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Sammanfattning 

 

Studiens syfte är att ta reda på vilka de bidragande orsakerna kan vara till ett bra eller mindre 

bra kollegialt samarbete i lågstadieskolor samt få en klarhet i hur lärare känner kring kollegialt 

samarbete. Studien bygger på fyra forskningsfrågor för att få en bättre inblick i frågan.  

 

Forskningsfrågorna är utformade på följande sätt: Vad påverkar det kollegiala samarbetet i 

positiv eller negativ bemärkelse? Vad får lärare ut av kollegialt samarbete? Vilka mindre bra 

erfarenheter har lärare gällande kollegialt samarbete? Vad krävs för att det kollegiala samarbetet 

ska lyckas på en skola? Studien har genomförts med metoden kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer där totalt nio grundskollärare, verksamma i årskurs F-3 deltagit.  

 

Resultatet av studien visar att lärarna vill ha högt i tak på sina arbetsplatser, ett uttryck som 

innebär att de kan uttrycka sina åsikter utan att det möts av kritik från kollegor. De belyser 

vikten av att våga lyfta åsikter och frågor som anses jobbiga. Majoriteten av lärarna tycker 

också att ansvaret ligger på hela skolan och all personal men lärarna nämner även att det yttersta 

ansvaret ligger på rektor och skolledning. Studiens resultat visar också att lärare får ut mer än 

bara praktisk hjälp såsom planeringar, råd och erfarenhetsutbyte, de belyser även hur kollegialt 

samarbete har en betydelse för deras mående och hälsa. 

 

Nyckelord: Kollegialt samarbete, grundskola F-3, kvalitativ studie, lärarperspektiv. 
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Inledning 

I denna uppsats analyseras nio lärares erfarenheter och tankar kring kollegialt samarbete på 

skolor. Vi är två studenter som läser grundlärarprogrammet F-3, termin 8 på Uppsala 

universitet. Vi är båda två aktiva inom olika lagsporter på vår fritid. Det vi har upplevt genom 

lagidrott är att det finns olika styrkor och svagheter i ett lag och att det är viktigt att ta vara på 

allas styrkor och att samarbeta för att nå framgång. Vi upplever att lärarutbildningen också 

påpekat detta och att samarbetet har varit en röd tråd genom hela utbildningen. Under våra tre 

VFU perioder så har vi både sett positiva och negativa aspekter av samarbete. Eftersom vi båda 

brinner för lagidrott och har fått uppleva hur ett samarbete inom ett lag eller en grupp kan bringa 

framgång blev vi tidigt eniga om att vi ville forska om kollegialt samarbete i vårt 

examensarbete. Även våra erfarenheter från de kollegiala samarbetena på VFU skolorna är en 

bidragande orsak till valet av forskning. Genom den här studien vill vi ta reda på hur samarbetet 

mellan lärare men även övrig personal kan se ut i olika skolor samt vad lärare i årskurs F-3 har 

för tankar och erfarenheter gällande kollegialt samarbete. 

 

 

Arbetsfördelning 

Parterna har under arbetets gång varit noggranna med att fördela arbetet mellan varandra på ett 

likvärdigt sätt. Det har hållits en nära kontakt genom alla delar av studien. Arbetet har 

diskuterats, analyserats, reflekterats och bearbetats gemensamt. Anna Moberg har haft ett större 

ansvar för “forskningsfråga 1” samt för diskussionsdelen. Peter Öhman har haft ett större ansvar 

för “forskningsfråga 2” i resultatdelen samt transkriberingen. I resterande avsnitt har det 

förekommit ett tätt samarbete och vid intervjutillfällena har båda parterna deltagit och turats 

om att agera intervjuare.  
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Bakgrund 

I det här kapitlet redogörs det kort om varför kollegialt samarbete är viktigt på skolor, vem som 

ser till att kollegialt arbete sker på skolor, kollegialt lärande samt lärares tidsanvändning. 

Bakgrunden syftar till att öka förståelsen för studien och lärares samarbete med övriga lärare 

och personal.  

 

Varför kollegialt samarbete?  

I en debattartikel på Skolvärlden (2017) som ägs av Lärarnas riksförbund skriver Emil Hedman, 

reporter, om en granskning som kompetensutvecklingssajten utbildning.se har gjort. De har 

granskat 4000 aktuella jobbannonser och sammanställt en lista över de 15 mest efterfrågade 

kompetenserna och egenskaperna hos lärare. Högst i topp på listan finns engagemang och 

samarbetsförmåga (Hedman, 2017). Oavsett vilken arbetsplats man jobbar på är det viktigt att 

ha ett kollegium som respekterar och stöttar varandra. Än viktigare kanske det är när det 

kommer till skolans värld, där framtidens medborgare står i fokus. Roger Säljö (2022) tar upp 

vikten av att människor faktiskt har tillgång till ett symboliskt språk. Genom språket kan vi 

beskriva världen, formulera erfarenheter och dela dem med varandra. Vi är inte heller enbart 

hänvisade till att lära av egna erfarenheter utan vi kan också lära av andras. Genom språket som 

redskap kan erfarenheter spridas mycket snabbt inom och mellan samhällen (Säljö, 2022, s. 93). 

Genom att använda språket och faktiskt samtala om relevanta saker inom ett kollegium kan det 

också stärkas både på samarbetsnivå och individuell utvecklingsnivå.  

 

Enligt Lgr11 (2019) ska lärare i samverkan med förskolepersonal, övriga lärare och 

fritidspersonal utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen 

för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande. 

Ovannämnda konstellationer ska även i samverkan med varandra förbereda eleverna och deras 

vårdnadshavare inför övergångar samt ta tillvara på möjligheter till kontinuerligt samarbete om 

undervisningen i förskoleklass, skolan och fritidshemmet (Skolverket, 2019, s. 15). Göran 

Linde (2021) menar att läroplanernas tolkningsfrihet innebär stora krav på lärare och skolledare 

och att det arbetet förutsätter kollegialt samarbete (Linde, 2021, s. 11).  

 

Vem ser till att kollegialt samarbete sker?  

I en artikel om stöd för lärare för att skapa studiero från Skolverket (2022) skriver man att det 

är viktigt att rektor ser till att lärare inte lämnas ensamma med att lösa problem med studiero. 

Rektor behöver skapa möjligheter för samarbete mellan skolpersonal med olika professioner 

och kompetenser (Skolverket, 2022). I Lgr 11 (2019) står det att alla som arbetar i skolan ska i 

sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor, 

vilket kan tolkas som att all personal inom skolan ska ta vara på varandras styrkor och stötta 

varandra när det behövs oavsett kön och profession (2019, s. 10).  



 

 7 

 

Kristina Lindholm (2014) skriver att det är viktigt att det finns en struktur för 

likabehandlingsarbetet i skolan, med kunniga personer som har mandat att förändra och ta 

ansvar för att förändringar sker. Dock är detta något som ofta saknas, på grund av tidsbrist för 

kompetensutveckling och reflektion finns det en risk att likabehandlingsfrågor särkopplas inom 

skolan. Särkoppling är vanligt när det inte finns någon struktur för arbetet och när det fattas 

experter som övervakar och är delaktiga (Lindholm, 2014, s. 45).  

 

Kollegialt lärande  

Ett sätt att stärka samarbetet mellan kollegor är genom kollegialt lärande. Kollegialt lärande är 

ett svar på skolans behov och professionsfördjupning. Annika Cederberg-Scheike (2016) 

skriver att enligt Skolverket definieras kollegialt lärande som ett strukturerat och systematiskt 

arbete där lärare tar upp egna problem och granskar dem tillsammans genom att ge och få 

återkoppling. Handledning är en metod som används för detta och hjälper till att sätta igång 

processer kring lärande och professionellt tänkande och kan ta tillvara på lärarnas kognitiva, 

känslomässiga och praktiska engagemang. Det är lärarna själva som väljer de frågor som de vill 

lyfta och reflektera kring (2016, s. 17).  

Cederberg-Scheike menar att för att utveckla skolan behövs fortbildning. Cederberg-Scheike 

nämner att individuell kompetensutveckling är traditionellt sätt det vanligaste men Skolverket 

menar att det är svårt att hitta stöd för individuell kompetensutveckling i vetenskaplig litteratur, 

eftersom informationen oftast stannar hos den enskilda läraren som tagit del av den. Däremot 

finns det forskning som visar att det finns ett större stöd för en systematisk fortbildning hos hela 

lärarkollektivet (Cederberg-Scheike, 2016, s. 16). 

Andy Hargreaves & Michael Fullan (2013) talar om socialt kapital och att det bidrar till att 

kunna dela och utveckla förmågor och kunskaper. Lärares sociala kapital kan därför ses som en 

förutsättning för framgångsrik kollegial handledning (Hargreaves & Fullan, 2013, s. 122). 

Begreppen kollegialt lärande och kollegialt samarbete används ofta i den här studien och kan 

vara svåra att särskilja. I den här studien ses kollegialt lärande som en del av det kollegiala 

samarbetet. Samarbetet är mer generellt och ett kollegialt lärande är mer inriktat på tillfällen då 

lärare utbyter kunskaper med varandra och ser ett tydligt lärande i situationen. 

 

Lärares tidsanvändning  

I rapporten Grundskollärares tidsanvändning från Skolverket (2015) görs en fördjupad analys 

av en tidigare rapport Lärarnas yrkesvardag som genomfördes våren 2012. Utifrån de resultat 

som framkom i Lärarnas yrkesvardag såg Skolverket att det var av vikt att gå vidare med en 

fördjupad studie gällande grundskollärares tidsanvändning. Studien baseras på intervjuer med 

lärare och rektorer från tio olika skolor samt en fördjupning av den tidigare rapporten som i sin 
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tur baseras på drygt 3600 lärares tidsdagböcker (2015, s. 6). Ett resultat som framkom genom 

studien är att nästan hälften av lärarna anser att de använder för lite tid till reflektion kring 

undervisningen och läraruppdraget, samt att reflektion och kompetensutveckling är något som 

riskerar att prioriteras bort vid tidsbrist. Något som anses ta mycket tid är bedömning, 

dokumentation och återkoppling (2015, s. 67-69). Däremot anser lärarna att samarbete med 

kollegor kan vara en lösning på tidsbristen. Exempelvis kan de mindre erfarna lärarna få stöd 

av de mer erfarna så att de bättre hinner med planeringen av undervisningen och därmed känner 

sig mer trygga i undervisningssituationen. Samarbete kring åtgärdsprogram, rutiner och 

tillvägagångssätt vid bedömning, dokumentation och återkoppling kan också spara tid (2015, 

ss. 69-70).  

 

Rapportens fokus är lärarnas tidsanvändning men det framkom även andra positiva 

konsekvenser av kollegialt samarbete. Samarbete vid planering kan betyda att lärare inom 

samma ämne men olika årskurser ser till att elever får ta del av det som läro- och kursplanerna 

föreskriver. Lärare inom samma ämnen kan samarbeta om ämnesutveckling och lärare inom 

olika ämnen kan planera för ämnesövergripande undervisning. Samarbete vid genomförande 

av undervisning kan bidra till att lärare ges möjlighet att hinna se alla elever, samt ge möjlighet 

till gemensam reflektion. Gemensam reflektion ger lärare möjlighet att utbyta erfarenheter och 

kan i sin tur främja lärares professionella utveckling. Samarbete vid bedömning kan främja 

likvärdigheten i lärares bedömning och ge en bredare bild av elevers prestationer (2015, s.70).  

