick på lektionen och hur det skulle kunna 
förändras för att nå ett bättre resultat nästa gång. För att ett utvecklingsarbete ska bli 
effektivt, där alla medarbetare är involverade, krävs samarbete och god kommunikation, 
för ur kommunikationen mellan människor växer förståelse för andra människor och 
deras handlande. 
 
 

Lärandeprocesser och förändring 
Några av deltagarna i vår studie talar om vikten av prestigelöshet, det vill säga att våga 
släppa på den egna prestigen och bjuda på sig själv, sina erfarenheter och reflektioner. 
Det uttrycks att prestige är förödande för utvecklingsarbete och genom att inte vara 
intresserad av kollegors kunskaper och framgångsrika undervisningsmetoder stängs 
många dörrar till möjliga lärandeprocesser. Under flera intervjuer nämns att det i skolans 
värld finns en underliggande tanke om att ingen “är bättre” än någon annan och i dessa 
sammanhang nämns bland annat ord och begrepp som; prestige, prestigelöshet, jantelag, 
jantelagstänk,  besserwisser, sticka ut, vara förmer än andra. De flesta deltagarna tycks 
någon gång stött på kollegor som har svårt att intressera sig för andras tankar och 
erfarenheter för att på så sätt utveckla sig själv och sin egen undervisning. 
 
Enligt Scherp (2013) innebär lärande en omstrukturering av rådande föreställningar och 
att vi genom dialoger med andra människor upptäcker andra sätt att tänka och förstå. 
Även Stedt (2013) framhåller att genom att bryta in i andra människors förståelse och 
öppna tolkningsvärldarna för varandra har vi också möjlighet att påverka varandra. För 
detta krävs att det finns en trygghet i gruppen och ett gott arbetsklimat.  Det kan vara en 
utmaning men de positiva rösterna i den här studien anser att det är möjligt att utveckla 
det kollegiala lärandet tillsammans även om det är motstånd ibland. När kollegor börjar 
analysera verksamheten tillsammans kan det bli tydligt att åsikter och uppfattningar går 
isär. Kulturen och traditionen på en skola kan vara stark och kanske synliggörs mer när 
lärare börjar samverka med varandra. Detta kan medföra att meningsskiljaktigheter kan 
uppstå, vilket kan skapa oro eller konflikter bland kollegor (Skolverket, 2015). Detta 
påpekar även Stedt (2013)  som understryker att samverkan mellan kollegor inte alltid 
bidrar till utveckling och nytänkande utan istället kan leda till konflikter.  
 
Carlsson & Linnér (2008) betonar vikten av att ha respekt för varandras uppfattningar och 
argument och att det är ett måste för att kunna mötas i samtal där man utmanas att 
argumentera för olika former av kunskap och normer. En av intervjudeltagarna talar 
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mycket om vikten av att träna sig i att ta till vara varandras kompetenser och erfarenheter 
och påpekar vidare, precis som ytterligare ett par deltagare, att genom att ägna sig åt 
kollegialt lärande många gånger, så blir deltagarna också tryggare i att både bjuda på sin 
egen kunskap och att ta in andras. Här nämns lärande samtal, feedback efter filmning och 
klassrumsobservationer, bokcirklar som exempel på kollegiala lärandeaktiviteter som på 
något sätt utvecklat deltagarnas öppenhet gentemot varandra och respekt för varandras 
åsikter. Detta stärks av Hattie (2012) som betonar att det på skolorna måste skapas en 
trygg miljö för lärare att dela med sig och lära av varandra. Det kollegiala lärandet kräver 
långsiktighet, kontinuitet och mötesplatser där lärare kan mötas och reflektera kring sin 
undervisning med aktuell forskning som grund (Hattie, 2012, RFR, 2013). 
 
Det har under våra intervjuer blivit tydligt att för att utveckla sin egen verksamhet, med 
hjälp av kollegors tips, idéer och förmåga att inspirera, krävs en egen motivation hos 
läraren. Det räcker inte att låta sig inspireras om det sedan stannar vid någon slags tanke 
om att det man just såg eller hörde verkade bra och kanske värt att prova. För att utvecklas 
krävs också en egen vilja till en aktiv handling, där det som upplevts görs om till det egna 
på det sättet som passar just där och då i verksamheten. Den egna motivationen, viljan att 
lära nytt och utveckla verksamheten pekar några deltagare på som något viktigt och 
grundläggande. Scherp (2013) uttrycker att när  en verksamhets undervisning och lärande 
ska förbättras så är den allra viktigaste drivkraften deltagarnas inre motivation. 
 