 

Trots alla fördelar med kollegialt samarbete i skolan så visar det sig att grundskollärare till 

största delen arbetar ensamma. En slutsats från studien är att det krävs en avsatt tid för att 

samarbete ska se. Detta bör komma från skolans ledning då det eventuellt kan finnas motstånd 

hos lärare att avsätta tid för samarbete. Samtidigt finns det en kultur inom skolan som innebär 

att i flera fall sköter varje lärare sitt eget. Det här är något som skiljer sig mellan skolor och det 

framkommer tydligt i intervjuerna. En lärare menar att de ständigt möter varandra i den 

pedagogiska rollen och att det är ett förhållningssätt som är förankrat hos rektorn på skolan, 

medan en annan lärare säger att det inte hör till vanligheten att hjälpas åt utan varje lärare sköter 

sitt eget (2015, ss. 70-71).  

 

 

Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis har bakgrundsavsnittet berört att kollegialt samarbete behövs på skolor för 

att lärare och annan skolpersonal ska utvecklas och lära av varandra. Läroplanen som är skolans 

styrdokument trycker på att samarbete mellan lärare och annans skolpersonal krävs för att skapa 

en bättre skolgång och utveckling för eleverna. Rektorer behöver skapa möjligheter för 

samarbeten mellan olika professioner och kompetenser och alla som arbetar i skolan ska enligt 

läroplanen bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor. Ett sätt 

att stärka samarbetet på skolor är genom kollegialt lärande. Kollegialt lärande innebär ett 

strukturerat och systematiskt arbete där lärare tar upp egna problem och granskar dem 

tillsammans genom att ge och få återkoppling. Den här studien kommer genom intervjuer med 
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verksamma lärare att delge deras erfarenheter och tankar kring vikten av kollegialt samarbete 

och kollegialt lärande. 

 

Många lärare i Skolverkets (2015) rapport anser att de har för lite tid för att reflektera över sin 

undervisning och sitt läraruppdrag. En del lärare enligt rapporten menar att samarbete kan vara 

en lösning på tidsbristen (2015, ss. 67-69). Den här studien kommer att behandla tidsbristen 

gällande kollegialt samarbete samt vem som bär ansvaret för att kollegialt samarbete ska ske. 

Trots att Skolverkets rapport nämner många fördelar med kollegialt samarbete så visar det sig 

att grundskollärare till största delen arbetar ensamma (2015, ss. 70-71). Den här studien 

kommer att beröra det ämnet och även vilka orsakerna kan vara till att man arbetar ensam. 

 

Den här studien kommer att behandla liknande aspekter som nämnts i bakgrundsavsnittet samt 

att de lärare vi intervjuat får berätta om deras erfarenheter och tankar kring kollegialt samarbete 

i skolan. Vårt syfte är att ta reda på vilka de bidragande orsakerna kan vara till ett bra eller 

mindre bra kollegialt samarbete. Vi kommer att undersöka vad de intervjuade lärarna får ut av 

kollegialt samarbete och vad anser dem krävs för att kollegialt samarbete ska lyckas på en 

skola?  
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Forskningsöversikt 

I det här avsnittet redogörs tidigare forskning som är relevant för kollegialt samarbete på skolor. 

Det som tas upp är informella och formella möten, samarbete gynnar skolframgång, kollegial 

handledning samt vilka resurser som behövs för att lärande ska ske under kollegialt samarbete. 

De studier och forskningsresultat som tas upp handlar i största del om kollegialt samarbete på 

skolor och lärare emellan samt mellan lärare och övrig personal. Ett inslag från en annan 

arbetsplats görs under rubriken informella och formella möten för att få en bredare forskning 

gällande ämnet.  

 

Informella och formella möten  

I Lisbeth Stedts (2013) studie Samarbete och lärande undersöks människors arbetsvillkor och 

sammanhangets betydelse för människors möjligheter att lära av varandra. Närmare bestämt 

om hur medarbetare formar villkor för samarbete och vilken betydelse det har för deras 

möjligheter att utbyta erfarenheter. Stedt har genom ”observationer och skuggningar” utarbetat 

denna studie. Stedts avhandling tar upp formella- och informella möten där de formella mötena 

är ett strukturerat möte, exempelvis morgonmöten, arbetslagsmöten eller ämneskonferenser. 

Det informella mötet är av en mer vardaglig karaktär som exempelvis i lunchrummet, på rasten 

eller i korridoren (Stedt, 2013, ss. 56-58). I Stedts studie visade det sig att lärare förhöll sig 

olika beroende på sammanhang. Vid de formella mötena visade lärare upp ett mer effektivt 

förhållningssätt medan de informella mötena gav möjlighet för ett mer reflekterande 

förhållningssätt. Stedt säger att frågor som ska diskuteras under de formella mötena har lärare 

ofta ventilerat och diskuterat redan vid de informella mötena. Efter de formella mötena kunde 

man gå vidare i processen och arbeta med nya frågeställningar och reflektioner (Stedt, 2013, s. 

13). Att ha ett kollegialt samarbete kan vara komplext. Exempelvis tar Stedt upp att det kan 

vara svårt för lärare att förhålla sig kritiskt till varandras agerande vid informella och formella 

möten. Lärare tenderar att inte vilja ta upp eller ifrågasätta en kollegas agerande för en specifik 

situation. Utan väljer istället att prata om hur exempelvis en elev agerar. Läraryrket kräver val, 

massvis med val, under en dag. En del av dessa val kan vara svåra och tuffa. De handlingar 

lärare utför kan anses som svåra att kommentera eller ge kritik till då de kan upplevas som kritik 

mot sin kollega som person (Stedt, 2013, s. 24). Samtalen som förs mellan lärare där 

reflektioner, kritik och utbyte av erfarenhet tar vid kan upplevas olika för människor.  

 

Även Eva Schürmann & Simon Beausaerts (2016) studie What are drivers for learning? 

behandlar det informella och det formella mötet. Schürmann & Beausaert har utfört en 

intervjustudie på en arbetsplats i Tyskland men använder sig av benämningen informellt och 

formellt lärande istället. Arbetsplatsen är inte en skola men studien berör det aktuella ämnet 

och ger ytterligare ett perspektiv på informella och formella möten. Enligt Schümann & 

Beausaert utgår formellt lärande från utbildning och informellt handlar om att man lär i 

vardagliga situationer och i somliga fall i samvaro med andra (Schümann & Beauseart, 2016, 

s. 131). Studien utfördes i syfte att studera det informella lärandet. Resultatet visade att de 

anställda lär sig informellt på flera olika sätt, både genom samarbete och att samtala med andra. 
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Ytterligare något som påverkat för att informellt lärande ska ske är att det på organisationsnivå 

har givits möjlighet till arbete med andra samt stöd och hjälp av varandra. Studien visade också 

att den personliga inställningen till att vilja utvecklas och lära är avgörande för att informellt 

lärande ska kunna ske (Schürmann & Beauseart, 2016, ss. 149-150). 

 

Samarbete gynnar skolframgång  

Klas Andersson, Ulf Blossing & Maria Jarl (2017) har i sin studie jämfört fyra framgångsrika 

skolor och fyra icke framgångsrika skolor. Med framgångsrika syftar man till elevers 

skolprestationer; de framgångsrika skolorna hade en kontinuerlig positiv resultatutveckling 

under perioden 1998-2011 medan de icke framgångsrika hade en negativ resultatutveckling 

under samma period (Andersson, Blossing & Jarl, 2017, s. 16). Studien ger en förståelse för 

vad som fungerar och inte fungerar, samt varför. Det som är kännetecknande för studiens 

framgångsrika skolor är att det finns en verksamhet som bygger på samförstånd och 

samordning. De framgångsrika skolornas gemensamma nämnare är att de har utvecklat 

gemensamma normer som gör att samarbetet mellan kollegor är viktigt och att det finns en 

tydlig förväntan om konkreta kollegiala samarbeten i olika situationer. Enligt tolkningen av 

analysen är de här skolorna tydligt samordnade. De är sammansatta av normer, föreställningar 

och regler som pekar i samma riktning och som lärare och rektorer under lång tid varit samlade 

kring. Medarbetarna anser att det är mest lämpligt att söka samarbete med och stöd från sina 

kollegor när det råder frågor om hur de ska agera i sitt arbete (Andersson, Blossing & Jarl, 2017, 

ss. 69-70). 

 

Även Jan Håkansson & Daniel Sundberg (2016) i Utmärkt skolutveckling, forskning om 

skolförbättring och måluppfyllelse tar upp att gemensamma värderingar och visioner, kollektivt 

ansvar, professionell reflektion, samarbete och stöd till både individuellt och kollektivt lärande 

är några framträdande kännetecken inom forskning kring kollegialt lärande. Andra kännetecken 

är ömsesidigt förtroende, respekt och stöd mellan all personal på skolan. En viktig lärdom från 

forskningen är att kollegialt lärande inte är målet i sig utan ett medel som ska gynna elevernas 

lärande och utveckling (Håkansson & Sundberg, 2016, s. 209). Likheter med nämnda 

framträdande kännetecken finnes i en studie från Serbien av Dragica Pavlovic Babic, Natasa 

Simic & Eben Friedman (2018) som utifrån Bronfenbrenners ekologiska modell identifierar 

framgångsfaktorer för inkluderande arbete. Ett tydligt resultat som tas upp i studien är vikten 

av gemensamma värderingar och normer för att utveckla både lärare och skolors professionella 

lärmiljöer. Värderingar och normer behöver karaktäriseras av vilja att skapa livslångt lärande, 

förhålla sig proaktivt gentemot frågor som ligger inom lärares kontroll (innebär att lärare strävar 

efter att ligga steget före gällande både elevers behov och att behålla ett positivt arbetsklimat), 

känsla av lagarbete, ett kollektivt tankesätt om utveckling och lärande samt acceptans för 

olikheter (Pavlovic Babic, Simic & Friedman, 2018, ss. 449, 458-460). 
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Kollegial handledning  

Lill Langelotz (2014) har i sin avhandling Vad gör en skicklig lärare? studerat en F-9 skola 

som genomfört kollegiala handledningsträffar under åren 2008–2011. Syftet med 

handledningsträffarna på skolan i studien är att lärarna ska utbyta erfarenheter under 

handledning och på så sätt stötta varandras professionella utveckling (2014, s. 52). Det 

övergripande syftet med avhandlingen var att undersöka vilken kompetensutveckling och 

lärarskicklighet som görs genom kollegial handledning samt vad som främjar och begränsar 

utvecklingspraktiken (Langelotz, 2014, s. 77). Handledningssamtalen kom till efter en 

gemensam kompetensutvecklingsdag och skedde enligt en modell som valdes ut av lärarna 

tillsammans med rektorn (2014, ss. 36-37). Vid det första handledningstillfället deltog en 

utbildad handledare för att starta igång arbetet och vid resterande tillfällen turades de deltagande 

lärarna om i rollen som handledare (2014, s. 53). Rektorn i studien hade tidigare uttryckt sin 

frustration över att ”vissa elever lyckas i vissa klassrum men inte i andra” och menade på att de 

lärare som ”lyckas” måste dela med sig av sin kunskap till de lärare som ”misslyckas”. Rektorn 

menade att handledningens främsta fokus var att stimulera enskilda lärare att förbättra 

klassrumssituationen. Rektorn poängterade även vikten av att alla lärare bidrog till 

skolutvecklingen (2014, s. 49).  

 

Vid det första handledningstillfället deltog en handledare som genomfört den tidigare nämnda 

utbildningsdagen för att introducera modellen. Vid det första tillfället hade en av lärarna bakat 

en kaka men handledaren hade bryskt avvisat inbjudan att smaka och poängterat att 

handledningen skulle förstås som arbete och inte en fikastund. Efter det första tillfället kom den 

kollegiala handledningen att ske både i, med och av gruppen. Deltagarna visste inte på förhand 

vem som skulle vara mötets handledare utan det skedde en ömsesidig handledning där alla 

kunde fungera som handledare. De råd som gavs under handledningen kunde ses som råd till 

både problemägaren men också till alla andra deltagare (2014, ss. 52-53).  

 

Under studiens gång belyste lärarna flertalet gånger att samarbetet bidrog till nya perspektiv 

och ökad delaktighet både i arbetslaget och i klassrummet (2014, ss. 80-81). Lärarna utvecklade 

en kollegialitet sinsemellan och sin samarbetsförmåga, något som de poängterat som mycket 

viktigt. Det ledde till, enligt både lärare och rektor, att de tillsammans började agera och kunde 

fatta en del gemensamma beslut som skapade bättre förutsättningar för elever i klassrummet. 

Stor vikt lades vid att ”stå enade”, vara konsekventa och tydliga tecken påvisade att kollegiet 

skapat en större gemenskap. I det samlade resultatet framgår det att lärarna utvecklade en 

kommunikativ förmåga genom handledningen, där de fick praktisera att både lyssna och 

konsten att inte värdera någons uttalande direkt. Flera av lärarna poängterade betydelsen av att 

låta problem eller råd ”ligga på bordet” (2014, ss. 91-92). Även Hans-Åke Scherp (2013), lektor 

i pedagogik, skriver i Lärandebaserad skolutveckling: lärglädjens förutsättningar, 

förverkligande och resultat om vikten av mötet med sina lärarkollegor och hur det bidrar till ett 

bättre samarbete mellan lärare. Scherp skriver att både skolledare och pedagoger hävdar att de 

erfarenheter de besitter och förvärvar i mötet med sina kollegor och elever är de överlägset 

viktigaste påverkningsfaktorerna för hur de utformar sina arbetsinsatser. Den näst viktigaste är 

samtalen med kollegor kring sina erfarenheter. Det innebär att pedagogers lärdomar om 
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undervisning och elevers lärande samt skolledares lärdomar om ledarskap utgörs av slutsatser 

utifrån deras erfarenheter i samspel med elever och medarbetare (Scherp, 2013, ss. 39-40).  

 

Kollegial handledning internationellt 

Langelotz (2014) menar att internationellt beskrivs kollegial handledning oftast med termer 

som Teacher Learning Communities (TLC) och Professional Learning Communities (PLC). 

Langelotz själv använder begreppet TLC. Det innebär kollektivt lärande där fokus är på lärares 

samarbete. I TLC förväntas en grupp lärare dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper för 

att ett ömsesidigt lärande ska ske. Ett underförstått antagande i TLC och PLC är deltagarnas 

frivillighet, goda relationer samt viljan att dela med sig av sina erfarenheter (Langelotz, 2014, 

s. 11). Kenneth B. Fischer (2013) menar att i en TLC delar lärare liknande normer och 

värderingar och det är elevernas lärande som är i fokus. För att utveckla lärares pedagogiska 

skicklighet delar lärare med sig av kunskaper och erfarenheter genom att samarbeta och 

diskutera (Fischer, 2013, s. 34).  

 

Vilka resurser behövs för att lärande ska ske under kollegialt lärande? 

Andreas Jacobsson & Michael Laurell (2020) genomförde studien Därför blir det som det blir, 

när vi gör som vi gör i slutet av ett skolutvecklingsprojekt som pågick mellan 2016 och 2018. 

Skolutvecklingsprojektets fokus var kollegialt lärande och bestod av 50 lärare indelade i 

grupper om 11. Med hjälp av studien ville forskarna bland annat öka kunskapen om lärares 

uppfattningar av vilka resurser som behövs för att lärande ska ske under kollegialt lärande 

(Jacobsson & Laurell, 2020, s. 11). Resultaten visar att få lärare anser att tid i allmänhet är en 

resurs för lärande. Däremot tycker fler lärare att avsatt tid och tydlig ledning är viktiga resurser. 

Jacobsson & Laurell tolkar detta som att lärarna som inte upplever tidsåtgång som ett problem 

ser kollegialt lärande som meningsfullt, medan de som upplever det motsatta känner att 

uppgiften är påtvingad och som något som tar tid från annat. De lärare som uppfattat tidsbrist 

nämner även att deras grupp saknat gemensamma eller liknande erfarenheter. Resultatet visar 

också att de lärare som valt att söka sig utanför sin grupp har gjort det i syfte att hitta andra med 

liknande erfarenheter. Jacobsson & Laurell menar att studien visar på att det sker någon form 

av utveckling av lärares kunskap vid kollegialt lärande, påverkat av vissa resurser (Jacobsson 

& Laurell, 2020, ss. 20-22). 

 

Sammanfattning  

Enligt Stedt (2013) är informella möten mer av vardaglig karaktär likt rasterna i lunchrummet 

och formella möten är av en mer strukturerad karaktär likt bestämda möten som 

arbetslagsträffar (2013, ss. 56-58). Stedts studie visar att lärare förhåller sig olika beroende på 

mötesvariant. Vid informella möten har lärare ett mer reflekterande förhållningssätt och vid 

formella möten har lärare ett mer effektivt förhållningssätt (2013, s. 13). Även inom andra yrken 

används begreppen formella och informella. I Schürmann & Beausaerts (2016) studie används 

begreppen informellt och formellt lärande. Informellt lärande sker i vardagliga situationer och 
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formellt lärande sker genom utbildning. Informellt lärande sker genom interaktion med andra, 

genom samarbete och samtal (2013, ss. 131, 149-150). 

 

I Andersson, Blossing & Jarls (2017) studie har det visats att framgångsrika skolor har en 

verksamhet som bygger på samförstånd och samordning samt gemensamma normer. 

Håkansson & Sundberg (2016) tar upp att gemensamma värderingar och visioner, kollektivt 

ansvar, professionell reflektion, samarbete och stöd till både individuellt och kollektivt lärande 

är några framträdande kännetecken inom forskning kring kollegialt lärande. Andra kännetecken 

är ömsesidigt förtroende, respekt och stöd mellan all personal på skolan (Håkansson & 

Sundberg, 2016, s. 209). 

 

Enligt Langelotz (2014) är syftet med kollegial handledning att utbyta erfarenheter under 

handledning för att stötta varandras professionella utveckling (2014, s. 52).  Langelotz studie 

visade att lärarna ansåg att samarbete bidrog till nya perspektiv och ökad delaktighet både i 

arbetslaget och i klassrummet (2014, ss. 80-81). Lärarna utvecklade en kollegialitet sinsemellan 

och sin samarbetsförmåga och stor vikt lades vid att ”stå enade”, vara konsekventa och tydliga 

tecken påvisade att kollegiet skapat en större gemenskap. I det samlade resultatet framgår det 

att lärarna utvecklade en kommunikativ förmåga genom handledningen, där de fick praktisera 

att både lyssna och konsten att inte värdera någons uttalande direkt (2014, ss. 91-92). 

 

Resultatet från Jacobsson & Laurells (2020) studie visar att få lärare anser att tid i allmänhet är 

en resurs för lärande. Däremot tycker fler lärare att avsatt tid och tydlig ledning är viktiga 

resurser. Studien visar att det sker någon form av utveckling av lärares kunskap genom 

kollegialt lärande med det påverkas av vissa resurser (2020, ss. 20-22). 
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Teoretiska utgångspunkter 

I den här delen beskrivs ramfaktorteorin, studiens teoretiska utgångspunkt. Ramfaktorteorin 

används senare i resultat och analys samt i diskussionsdelen. Framför allt som ett 

kompletterande analysverktyg för att diskutera de faktorer som påverkar det kollegiala 

samarbetet enligt de intervjuade lärarna och jämföra deras tankar med ramfaktorteorin.  

Ramfaktorteorin  

Enligt Ulf. P Lundgren (1999) i Ramfaktorteori och praktisk utbildningsplanering bygger 

ramfaktorteorin på att ramar påverkar en process, i den mån att det ger eller inte ger möjligheter. 

De är inte orsakerna till en viss verkan men om det däremot finns ett tydligt mål för en process 

måste ramarna anpassas för att göra processen möjlig. Det är framför allt inom 

utvärderingsarbetet som ramfaktorteorin har blivit ett tankeverktyg och ses som en modell för 

att tänka på styrning av utbildning och undervisning och som möjligheter inom givna ramar 

(Lundgren, 1999, s. 36 & 39). Genom Gunnar Lindström & Lars Åke Pennlerts (2019) bok 

Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik och de exempel på ramfaktorer som 

tas upp där kan man dra kopplingar mellan ramfaktorteorin och kollegialt samarbete och de 

faktorer som påverkar ett mer eller mindre bra samarbete på en skola. Nedan redovisas några 

av Lindström & Pennlerts ramfaktorer som tid, personal, betyg och bedömning, lokaler och 

ekonomiska resurser samt skolans ledning och organisation (Lindström & Pennlert, 2019, ss. 

50-52). 

Tid 

Tiden kan påverka det kollegiala samarbetet då det krävs just tid för att samarbeten mellan 

lärare ska kunna ske. Lindström & Pennlert (2019) tar upp tiden som en faktor av den anledning 

att lärare har en begränsad tid till att lära ut men också en rad andra uppgifter än undervisning 

att utföra i skolan. Nya skolreformer och läraravtal adderar ofta fler arbetsuppgifter på lärare 

(2019, s. 50). Det här kan kopplas till något aktuellt som den nya läroplanen som kommer att 

träda in hösten 2022, något som lärare behöver sätta sig in i och därmed avsätta tid för. Genom 

att lärare har flertalet arbetsuppgifter utöver undervisningen blir det mindre tid över till 

kollegiala samarbeten. Lindström & Pennlert ställer sig också följande frågor: hur används den 

tid som lärare tillbringar i skolan? Finns det tillräckligt med tid för planering, utvärdering, 

reflektion och kompetensutveckling? (2019, s. 50). Man kan också fråga sig om det då finns 

tillräckligt med tid för gemensam planering, utvärdering, reflektion och kompetensutveckling? 

Även Andy Hargreaves (1998) i Professionellt kapital: att utveckla undervisning i alla skolor 

menar att tiden är en avgörande faktor och hävdar att i flera fall har tidsbristen varit en av de 

vanligaste orsakerna till att inte kunna utföra särskilda arbetsuppgifter (Hargreaves, 1998, ss. 

835-854). Inom särskilda arbetsuppgifter kan kollegiala samarbeten ingå. 
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Personal 

En annan ramfaktor enligt Lindström & Pennlert (2019) är personalen, med det menar de att 

antalet fler vuxna på en skola inte alltid garanterar ett bättre arbete. Det som är av vikt är 

välutbildad och engagerad personal (2019, s. 50). Ramfaktorn personal kan påverka det 

kollegiala samarbetet på skolor i de fall lärare och övrig skolpersonal har ett varierat 

engagemang gällande det kollegiala samarbetet. Lindström & Pennlert menar att personalens 

varierade ålder, utbildning och reflekterade erfarenheter gör att det finns skilda prioriteringar 

och tolkningar på skolans uppdrag (2019, s. 44). Lärare kan därför se olika på vikten av och hur 

kollegialt samarbete bör ske.  

Betyg och bedömning 

I årskurs F-3 ges inga betyg men lärare behöver ständigt göra bedömningar och i årskurs 3 

utförs nationella prov som kräver jämlika bedömningar. Ramfaktorn betyg kan ses som 

likvärdig de bedömningar som görs i lågstadiet. Ofta anses betyg eller att bli bedömd som något 

negativt eller positivt gentemot eleverna men det kan också ha inverkan på lärares arbete. 

Lindström & Pennlert (2019) tar upp mycket som handlar om just elevernas förhållande till 

betyg men trycker även på att betygssystemet påverkar lärarnas friutrymme i skolan. Ju fler och 

mer detaljerade betygskrav desto mer styrs lärare i sina didaktiska val. Det påverkar lärares val 

av metoder och innehåll i undervisningen och lärare behöver tolka och diskutera 

kunskapskraven (2019, s. 52). För att kunna göra jämlika bedömningar på en skola eller inom 

ett skolområde behöver lärare samarbeta och arbeta med betygssystemet och bedömning i 

grupp. 