 

Kollegialt lärande 
När vi talar om det kollegiala lärandet är det viktigt att det som sker i utvecklande syfte i 
olika sammanhang på en skola inbegriper och involverar fler eller, i bästa fall, alla i en 
skolas kollegium. Detta stärks av Timperley (2013) som betonar att utvecklingsarbete ska 
involvera alla i en verksamhet. Enligt skollagen (SFS, 2010:800) ska undervisningen vila 
på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, där den beprövade erfarenheten ska 
byggas i klassrummet. Det handlar då om att de idéer som provas i klassrummet och som 
sedan diskuteras i kollegiet, skrivs ner och systematiseras för att kunna föras vidare. 
Erfarenheten blir alltså inte beprövad på det sättet som avses förrän den lämnar 
klassrummet och delas med andra för vidare arbete. I vår studie ter det sig som att en del 
samtal och erfarenhetsutbyten mestadels äger rum mellan de lärarna som har med 
undervisningen i just en specifik klass att göra på något sätt.  Erfarenheten som då har 
satts ord på blir till stor del kvar i just det klassrummet och hos just de lärarna. För att 
kunskapen och erfarenheterna ska kunna ta steget vidare ut från de närmaste kollegorna 
till att bli hela kollegiets angelägenhet krävs en ledare med tydlig struktur för hur utbytet 
ska gå till.  
 
Det är i vårt material tydligt att på de skolor där det finns en rektor, en handledare eller 
någon annan med ledarbefogenheter som håller i strukturen om hur och när detta utbyte 
ska ske, där blir det också av. Det måste finnas någon med mandat att styra kollegiet som 
anser att det kollegiala lärandet med ett organiserat erfarenhetsutbyte för utveckling är 
tillräckligt viktigt för att prioriteras. Att som ledare faktiskt vara villig och våga satsa på 
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den här formen av kompetensutveckling framför annat, för som Timperley (2013) 
konstaterar, skolorna måste motstå frestelsen att “springa på alla bollar” istället för att 
fokusera på det som är mest angeläget. Deltagarna i vår studie är överlag positiva till 
kompetensutveckling och till att lära nytt. De tycker att utvecklingsinsatser är bra men att 
det kan bli för mycket och att man då inte hinner ”landa i något”, vilket kan skapa stress 
och frustration.  
 
Tid är en faktor som i studien flera gånger nämns som ett hinder för att kunna mötas i 
kollegialt lärande. Stedt (2013) påpekar att tid måste avsättas för reflektion och formella 
möten men även tid för informella och spontana möten. Mitchell (2015) tar upp några 
kritiska punkter när det gäller samverkan och brist på tid är en av dem. I vår studie lyfts 
även tankar om hur tiden används och det framkommer att tiden inte alltid används som 
det var tänkt. Det talas om att det är lätt att fastna i diskussioner om en elev eller någon 
situation som har uppstått under dagen istället för att fokusera på det pedagogiska fokus 
som var planerat. Bland deltagarna i studien finns det dock några som har en annan syn 
på tid och som menar att tid finns men frågan är hur den används. Detta understryks av 
Timperley (2013) som påpekar att det är hur tiden används som är betydelsefullt för 
resultaten och inte omfattning av tiden. Det är viktigt att rektor beslutar om tid för att det 
kollegiala lärandet ska bli av och kunna genomföras. Det kan vara problematiskt om 
lärare ska försöka hitta tid på egen hand, speciellt i de högre årskurserna på grund av 
lärares olika scheman och tider (Skolverket, 2015).  
 