Lokaler och ekonomiska resurser 

Lindström & Pennlert (2019) tar även upp lokaler och ekonomiska resurser som ramfaktorer. 

Vi väljer att nämna dem tillsammans då de ekonomiska resurserna kan påverka antalet och hur 

lokalernas skick och uppbyggnad anses lämpade för kollegialt samarbete. Lindström & Pennlert 

ställer sig frågor som finns det möjlighet för lärare och övrig skolpersonal att påverka ordning 

och inredning i de befintliga lokalerna? Kostnaderna för lokal och underhåll tar en allt större 

del av skolans budget och Lindström och Pennlert ställer frågan om hur skolans resurser 

egentligen används? Till vad, för vilka och vilkas intresse? (2019, s. 51).  

Skolans ledning och organisation 

Vidare nämner Lindström & Pennlert (2019) skolans ledning och organisation som en 

ramfaktor. Varje skola behöver hantera frågor och ta beslut som påverkar hur verksamheten 

fungerar och vilka resultat den når. Skolorganisationen kan både direkt och indirekt påverka 

undervisningens kvalitet. Ansvaret för skolorganisationen ligger på den kommunala nivån och 

organisationen kan skiljas från kommun till kommun. På den lokala skolan finns det en stor 

frihet när det gäller anställningar, användning av olika personalkategorier och hur man 

organiserar elevgrupper. Många lärare upplever att tiden för arbetet med eleverna har försvunnit 



 

 17 

och att mer tid ägnas åt arbetslagsarbete med planering och samordning samt administration 

och dokumentation. Skolans ledning behöver ta ansvar och fundera kring frågor som vilket är 

syftet med olika typer av möten? Vilka ska delta i mötena? Vilka ansvarsområden ska rektor ha 

och vilka ska delegeras till andra? På vilka sätt ska intern information nå ut och vem ansvarar 

för informationen? (2019, s. 52). 
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Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att ta reda på vilka de bidragande orsakerna kan vara, enligt de nio intervjuade 

lärarna, till ett bra eller mindre bra kollegialt samarbete i lågstadieskolor samt få en klarhet i 

hur lärarna känner kring kollegialt samarbete. 

Frågeställningar 

1. Vad påverkar det kollegiala samarbetet i positiv och negativ bemärkelse enligt lärarna i 

studien? 

2. Vad får lärarna i studien ut av kollegialt samarbete?  

3. Vilka mindre bra erfarenheter har lärarna i studien gällande kollegialt samarbete? 

4. Vad krävs, enligt lärarna i studien, för att det kollegiala samarbetet ska lyckas på skolor? 
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Metod 

I det här avsnittet presenteras studiens insamlingsmetod, intervjufrågor, urval, etiska 

överväganden, genomförande av intervju, analysmetod, reliabilitet och validitet samt 

reflektioner kring metoden. 

 

Insamlingsmetod  

För att kunna besvara de forskningsfrågor som studien bygger på valde vi att använda metoden 

kvalitativa intervjuer. Enligt Jan Trost (2010) innebär kvalitativa intervjuer att man ställer enkla 

och raka frågor som ger komplexa och innehållsrika svar (Trost, 2010, s. 25). Monica Dalen 

(2015) menar att valet av form av intervju behöver ses i förhållande till temat forskaren vill 

belysa men även vilken målgrupp som man vänder sig till (Dalen, 2015, s. 14). Då studiens 

frågeställning syftar till att förstå och få en klarhet i vad ett bra kollegialt samarbete innebär 

valdes kvalitativa intervjuer. Trost menar att om frågeställningen handlar om att förstå eller att 

hitta mönster är en kvalitativ studie mest lämplig (2010, s. 32). Valet av just kvalitativa 

intervjuer baseras på att vi ville få möjlighet till mer utvecklade svar samt att deltagarna får 

möjlighet att tillägga information och även att vi som intervjuar kan efterfråga ytterligare 

information som eventuellt hade uteblivit vid kvantitativa intervjuer. Alan Bryman (2018) 

menar att vikten läggs på ord vid en kvalitativ undersökning jämfört med en kvantitativ där det 

snarare handlar om siffror (Bryman, 2018, s. 454). Vi använde oss av semistrukturerade 

intervjuer som är en form av kvalitativa intervjuer. Enligt Dalen (2015) är semistrukturerade 

intervjuer den mest använda formen och menar att under den sortens intervjuer är samtalet 

inriktat på bestämda ämnen som forskaren har valt ut i förväg (2015, s. 34). Bryman (2018) 

förklarar semistrukturerade intervjuer som att forskaren använder sig av en intervjuguide men 

den intervjuade har stor frihet att utforma svaren efter sin uppfattning. Det är vanligast att den 

som intervjuar ställer frågorna i en tänkt ordning men det kan även tilläggas frågor och 

följdfrågor som inte var tänkta från början (2018, s. 563). 

 

Intervjufrågor  

Monica Dalen (2015) hävdar att i alla studier som använder metoden intervju, kommer det att 

finnas behov av en utarbetad intervjuguide, speciellt vid en semistrukturerad intervju. En 

intervjuguide innehåller centrala teman och frågor som tillsammans ska täcka de viktigaste 

områdena för studien (2015, s. 35). Studiens syfte och forskningsfrågor användes som grund 

vid framtagningen av intervjufrågorna, forskningsfrågorna fick stå för en grund i de frågor som 

utarbetades därefter. Dalen (2015) anser att det ofta är en bra idé att använda sig av studiens 

arbetstitel och problemformulering när man utformar de olika teman och frågor som 

intervjuguiden ska innehålla (2015, s. 35). Intervjun inleddes med frågor som handlade om hur 

det kollegiala samarbetet ser ut och inte vad den intervjuade hade för känslor kring ämnet. Dalen 

(2015) menar att de inledande frågorna bör vara av sådan sort att de får den intervjuade att må 



 

 20 

bra och känna sig avslappnad (2015, s. 35). Frågorna utformades så att den intervjuade kunde 

svara fritt och brett. Dalen (2015) tar även upp ett antal kriterier som kan vara viktiga att tänka 

igenom när man utarbetar frågor till sin intervjuguide. Kriterierna som nämns är:  

 
• Är frågan klar och otvetydig?  

• Är frågan ledande?  

• Kräver frågan kunskap som eventuellt den intervjuade inte har?  

• Är frågan alltför känslig så att den intervjuade vägrar att uttala sig?  

• Ger frågeställningen utrymme för den intervjuade att ha egna uppfattningar?  

(Dalen, 2015, s. 36)  

 

Kriterierna ansågs relevanta att ta hänsyn till vid utformningen av intervjufrågorna för den 

aktuella studien (se bilaga 1). 

 

   

Urval  

Studien grundar sig i intervjuer med lärare från olika årskurser som arbetar på skolor i 

närområdet. Studiens deltagare är framtagna genom ett bekvämlighetsurval. Enligt Alan 

Bryman (2018) innebär ett bekvämlighetsurval att man använder sig av personer som finns 

tillgängliga för forskaren (2018, s. 244). Genom privata kontakter och tidigare arbets- och 

praktikplatser kunde vi nå ut till ett antal lärare som i sin tur hjälpte oss att få tag i ytterligare 

lärare att intervjua. Den hjälp vi fick genom våra första kontakter kallas snöbollsurval, Matthew 

David & Carole D. Sutton (2011) förklarar att det innebär att forskaren tar kontakt med lämpliga 

personer att intervjua som i sin tur kan föra forskaren i kontakt med andra inom samma kategori 

(David & Sutton, 2011, s. 197). Vi har intervjuat nio verksamma lärare i årskurserna F-3 inom 

samma geografiska område. Nedan visas en tabell över lärarnas ålder samt kön. 

 

 

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 

Kön Man Kvinna Kvinna Man Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna Kvinna 

Ålder 41 30 30 33 54 53 52 61 51 

 

Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2017) skriver i sin rapport God forskningssed att sedan deltagaren har erhållit 

information om studien samt vilka rättigheter deltagaren har ska samtycke inhämtas vilket oftast 

sker skriftligen (Vetenskapsrådet, 2017, s. 27). Innan vi kunde påbörja intervjuerna utformades 

därför ett informationsbrev och en medgivarblankett (se bilaga 2). Sedan skickades 

informationsbrevet och medgivarblanketten ut till deltagarna och deltagarna behövde skriva 

under innan intervjuerna kunde genomföras. Monica Dalen (2015) menar att informerat 

samtycke innebär att deltagaren på förhand ska informeras om allt som rör hans eller hennes 
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deltagande i studien och därför är det viktigt att informationsbrevet som skickas ut är skrivet på 

ett sätt som ger deltagarna rätt information (2015, s. 25). Informationsbrevet som skickades ut 

till deltagarna i den här studien skrevs på ett enkelt och informativt sätt samt innehöll 

information om deltagarens rättigheter. Inspiration hämtades från Alan Bryman (2018) som tar 

upp några av de grundläggande etiska frågorna inom svensk forskning: frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet. Bryman nämner även informationskravet, samtyckeskravet 

och konfidentialitetskravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna 

om studiens syfte, att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande när 

som utan anledning. Samtyckeskravet berör deltagarnas frihet och rätt över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet handlar om att insamlad data gällande studien i största möjlighet inte 

ska kunna identifiera deltagarna (2018, s. 170). 

 

Genomförande av intervju  

Intervjuerna genomfördes via zoom - ett verktyg för videosamtal. Genom zoom kunde vi direkt 

koppla upp oss mot personen som skulle intervjuas samt att samtalet spelas in direkt i verktyget. 

Valet att använda zoom föll sig naturligt både på grund av att erfarenhet av videointervjuer 

fanns samt att man enkelt kan spara ned videofilerna efter samtalet vilket underlättar vid 

följande transkribering. Varje genomförd intervju tog mellan 15-25 minuter och åtta av nio 

lärare befann sig på sin arbetsplats vid intervjutillfället.  

 

Vid inledningen av intervjun gavs kort information om studien, likt den i informationsbrevet, 

samt upprepning av intervjupersonens rättigheter. Vi såg till att avklara småprat innan vi 

startade inspelningen, det gjordes för att skapa en god stämning och förhoppningsvis kände sig 

intervjupersonen bekvämare. Steinar Kvale & Svend Brinkman (2014) hävdar att de första 

minuterna i en intervju är avgörande för att intervjupersonen ska vilja delge information om 

sina erfarenheter och känslor (Kvale & Brinkman, 2014, s. 170). Under intervjun ställde vi 

frågorna och lät sedan intervjupersonen tala fritt om ämnet. Vi ställde eventuella följdfrågor för 

att komplettera svaren eller för att intervjupersonen sagt något intressant som vi ville veta mer 

om. Monica Dalen (2015) menar att en forskningsintervju inte är en vanlig dialog mellan två 

samtalspartner utan i första hand är det intervjupersonens upplevelser som är av intresse och 

forskarens egna synpunkter bör uteslutas (2015, s. 42). När alla intervjufrågor var ställda fick 

intervjupersonen chansen att tillägga synpunkter, efter det avslutades inspelningen och vi 

tackade för intervjun. 

 

Metod för bearbetning och analys 

Analysen utgår från det transkriberade datamaterialet, genom det fick vi fram ett tydligt material 

att utgå från samt att vi under transkriberingsprocessen fick en överblick över materialet och 

kunde redan då få igång en viss tankeverksamhet. Vid större studier är det vanligt att ta hjälp 

med transkriberingen men vid mindre likt den här studien hävdar Monica Dalen (2015) att det 

är viktigt att forskaren själv utför transkriberingen för att forskaren då blir bekant med sin data 
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(2015, s. 69). Vi valde att bearbeta intervjusvaren tematisk gentemot våra forskningsfrågor för 

att säkerställa att vi svarar på studiens syfte. Forskningsfrågorna användes som våra 

huvudsakliga teman och därefter kunde vi sedan identifiera koder som placerades i olika 

underteman (redovisas längre ned). Alan Bryman (2018) förklarar identifiering av koder som 

en process där data bryts ned i sina beståndsdelar och delarna ges ett namn. Sedan letar 

forskaren efter upprepningar och likheter mellan olika koder, den insamlade datan blir då mer 

hanterlig och tolkningsbar och kan göras meningsfull genom att sammankoppla insamlade data 

med forskningsfrågor och relevant litteratur (2018, s. 34).  

 

Vid en första kodning av datan använde vi oss av överstrykningspennor i olika färger för att 

identifiera ord, meningar eller stycken som var relevanta för våra huvudteman 

(forskningsfrågorna). Många likheter hittades och vi kunde då dela in det understrukna i 

underteman. Ett undertema är inte låst till ett specifikt huvudtema, det kan passa in i flera 

huvudteman.  

 

De underteman som framkom i analysen var ”högt i tak”, positiv attityd, stöttande personal, 

bestämd tid och plats, hierarki, tiden, positiva känslor, negativa känslor och ansvarig person. 

Vilka underteman som använts inom vilken forskningsfråga redovisas senare i avsnittet resultat 

och analys. Analysen av det bearbetade materialet gjordes med huvudtemana 

(forskningsfrågorna) som utgångspunkt och sedan analyserades varje huvudtema med hjälp av 

studiens teori och tidigare forskning. Inspiration från hur vi valt att gå tillväga med vår analys 

är tagen från Dalens (2015) version av en tematisk analys, Dalen menar att i en tematisk analys 

kan man dela in analysen i olika teman – huvudteman och underteman (2015, s. 88).  

 

Reliabilitet och validitet  

Validitet enligt Matthew David & Carole D. Sutton (2011) syftar på i vilken utsträckning ett 

mätinstrument faktiskt mäter och beskriver det som det var avsett för (2011, s. 220). David & 

Sutton (2011) anser att kvalitativa intervjuer skapar förutsättningar för större intern validitet 

och genom intervjuundersökningar tillåts klarare jämförelser. Med intern validitet ligger fokus 

på dem som faktiskt studeras och att data verkligen ger uttryck för deras liv och övertygelser 

(2011, s. 33). Valet av insamlingsmetoden intervjuer för studien föll sig naturligt då det ger 

förutsättning för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor (se avsnitt “syfte och 

forskningsfrågor”). Studiens fokus riktas mot vad som bidrar till ett bra eller mindre bra 

kollegialt samarbete på lågstadieskolor och därför var behovet av just lärares syn på situationen 

viktig. Genom att låta lärare i lågstadiet uttrycka sina tankar och känslor kring ämnet kan 

studiens validitet ökas. Valet av intervjupersoner samt att intervjufrågorna konstruerades utifrån 

studiens syfte och forskningsfrågor kunde säkerställa att intervjuerna gav svar på det studien 

var avsedd att undersöka. Validiteten ökar även då vi som bär forskningsansvaret för studien 

deltog vid samtliga intervjuer. Monica Dalen (2015) menar att forskaren har en viktig roll i en 

intervjuundersökning och att användning av flera intervjuare skulle kunna försvaga projektets 

kvalitet om dessa intervjuare inte har en samsyn för genomförandet och tolkningen av 

intervjuerna (2015, s. 120). 
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David & Sutton (2011) förklarar reliabilitet som den grad undersökningen är ett konsistent mått 

över tid, förenklat att undersökningspersonerna kommer att ge samma svar vid en annan 

tidpunkt. Även när det gäller reliabilitet vid strukturerade intervjuer betyder intervjuarens 

skicklighet mycket, särskilt om intervjuarna är två eller flera (2011, s. 220). Det innebär att 

reliabiliteten skulle kunna anses svagare på grund av att vi varit två stycken intervjuare men då 

båda deltagit i alla intervjuer minimeras den svagheten. Jan Trost (2010) menar att reliabilitet 

blir svårare vid en metod som intervju eftersom det inte finns något statiskt förhållande utan 

människan är ständigt i en process (Trost, 2010, s. 132). För att öka reliabilitet i studien har en 

intervjuguide skapats som gör att samma frågor ställs till alla intervjudeltagare samt att flera 

frågor är snarlika och kan därmed ge liknande information vid flera tillfällen. Trost (2010) 

hävdar att man bör ställa några frågor som liknar varandra för att få ett större perspektiv på 

frågan. Intervjuaren bör också se till att situationen ser likadan ut för alla intervjuer och att 

frågorna ställs på samma sätt (2010, ss. 131-132). 

 

Reflektion kring metoden 

Under utbildningen har vi tidigare arbetat med forskning och självständigt arbete. Vid den tiden 

rådde det hårdare restriktioner kring coronapandemin och utrymme för att träffas fysiskt kunde 

inte ges. Vi fick helt enkelt hålla metoden (intervjuer) digitalt via mjukvaran “Zoom”, något 

som fungerade utmärkt för oss och de lärare som intervjuades. Genom att använda oss av Zoom 

kunde vi anpassa mötena efter lärarnas tidsscheman och det blev även till fördel för oss då vi 

kunde utföra intervjuerna hemifrån och mindre tid togs från resterande arbete. Genom att spela 

in intervjuerna kunde vi enkelt transkribera materialet och bearbeta det i analysen. Att använda 

oss av Zoom blev en positiv erfarenhet för oss efter vårt förra forskningsarbete och blev därför 

ett självklart val för den här studien. En stor fördel med Zoom är att man smidigt kan spela in 

mötet direkt via mjukvaran och att videon sedan sparas direkt på datorn. Vid ett fysiskt möte 

krävs det eventuellt fler förberedelser och fler tekniska verktyg för ett liknande resultat. Under 

våra intervjuer fungerade tekniken bra och vi stötte inte på några större problem förutom en 

gång då internetuppkopplingen var dålig för läraren som intervjuades. Det löste sig dock relativt 

snabbt och intervjun kunde fortskrida enligt plan. Kvalitativa data såsom intervjuer tar tid och 

speciellt transkriberingen efteråt. Dock ansåg vi att det är av stor vikt att man vid den här typen 

av studier, där det handlar om pedagogers tankar och känslor, är viktigt att de får möjlighet att 

sätta ord på det. Ett problem som kan uppstå vid videointervjuer är att det kan vara svårt att 

lägga märke till alla signaler som den intervjuade sänder ut, exempelvis kroppsspråk och 

mimik. Detta var dock inget som vi upplevde under våra intervjuer och det är inte möjligt att 

lägga märke till kroppsspråk vid en kvantitativ metod som exempelvis enkäter vilket styrker 

vårt val av kvalitativa intervjuer. Det man skulle kunna göra är att kombinera de två metoderna 

men på grund av tidsbrist valde vi att fortskrida med en djupare analys i form av intervjuer och 

den kvalitativa data som den ger. 

 

Användningen av en tematisk bearbetning passade vår studie väl och tillvägagångssättet vi 

valde (att utgå från forskningsfrågorna) gjorde att vi tydligare kunde ge svar på det studien är 
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avsedd för. Genom att sedan skapa underteman till våra huvudteman (forskningsfrågorna) 

kunde vi dela upp informationen i tydligare grupper. För att sedan analysera och styrka den 

bearbetade datan använde vi oss av studiens teori och tidigare forskning, vilket hjälpte oss att 

förstå den insamlade och bearbetade datan bättre. 

 

Vårt urval består av nio verksamma lärare från årskurs F-3, alla nio lärare kunde delta och det 

var inga problem att få till intervjutider. Vi anpassade oss efter lärarna eftersom vi hade en 

större frihet kring tid. Önskvärt hade varit att intervjua fler lärare och få ett större omfång för 

att kunna dra slutsatser i ett bredare perspektiv. Vid kvalitativa intervjuer är det svårt då det är 

tidskrävande och en kvantitativ metod hade kunnat ge tydligare slutsatser kring den delen. 

Syftet med studien är dock att undersöka de bidragande orsakerna till ett bra eller mindre bra 

kollegialt samarbete samt hur lärare känner kring kollegialt samarbete. När det handlar om 

känslor så anser vi att en kvalitativ metod är mer lämplig då det ges en djupare bild av lärares 

syn på kollegialt samarbete. Genom de gemensamma nämnare som framkom i intervjuerna kan 

till viss del en generalisering göras. 
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Resultat och analys 

Nedan presenteras resultatet av intervjuundersökningen som är strukturerad efter studiens fyra 

forskningsfrågor. Då de underteman som nämndes i metodavsnittet användes i flera 

forskningsfrågor väljer vi att presentera dem inför varje forskningsfråga. Analysdelen redovisas 

efter resultatdelen. Resultatet analyseras gentemot studiens övergripande syfte, 

forskningsfrågor, bakgrund, forskningsöversikt samt teori. De nio lärare som deltagit i studien 

har namngetts med L1-L9, L står för lärare och för att skilja dem åt har de givits en efterföljande 

siffra. 

 

Forskningsfråga 1: Vad påverkar det kollegiala samarbetet i positiv och 

negativ bemärkelse enligt lärarna i studien? 

I den här forskningsfrågan har vi valt att använda oss av begreppet ”faktorer” för att ha en 

enhetlig benämning på det som kan påverka samarbetet samt för att undvika att dessa faktorer 

förväxlas med ramfaktorerna enligt ramfaktorteorin. Forskningsfrågan är uppdelad i två delar 

där den första delen går in på det som påverkar det kollegiala samarbetet positivt och den andra 

delen det som påverkar det kollegiala samarbetet negativt enligt de intervjuade lärarna. 

Resultatet av första forskningsfrågan förankrar sig i följande underteman: högt i tak, positiv 

attityd, positiva känslor, stöttande personal, bestämd tid och plats, hierarki samt tiden. 

 

Vad påverkar det kollegiala samarbetet positivt enligt de intervjuade 

lärarna? 

Genom de deltagande lärarnas intervjuer kan flera gemensamma faktorer utläsas, både positiva 

och negativa. De gemensamma faktorerna som påverkar det kollegiala samarbetet i positiv 

bemärkelse är att det är högt i tak och att man vågar ta upp saker, öppenhet och en positiv 

attityd, personal som hjälper och stöttar varandra och att det finns bestämda tider och platser 

för möten. Nedan följer några citat och kopplingar mot aktuell litteratur som visar 

samstämmighet med de faktorer som lärarna i studien anser påverkar det kollegiala samarbetet 

i positiv bemärkelse. 

 

L1: “En attityd om att det är högt i tak och att folk förklarar hur dem känner i situationer på ett 

ganska hutlöst sätt har jag märkt hjälper samarbetet väldigt bra.” 

 

L2: “... kan säga till om något inte riktigt funkar och vågar ta i det.” 

 

L3: “Om det är högt i tak så blir det en öppnare stämning för nya idéer, tankar eller lösningar 

på problem.” 
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L5: “Att vi har högt i tak, alltså att man vågar säga vad man tycker och tänker. Det är jätteviktigt, 

det tror jag är en nyckel till att det fungerar så pass bra.” 

 

L6: “Jag tycker det fungerar väldigt bra eftersom det är väldigt högt i tak.”, “Det går att ta upp 

saker, vi har sett till att det är högt i tak” och “… vi har ju så högt i tak så man vågar ju göra 

det.” 

 

Exempel ovan visar på en stor samstämmighet mellan de fem citerade lärarna. “Högt i tak” är 

en formulering som återkommer. Lärarna trycker på att öppenhet och en positiv anda bidrar till 

ett ökat samarbete. Det finns, utöver “högt i tak” flera andra formuleringar och uttryck som kan 

kopplas till det här. L1, L3, L4, L6, L7 och L9 uttrycker sig följande “positiva attityden 

gentemot nyheter”, “positiv anda”, “sprida glädje, positivitet, pushar och försöker se alla”, 

“vara öppen och inställd till förändringar”, “öppen, inlyssnande, öppen och bjuda in” och 

“öppen, tillmötesgående och inbjudande”. 