 

 
AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
I våra tidiga funderingar om fokus för vårt självständiga arbete kändes det viktigt att vi 
själva, i de uppdrag vi har i särskolan, skulle få nytta av att fördjupa oss i det valda ämnet. 
I det självständiga arbetet har vi haft möjlighet att undersöka, vända och vrida på det 
kollegiala lärandet och genom litteraturen och deltagarna i vår studie har vi sett 
framgångsfaktorer, men också svårigheter. Allt detta bär vi med oss in i våra respektive 
verksamheter och ser, precis som vi önskade, verkligen nyttan med den nya kunskapen 
som vi har tillägnat oss under arbetets gång. I den här studien har vi fokuserat på de 
erfarenheter lärare i särskolan har av kollegialt lärande och det är deras röster som har fått 
komma fram. Studien visar att lärare i särskolan är positiva till att lära av varandra och ta 
vara på varandras kompetenser och att de också har erfarenhet av detta på olika sätt. De 
uttrycker att det gemensamma lärandet är viktigt för elevens kunskapsutveckling men att 
det också finns ett behov av att utveckla det kollegiala lärandet, som inte alltid fungerar 
tillfredsställande. I studien framkommer det att vissa faktorer är viktiga för att det ska 
fungera: organisation, struktur, tid, motivation och ett förhållningssätt som handlar om 
att läraren själv är medveten om det egna ansvaret i det kollegiala lärandet. Det kan handla 
om att ha en positiv attityd, att vara prestigelös, att våga prova nytt men även att våga 
misslyckas och se det som en möjlighet till utveckling och lärande. I kollegialt lärande 
behövs en medvetenhet om att det är en lärandeprocess som kräver övning och att det 
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även innebär ett givande och tagande av deltagarna. Det kräver ett engagemang hos den 
enskilde läraren men de deltagare i studien som är positiva till kollegialt lärande upplever 
att det gemensamma lärandet ger mycket tillbaka, både för den egna individen och för 
utvecklandet av verksamheten. Även om den här studiens fokus har legat på lärare som 
är verksamma i särskolan, så tror vi att de här lärarnas erfarenheter är både relevanta  
intressanta för lärare i alla skolformer.  
 
Betydelsen av att ha en rektor som skapar goda förutsättningar för att lärare ska kunna 
lära av varandra blir tydligt i studien. Det poängteras också av många hur viktigt och 
uppskattat det har varit när det kollegiala lärandet har letts av en handledare. Vilka tankar 
och erfarenheter rektorer eller handledare har av kollegialt lärande skulle kunna vara 
något att fördjupa sig i för vidare forskning. 
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BILAGOR 
 
 
Bilaga A Enkätfrågor 
Vi har träffats vid fyra tillfällen, tycker du att det har varit lagom många träffar? 

Träffarna har varit 90 minuter långa, tycker du att det har varit lagom långt? 

Har du några andra synpunkter, som gäller det organisatoriska? 

Vad tycker du om den litteratur och de texter som vi har läst? 

Vilka nya tankar om bedömning har studiecirkeln gett dig? 

Har du provat något nytt i bedömningen av dina elever? 

Egna tankar 

 
 
 
Tilläggsfrågor till enkäten 
Har våra fyra träffar och det vi läst/gjort mellan träffarna utvecklat dig och/eller din 

undervisning på något sätt och i så fall hur? 

Vilka fördelar ser du med att utbyta erfarenheter med kollegor? 

Hur kan erfarenhetsutbytet leda till ny kunskap och lärande? 

 

  



  
 

Bilaga B Intervjufrågor 
Vilka erfarenheter har du av att lära av varandra och ta tillvara på varandras kompetenser? 

På vilket sätt har detta lärande utvecklat dig? 

På vilket sätt har detta lärande utvecklat din undervisning? 

På vilket sätt har detta lärande utvecklat verksamheten på skolan? 

Vad behövs för att stärka möjligheterna till att lärare ska kunna lära av varandra och ta 

tillvara varandras kompetenser? 

När fungerar det bra och varför? 

 

 
Intresseområden för följdfrågor 
tid 

resurser 

planering 

handledare 

fokusområden 

fördelar/nackdelar 

möjligheter/svårigheter 

utvecklingsmöjligheter 

kunskap 

kompetens 

kompetensutvecklingsbehov 

lärande 

lärprocess 

skolutveckling 

givande/tagande 

förändring 

utvecklingsprocess 

grupprocess 

dokumentation 

informellt/formellt 

 
 