 

Lärarna i studien menar att genom att implementera och bemästra nämnda faktorer (högt i tak 

och våga ta upp saker, öppenhet och positiv anda) kan man skapa ett tillåtande och öppet klimat 

som i sin tur gynnar det kollegiala samarbetet. 

 

En annan faktor som lärarna ansåg viktig är att personalen på skolorna är hjälpsamma och 

stöttande mot varandra. L3 nämner det som “teamkänsla” och att man “vill vara ett lag”. Lärarna 

i den här studien uppskattar en miljö där man ger och får stöttning på arbetsplatsen. L1 säger i 

sin intervju “En arbetsmiljö där man täcker upp för varandra och stöttar varandra i svåra 

situationer”. L1 menar att man kan underlätta för varandra på arbetsplatsen, är någon stressad 

så hjälper man till och försöker lösa situationen på smidigaste sätt. Flera lärare uttrycker sig 

kring stöttning och att vara tillgänglig, nedan följer ytterligare några citat. 

 

L2: “Så man finns tillgänglig för kollegorna när dem behöver något. Vara behjälplig med det 

mesta”. 

 

L3: “Och man är alltid beredd på att hjälpa till någonstans om det behövs på andra ställen.” och 

“alla vi som jobbar på denna skola måste ha en samsyn till varandras bästa och hjälpa varandra”. 

 

L5: “Försöka stötta och hjälpa och se hur andra har det”. 

 

Samtliga lärare nämner olika sorters möten som inkluderar samarbeten på sina skolor men de 

efterfrågar också fler möten och att mötena har en bestämd plats och tid. Just att mötena har en 

bestämd plats, tid och även en tydlig agenda är något som flera av lärarna anser som en faktor 

som påverkar det kollegiala samarbetet positivt. Exempelvis säger L2 angående ett möte som 

är en gång i veckan tillsammans med årskurs F-6 “... ett möte där vi följer protokoll och följer 

upp saker och stämmer av nya saker och så vidare. Det är väl främst den tiden man vet att man 

träffar alla kollegor”. Det man kan tolka från det citatet är att skolan där L2 jobbar har man 

endast ett möte där man kan träffa alla sina kollegor. L2 säger även följande gällande ett möte 

som de hade på en tidigare skola hon arbetat på “De hade morgonmöte varje måndag. Och det 
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tyckte jag var asbra, för det var verkligen så här, jaha nu sätter vi oss, hur ser veckan ut, vem är 

sjuk, vart ska den vara?”. Det här mötet upplevs som något L2 gärna skulle vilja ha på sin 

nuvarande arbetsplats. Vi tolkar genom de här två citaten att L2 gärna ser att det utöver tidigare 

nämnda möte finns fler uppstyrda möten på skolan och fler tillfällen där hon får samarbeta med 

sina kollegor. 

  

På frågan “Finns det något arbetssätt på din skola som har gynnat det kollegiala samarbetet?” 

svarar L3 “A-lagsmöten, möten med EHT (elevhälsoteam) för att få tips och idéer.”. De här 

mötena är uppstyrda möten som är återkommande och har en bestämd tid och plats. Även L4 

uttrycker sig gällande det här, han säger “Ha mer uppstyrd tid för det. Kanske fokus på det här 

då, det blir mycket fokus på annat också.” och ”att årskurs tre och jag har en tid då vi kan sitta 

och bolla lite”. L8 nämner också avsaknaden av fler uppstyrda möten med kollegor, något som 

fanns på hennes tidigare arbetsplats: “Då var det varannan vecka vi hade bara kollegiet utan 

rektor. Vi hade speciallärare med oss också varje gång. Det gav jättemycket dom mötena.”, “Vi 

hade en bra dagordning och vi bestämde alltid gången innan vad som skulle tas upp mötet därpå. 

Välplanerat ska det vara”. Även L7 uttrycker sin uppskattning av bestämda möten, “Jag tycker 

att det är bra att vi har de här bestämda mötena”.  

 

 

Analys 
 

Lärarna i studien trycker på att ha ”högt i tak” och att personal vågar ta upp saker samt att det 

finns en öppenhet och positiv anda inom kollegiet. De nämnda faktorerna går att koppla till 

tidigare forskning och avsnittet ”Informella och formella möten”. Stedt (2013) menar att 

läraryrket kräver val, massvis med val under en dag. En del av dessa val kan vara svåra och 

tuffa. De handlingar lärare utför kan anses som svåra att kommentera eller ge kritik till då de 

kan upplevas som kritik mot sin kollega som person (jfr. Stedt, 2013, s. 24). Lärarna i den här 

studien anser även att hjälpsam och stöttande personal bidrar till ett ökat samarbete. Det kan 

jämföras med vad Andersson, Blossing & Jarl tar upp i sin studie, att medarbetare anser att det 

är mest lämpligt att söka samarbete med och stöd från sina kollegor när det råder tveksamheter 

om hur de ska agera i sitt arbete (jfr. Andersson, Blossing & Jarl, 2017, ss. 69-70). Håkansson 

& Sundberg (2016) menar att ömsesidigt förtroende, respekt och stöd mellan all personal på 

skolan är några kännetecken som är viktiga för att kollegialt lärande ska se (jfr. Håkansson & 

Sundberg, 2016, s. 209). Även det Lindström & Pennlert (2019) tar upp gällande ramfaktorn 

personalen stämmer in, att det som är av vikt är välutbildad och engagerad personal (jfr. 

Lindström & Pennlert, 2019, s. 50). Med betoning på engagerad personal kan det här förankras 

i debattartikeln från Skolvärlden (2017) där Hedman skriver om de mest efterfrågade 

kompetenserna och egenskaperna hos lärare. Högst upp på listan står engagemang och 

samarbetsförmåga (jfr. Hedman, 2017). 

 

Lärarna i den här studien efterfrågar fler strukturerade möten som har en bestämd tid och plats 

och nämner även att de möten som finns i dagsläget gynnar det kollegiala samarbetet. Stedt 

(2013) nämner att vid formella möten visade lärare upp ett mer effektivt förhållningssätt medan 

de informella mötena gav möjlighet för ett mer reflekterande förhållningssätt (jfr. Stedt, 2013, 

s. 13). Hon menar alltså att båda formerna av möten behövs. De lärare vi intervjuat tar dock 

framförallt upp formella möten som viktiga och som något flera av dem önskar mer av. 

Skolverket (2015) menar att det krävs en avsatt tid för att samarbete ska ske (jfr. Skolverket, 

2015, ss.70-71).  
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Vad påverkar det kollegiala samarbetet negativt enligt de intervjuade 

lärarna? 

Lärarna var även eniga när det gäller faktorer som påverkar det kollegiala samarbetet i negativ 

bemärkelse. De faktorer som framkom tydligast i intervjuerna var hierarki och tiden, utöver 

dem nämndes också platsbrist och endast en lärare nämnde samarbetet kring bedömning. 

 

L1 upplevde att det finns en “ganska hierarkisk värld” inom skolan och man lyssnar inte lika 

mycket på alla. L1 jämför det med resten av samhället, att man lyssnar generellt mer på män, 

“jag ser en tydlig förflyttning i kön, det vill säga att jag tror att man lyssnar mer på män”. Flera 

lärare ansåg att det också finns en hierarki mellan lärare och fritids, samt en avsaknad av 

samarbete dem emellan. L1, L4, och L6 säger följande “upplever att man inte lyssnar lika 

mycket på fritidspersonal som på lärare”, “man skulle kunna hitta ett bättre sätt att samköra 

fritids kontra lärare liksom.” och “samplanering med fritids är ju alltid på önskelistan”. Några 

av lärarna upplevs dock ha ett gott samarbete med fritids och ser dem som en stor tillgång i 

arbetet, en tydlig gemensam nämnare är att de här lärarna arbetar i förskoleklass. L9 säger “Att 

liksom när man kommer till årskurs 1 eller 2 så är det liksom skolan för sig och fritids för sig” 

och “I förskoleklass jobbar jag ju jättetajt med fritids”. Även L3 har ett tätare samarbete med 

fritids och framförallt för att hon arbetar 80 procent i förskoleklass och 20 procent på fritids. 

L4s erfarenhet av att arbeta både i förskoleklass och fritids är att man blir väldigt isolerad från 

gemensam planering och samarbeten. L4 säger “För då hade jag ju en lärarroll och sen gick jag 

in på fritids men jag var ju inte med och planerade någonting”. L5 förklarar en situation gällande 

fritids där det har skurit sig i samarbetet följande:  

 

Det är ju olika kulturer som ska samsas under samma tak. Där kan jag ha känt att det blir lite 

knasigt” och “... vi måste hålla sams. Det är ren överlevnad för oss också. Att inte känna att 

den ena är bättre än den andra utan att vi har olika saker som vi ansvarar för och vi båda 

behövs. 

 

En annan tydlig gemensam nämnare som påverkar det kollegiala samarbetet i negativ 

bemärkelse är tiden. Åtta av nio lärare nämner att det finns alldeles för lite tid för samarbeten 

och reflektion. L1, L3, L4, L5, och L7 uttrycker sig följande “för lite tid för samarbeten och 

reflektion, alldeles för lite”, “mer tid för samarbete, mer tid för reflektion och mer tid för 

planering”, “mer uppstyrd tid för det”, “att man inte alltid har tid att delge vad man har” och 

“man tar ju sig tid men jag tror att ska det bli bättre behöver man lite mer tid ihop”. Flera lärare 

nämner att man tar sig tid för samarbete med kollegor men det blir då upp till lärare själva att 

leta upp varandra för att kunna samarbeta och kvaliteten blir lidande då man inte har någon 

kontinuitet eller planerad tid för mötena. L8 har goda erfarenheter av kollegiala samarbeten från 

sin tidigare arbetsplats och nämner att det handlar om just att avsätta mer tid för möten. Något 

som hon har tagit upp med rektor och andra kollegor och fått positivt gehör för men utan något 

resultat ännu och det är eventuellt något som kommer ta tid och förhoppningsvis byggas fram 

successivt. L8 uttrycker sig “Det finns ett motstånd där man säger hur ska vi få tid med det? 

Men jag har ju den erfarenheten att det går. Det handlar bara om att vara välplanerad och 

strukturerad så får man in det”. L7 och L9 nämner att de på avsatt tid arbetar med den nya 
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läroplanen tillsammans med kollegor, dock sker det på en tid som i vanliga fall är avsatt för 

annat kollegialt samarbete.  

 

När det gäller ”plats” kan man utläsa att ett fåtal lärare upplever att det finns för dåligt utrymme 

på skolorna för att kunna samlas och ha möten. L4 menar att det finns ett arbetsrum dit han kan 

gå för att planera och samtidigt träffa sina kollegor vilket leder till ett visst samarbete men 

istället väljer han att stanna i sitt klassrum då det blir alldeles för trångt i arbetsrummet. L4 

uttrycker sig följande “Nu sitter vi liksom som packade sillar”. 

 

Endast en lärare tar upp samarbetet kring bedömning. L6 berättar om att hon och sin närmaste 

kollega samarbetar kring bedömning för att kunna göra en så likvärdig bedömning som möjligt, 

L6 säger exempelvis “hur vi ska utforma bedömning, vad vi ska bedöma”. 

 

 

Analys 

 

Tre av lärarna i den här studien uttrycker att det finns en hierarki inom skolan och att man inte 

lyssnar lika mycket på alla. Framförallt handlar det om en hierarki mellan lärare och 

fritidspersonal men en lärare uttrycker även att det handlar om kön. Vilket inte samstämmer 

med de riktlinjer som tas upp i Lgr 11 (2019) som menar att alla som arbetar i skolan ska bidra 

till att skolan präglas av jämställdhet (jfr. Skolverket, 2019, s.10). Håkansson & Sundberg 

(2016) skriver om gemensamma värderingar och visioner samt kollektivt ansvar som 

framträdande kännetecken för fungerande samarbete (jfr. Håkansson & Sundberg, 2016, s. 

209). Det kollegiala samarbetet och skolutvecklingen stärks genom att skolan tydligt samordnas 

och att all personal, alltså inte bara lärare, strävar efter en gemensam syn på hur skolan ska 

fungera samt tar ett kollektivt ansvar och ser alla som en enhet. Även Andersson, Blossing och 

Jarl (2017) skriver att det som är kännetecknande för studiens framgångsrika skolor är att det 

finns en verksamhet som bygger på samförstånd och samordning. De framgångsrika skolornas 

gemensamma nämnare är att de har utvecklat gemensamma normer som gör att samarbetet 

mellan kollegor är viktigt och att det finns en tydlig förväntan om konkreta samarbeten i olika 

situationer (jfr. Andersson, Blossing & Jarl, 2017, ss. 69-70).  

 

Lärarna i den här studien är eniga om att tiden påverkar det kollegiala samarbetet negativt och 

menar att det finns alldeles för lite tid för samarbeten och reflektion. Lindström & Pennlert 

(2019) tar upp tiden som en ramfaktor som kan påverka lärare i sitt arbete. De ställer sig frågor 

om hur lärare använder sin tid i skolan? Finns det tillräckligt med tid för planering, utvärdering, 

reflektion och kompetensutveckling? (jfr. Lindström & Pennlert, 2019, s. 50). 

 

Ett fåtal lärare nämner även att ”plats” är en faktor som påverkar det kollegiala samarbetet 

negativt. Det handlar om att det inte finns tillräckligt med lokaler eller utrymme där samarbeten 

kan ske på ett välfungerande sätt. Lindström & Pennlert (2019) tar upp lokaler som en ramfaktor 

och att det kan vara problematiskt om lärare inte får chansen att påverka ordning och inredning 

av de lokaler som finns (jfr. Lindström & Pennlert, 2019, s.51). 

 



 

 30 

Det är anmärkningsvärt att endast en lärare nämner samarbetet kring bedömning, vad det beror 

på är svårt att utläsa. Lindström & Pennlert (2019) menar att betygssystemet påverkar lärarnas 

friutrymme i skolan, lärare behöver tolka och diskutera kunskapskraven (jfr. Lindström & 

Pennlert, 2019, s. 52). 

 

Sammanfattning 

Det som påverkar det kollegiala samarbetet i positiv bemärkelse är att det är högt i tak och att 

man vågar ta upp saker på arbetsplatsen. Lärarna menar också att ”högt i tak” tillsammans med 

öppenhet och en positiv attityd bidrar till ett bättre klimat i kollegiet som i sin tur ökar 

samarbetet. Även att personalen hjälper och stöttar varandra påverkar samarbetet positivt bland 

skolpersonalen, lärarna ser gärna att man täcker upp för varandra och skapar en lagkänsla. 

Slutligen kan man utläsa att lärarna anser att bestämda tider och platser för möten skapar bättre 

förutsättningar för samarbete. 

 

Det som påverkar det kollegiala samarbetet i negativ bemärkelse är framför allt den hierarki 

som kan finnas på skolor. Lärare upplever att det finns en hierarki mellan lärare och 

fritidspersonal på skolan samt mellan män och kvinnor. Något som några få lärare också 

nämnde var att det finns för dåligt med utrymme på skolorna för att samarbete ska kunna ske. 

 

 

Forskningsfråga 2: Vad får lärarna i studien ut av kollegialt samarbete? 

De lärarna som deltog i studien uttryckte sig övervägande positivt om vad de upplevde att de 

får ut av kollegialt samarbete. Resultatet av den här forskningsfrågan förankrar sig i våra 

underteman stöttande personal och positiva känslor. 

 

Många av lärarna i studien uttryckte att de uppskattar hjälpen och stödet de får med ett kollegialt 

samarbete. Att få hjälp och stöd kan betyda mycket, några exempel som lärarna nämner är tips, 

råd, planering, material och erfarenhetsutbyte. L2 uttrycker att det är fördelaktigt att ha 

kollegialt samarbete när man behöver hjälp eller stöd i något, hon formulerar sig så här “jag 

tycker att om jag behöver stöd i något, antingen kring någon elev eller material eller något så 

är det alltid någon som hjälper till.” L9 Nämner också vikten av att hjälpa varandra med 

eleverna. L9 syftar då på om det är en annan lärare som behöver hjälp med en elev som hon 

själv haft kan man ge stöd i det. Att man hjälper varandra med vad som fungerar bra och mindre 

bra för elevens framgång i skolmiljön. 

 

L3 nämner mötet med Elevhälsoteam (EHT) och specialpedagog, hon säger så här:  

 

Man kan bolla idéer, lyfta tankar som man haft i en elev. Man kan få, har ni provat att göra 

det här. Sådana saker man kanske har fastnat i och kanske inte ser någon mer möjlighet 

själv i att prova, men dom kanske kommer med tips och idéer. Sådant samarbete är ju guld 

värt att man har. Kan få stöd från andra. Lite input och hjälp. 
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Samarbete behöver inte bara handla om lärare till lärare. På en skola så finns det fler möjligheter 

till ett kollegialt samarbete. EHT är ett sådant exempel där rektor, skolpsykolog, skolläkare, 

skolsköterska, kurator och just specialpedagog som L3 benämnde finns med. EHT omfattar 

medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens som är mycket 

användbart i olika situationer.  L9 nämner även hon att de har specialpedagog vilket hon 

uttrycker som “guld värt”. L9 nämner också att det inte är alla skolor som har och att man får 

mycket tips och idéer av specialpedagogen.  

 

L4 lyfter samarbetet kring planeringen nästan som ett ”levande” dokument och säger såhär: 

 

Det man får ut är ju att jag till exempel jobbat med rymden med mina årskurs tvåor och tyckte 

det här blev ju bra. Så delgav jag det till någon annan. Och nu när man ska göra det igen så 

kan man fråga den personen, ni gjorde ju det här och då kanske dom har utvecklat den lite. 

Utan istället finplanera liksom den här grovplaneringen. Det tycker jag är jäkligt bra. 

 

Det L4 säger är att man kan utveckla redan befintliga planeringar vilket är skönt då man både 

sparar tid och energi. L2 fortsätter med “Om jag säger att jag behöver ha en utmaning till min 

årskurs 3: a hon ligger på 4-5 i matte, är det någon som har något snabbt, som sticker fram 

material eller något sånt där. Och gärna delar med sig, vi är rätt bra på det.”. L3 säger att de är 

två lärare som håller i en klass på 28 elever. Det är egentligen två klasser men har valt att gå 

ihop och samplanera för att vara varandras stöttepelare i det. Även L8 nämner fördelarna med 

att lära av varandra och att det inte bara handlar om att dela med sig av sin planering utan att 

man också lär av varandras erfarenheter. 

 

Förutom att lärare får tips, råd, planeringar, material och erfarenhetsutbyte genom ett kollegialt 

samarbete så ger det även andra aspekter som är givande inom yrket. L1 uttrycker sig såhär om 

samarbetet “Det som jag känner att det ger allra mest, är ett lugn i kroppen.” L1 trycker också 

på vikten av ödmjukhet och stöttning inom kollegiet då det enligt honom resulterar i att han blir 

en bättre pedagog om han känner att allt inte hänger på honom.” L1 påpekar också att det inte 

är ett ensamyrke med att uttrycka sig såhär: “Så ju mer samarbete men ändå lite frihet ju 

tryggare blir du som person. Och det är inte en ”one man’s job” det här utan man måste vara 

många kring barnen.” L3 uttrycker att hon får ut en massa glädje kring det kollegiala samarbetet 

som sker på hennes skola. L3 säger så här “Jäkla skoj! Det är så roligt att vara så nära sina 

kollegor.” L3 menar också att samarbetet är ett relationsbygge mellan kollegor och att det 

skapar en gemenskap, förståelse och en vilja att hjälpa varandra. Vidare in i intervjun berättar 

L3 fördelarna hon ser med att vara öppen och behjälplig gentemot sina kollegor och kopplar 

det till tidigare erfarenheter hon har inom sitt idrottsutövande. L3 menar att hon har ”den där 

teamkänslan” och vet därför hur viktigt det är att samarbeta och jobba tillsammans som ett lag. 

Här vittnar lärarna om ”teamkänsla”, glädje och ett lugn i kroppen som resultat av kollegialt 

samarbete. Kollegialt samarbete ger alltså mer än bara konkreta undervisningstips och råd över 

hur man ska agera i en viss situation vid ett visst tillfälle. Det ger även ett mervärde på 

arbetsplatsen, att man frodas och mår bra tillsammans.  
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Analys 

 

Lärarna i den här studien upplever att de får ut mycket genom kollegialt samarbete. De kan 

exempelvis få stöttning av sina kollegor genom att delge sina erfarenheter, planeringar, tips och 

råd samt att de får stöttning kring hur de ska tänka kring vissa elever. Likt det Fischer (2013) 

tar upp angående Teacher Learning Communities (TLC) där lärare delar med sig av kunskaper 

och erfarenheter för att utveckla sin pedagogiska skicklighet och främja elevernas lärande. 

Skolverket (2015) tar också upp fördelen att mindre erfarna lärare kan få stöd av mer erfarna 

lärare med planering och undervisning och känner sig då mer trygga i sin yrkesroll (jfr. 

Skolverket, 2015, ss. 69-70).   

Sammanfattning 

Lärarna i den här studien känner att de får ut mycket av varandra när samarbete sker. Lärare 

nämner planering, erfarenhetsutbyte, stöttning, tips och råd som olika positiva aspekter av ett 

fungerande kollegialt samarbete. De nämner också känslor, positiva känslor man får inom sig 

och en lättnad när man erbjuds den hjälp man behöver från kollegiet.  

 

Forskningsfråga 3: Vilka mindre bra erfarenheter har lärarna i studien 

gällande kollegialt samarbete? 

Trots att lärarna som deltog i studien hade övervägande positiva känslor kring kollegialt 

samarbete så framkom det i intervjuerna även några mindre bra erfarenheter gällande kollegialt 

samarbete. Resultatet av den här forskningsfrågan förankrar sig i våra underteman stöttande 

personal och negativa känslor. 

 

L5 berättar att under sin utbildning diskuterades det mycket om kollegialt samarbete och 

arbetslaget, hur och varför man jobbar tillsammans. När L5 blev nyexaminerad och skulle ut på 

sin första arbetsplats möttes hon av något helt annat, L5 säger så här om den erfarenheten: 

 

Alltså det fanns inget samarbete. De andra två lärarna stängde sina dörrar, de var säkert inget 

större fel på dom. Dom va helt enkelt inte vana. Jag kom ju nyutexad och tänkte nu ska vi 

samarbeta, vi pratade mycket om arbetslaget liksom. Att man skulle göra saker tillsammans 

på min utbildning och det tyckte jag lät himla kul och bra. Sen möttes jag av stängda dörrar. 

Helt sjukt. Så det var det värsta halvåret i mitt liv. 

 

Det första L5 säger om sina tidigare erfarenheter och sitt första jobb är “Jag jobbade ju på Devil 

skolan (påhittat namn) med två andra lärare och tyckte det var hellhole.”. Av detta uttalande 

kan man förstå hur viktigt det är med samarbete, och kanske allra helst som nyexaminerad, att 

man känner sig välkommen och som en i kollegiet samt att man får den stöttning och hjälp som 

man behöver. L5 avslutar intervjun “Samarbete, det är det som får en att överleva.”. L6 nämner 

liknande bekymmer med att inte ha ett kollegialt samarbete, “man känner sig ju väldigt ensam 

om man ska tänka allting själv och komma på allting själv”.  
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L9 nämner också att det kollegiala samarbetet inte alltid är av positiv karaktär utan att det kan 

bli svårhanterligt när det är för många som vill hjälpa till. L4 styrker det här resonemanget och 

reflekterar över sina erfarenheter, han säger så här: 

 

 Vi blir ganska många, där de är mycket tankar och så. Det kanske är en mindre bra grej att 

många väljer att gå ifrån. För då får man inte det där kollegiala liksom. Jag upplever det som 

att fler går iväg för när man verkligen måste få ner någonting, då tycker jag att det är svårt 

att sitta i lärarrummet. Alltså jag vet inte men jag är alltid så uppkopplad på allting.  

 

En annan mindre bra erfarenhet gällande kollegialt samarbete som L7 nämner är brister i 

förmågan att kunna ge varandra konstruktiv kritik. L7 tar exempelvis upp avsaknaden av att 

besöka varandras klassrum för att sedan kunna diskutera undervisningen lärare mellan. Hon 

lyfter också då vikten av att den feedback man ger varandra behöver vara konstruktiv och inte 

nedlåtande. L7 säger: “det här med att ge varandra feedback. [...] där behöver man ju också lita 

på att man får konstruktiv kritik så att man inte sänker någon. Det är ju inte det som är meningen, 

utan det är ju att man ska lyfta och bli bättre.” Konstruktiv kritik och att man lyfter varandra 

istället för att sänka varandra är viktigt men något lärare kanske också behöver handledning i. 

Även L9 tar upp ett liknande problem. L9 säger att man kan vara för snabb på att döma kollegors 

olika idéer eller förslag. 

  

Vidare belyser en del av lärarna avsaknaden av en helhetssyn på skolan, vilket är viktigt för 

skolans utveckling och ett fungerade kollegialt samarbete. L2 berättar att man på skolan har 

kompetensdagar under loven då man får träffa hela skolan och sitter i grupper med pedagoger 

från alla årskurser som undervisar i samma ämne. Något som L2 önskar mer av då man får en 

större helhetsbild av vad eleverna och skolan behöver för att utvecklas. L2 säger såhär “alla 

som har dom ämnena man har kan sätta sig och kolla oftare hur exempelvis progressionen ser 

ut från F till 9 bara för att kartlägga lite vad vi vill att dom ska kunna i 4:an och vad ska dom 

kunna i 6:an innan dom kommer till 7:an.”. 

  

Även L4 betonar vikten av en helhetssyn på skolan. Det är nyttigt att få med sig andra perspektiv 

och erfarenheter från olika skikt i skolan, det ger en annan förståelse och hur man av det skapar 

en helhetssyn. L4 säger följande: 

 

Också de här trapporna som jag va inne på förut, det här med högstadiet och sånt. Att när vi 

till exempel pratar om ledarskap i klassrummet, att man får höra hur dom brottas med sina 

bekymmer. Det kanske är helt annat än vad man har i en etta! Då får man en helt annan 

förståelse, aha det är så ni har det där. Men då kan vi ju börja jobba med det här redan nu 

liksom. Att man ser det större perspektivet. 

 

 

Analys 

 

Enligt de intervjuer som gjorts i den här studien framkommer det att lärare ofta jobbar ensamma 

och det samstämmer med vad Skolverket (2015) skriver, att trots alla fördelar med kollegialt 
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samarbete så arbetar grundskollärare till största delen ensamma (jfr. Skolverket, 2015, s. 70). 

Dock menar också lärare att det kan bli svårhanterligt när det är för många som ska samarbeta.  

Lindström & Pennlert (2019) menar att skolans ledning och organisation behöver ta ansvar 

kring vilka som ska delta i möten samt mötens syfte (jfr. Lindström & Pennlert, 2019, s. 52). 

 

För att kunna ge varandra konstruktiv kritik behöver lärare och annan skolpersonal äga 

förmågan eller ges förutsättningar för att utveckla förmågan. Det kan exempelvis ske genom 

handledning liknande den Langelotz (2014) nämner. Det framgår där att lärarna utvecklade en 

kommunikativ förmåga genom den kollegiala handledningen, där de fick praktisera att både 

lyssna och konsten att inte värdera någons uttalande direkt. Flera av lärarna poängterade 

betydelsen av att låta problem eller råd ”ligga på bordet” (jfr. Langelotz, 2014, ss. 91-92). 

 

Enligt lärarna i den här studien är helhetssynen på en skola av stor vikt och Andersson, Blossing 

& Jarl (2017) hävdar att framgångsrika skolor har gemensamma normer och att det finns en 

tydlig förväntan om samarbeten i olika situationer (jfr. Andersson, Blossing & Jarl, 2017, s. 69-

70). Det går även att koppla till Scherp (2013) som säger att de två största 

påverkningsfaktorerna i hur pedagoger och skolledare utformar sina arbetsinsatser är genom 

samtal och erfarenheter mellan kollegor (jfr. Scherp, 2013, ss. 39-40). 

 

För att skapa en helhetssyn på skolor kan det vara fördelaktigt att se skolan i ett större perspektiv 

och skapa ett samarbete mellan årskurserna. Jämförbart med vad Langelotz (2014) studie visar 

då lärarna belyste flertalet gånger att samarbetet bidrog till nya perspektiv och ökad delaktighet 

både i arbetslaget och i klassrummet (jfr. Langelotz, 2014, ss. 80-81). Men också att lärarna 

utvecklade en kollegialitet sinsemellan och sin samarbetsförmåga, något som de poängterat som 

mycket viktigt. Det ledde till, enligt både lärare och rektor, att de tillsammans började agera 

och kunde fatta en del gemensamma beslut som skapade bättre förutsättningar för elever i 

klassrummet. Stor vikt lades vid att ”stå enade”, vara konsekventa och tydliga tecken påvisade 

att kollegiet skapat en större gemenskap (jfr. Langelotz, 2014, ss. 91-92).  

 

Sammanfattning 

Trots alla fördelar med kollegialt samarbete framkommer det i intervjuerna att det finns 

arbetsplatser där lärare väljer att inte samarbeta med varandra. Lärare upplever att när det är för 

många deltagare i möten eller för många kollegor i samma rum så försvåras samarbetet. De 

intervjuade lärarna nämner också bristen på att kunna ge konstruktiv kritik och att vara för 

snabb på att döma kollegors idéer. Till sist nämner lärarna erfarenheter gällande avsaknaden av 

en helhetssyn på skolorna. En helhetssyn efterfrågas för att kunna öka kvaliteten i progressionen 

mellan årskurserna och inom ämnena.   
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Forskningsfråga 4: Vad krävs, enligt lärarna i studien, för att det kollegiala 

samarbetet ska lyckas på en skola? 

Den här forskningsfrågans resultat förankras i undertemana ansvarig person, tiden och bestämd 

tid och plats. 

 

 

Alla lärare utom en anser att det är all personal på skolan som bär ansvaret för det kollegiala 

samarbetet men samtliga anser att huvudansvaret ligger hos rektor. Det är rektor som behöver 

ta de tuffa besluten och är den som styr över verksamheten i helhet. L1 menar också på att det 

ligger ett större ansvar på förstelärare, “förstelärare är en samtalsledare och försöker se hur 

personalgruppen reagerar på det här och de tunga besluten hur man jobbar kollegialt tas av 

rektor”. På frågan om vem som bär ansvaret att samarbetet fungerar på skolan svarar L1 snabbt 

“Rektor och skolchef” men fortsätter sedan “men som förstelärare så har vi ett visst ansvar att 

se till så att det fungerar. Det är ju så att det är en förskjutning i ansvarsfrågan.”. Resterande 

åtta lärare svarar på den frågan att det är allas ansvar och övervägande tillägger att ett större 

ansvar faller på rektor då samarbetet inte fungerar och eventuella åtgärder behövs. Exempelvis 

uttrycker sig L2 och L5 följande “vi är vuxna människor, så det ligger på oss mest, sen ska vi 

ju kunna vända oss till chef” och “Allas såklart, men ytterst när det inte fungerar är det ju 

rektor”. Även vid andra saker som kan vara grundläggande för att ett kollegialt samarbete skall 

fungera faller ett ansvar på rektor. L8 menar att det är viktigt att det finns styrning från rektor 

som ger dem former för hur samarbetet ska gå till, “det är ju styrning från rektor som ska göra 

att det är möjligt”. 

 

Som tidigare nämnt i forskningsfråga 1 uppskattar och efterfrågar lärarna uppstyrda möten som 

har en bestämd tid och plats, därför anses det krävas för ett lyckat samarbete. Även gällande 

det kan man återgå till ansvarsdelen. Lärarna i studien menar att det är allas ansvar att vilja 

samarbeta och som L4 säger “ska vi ha en bestämd tid så är det upp till rektorn att bestämma 

nu har vi den här tiden men jag tycker också att vi själva, att vi delger varandra att vi hjälper 

varandra och pushar varandra.”. Det går att tolka som att det är upp till all personal att vilja 

hjälpa varandra och eftersträva ett gott samarbete men för att organisera upp för mer 

strukturerade möten krävs det ett beslut från rektor. 

 

Tiden är något som togs upp som en negativ faktor i forskningsfråga 1 och även när analysen 

av den här forskningsfrågan gjordes framstod det som en viktig aspekt för att kollegialt 

samarbete ska anses lyckosamt. Majoriteten av lärarna menar att det finns alldeles för lite tid 

för samarbete. L1 uttrycker sig följande om sin förra arbetsplats “… positivt att alla jobbade 

40-timmars avtal. Det gjorde ju också att kurator, skolsköterska, skolpsykolog ehm alla dem 

professionerna kunde få tag i lärare på ett tydligare sätt”. L8 har också erfarenhet av att lärare 

jobbar kvar längre om dagarna. På hennes förra arbetsplats jobbade alla kvar tre dagar i veckan 

till klockan 16, “då vet man ju att kollegorna är kvar på jobbet dom dagarna”. Det här kan också 

tolkas som att lärare behöver ta ansvar gällande tiden men också att rektor sätter riktlinjer som 

behövs för att samarbetet skall lyckas. 

 



 

 36 

 

Analys 
 

Åtta av nio lärare i den här studien anser att det är all personal som bär ansvaret för att 

samarbetet på skolan fungerar men det yttersta ansvaret ligger på rektor. Lindström & Pennlert 

(2019) nämner skolans organisation och ledning som en ramfaktor och att de behöver ta ansvar 

kring de mötesformer som organiseras på skolan men de nämner också att personalen bör vara 

engagerad (jfr. Lindström & Pennlert, 2019, ss. 50, 52). Även Skolverket (2022) skriver att 

rektor behöver skapa möjligheter för samarbeten mellan skolpersonal (jfr. Skolverket, 2022). 

Skolverket (2015) säger också att beslut om tid för samarbete bör komma från skolans ledning 

då det eventuellt kan finnas motstånd hos lärare att avsätta sin tid för samarbete (jfr. Skolverket, 

2015, ss.70-71). 

 

Sammanfattning 

Genom analysen av intervjuerna kan man utläsa att det som krävs för att det kollegiala 

samarbetet ska lyckas på en skola är en skolledning som tar beslut om tid och plats för 

samarbetssituationer. Rektor behöver även styra över själva samarbetssituationen så att det 

finns en tydlig plan och ett gemensamt mål för verksamheten. Det krävs också att lärare och 

övrig personal tar ett personligt ansvar för att samarbeta, att personal ger både sig själva och sin 

tid till förfogande. 
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Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i två delar där den första utgår från den teoretiska utgångspunkten 

ramfaktorteorin och den andra delen diskuteras utifrån tidigare forskning och bakgrund. 

 

Diskussion utifrån studiens teoretiska utgångspunkt 

Diskussionen sker gentemot ramfaktorteorin och de ramfaktorer som är aktuella för studien. 

Ramfaktorerna är tid, personal, betyg och bedömning, lokaler och ekonomiska resurser samt 

skolans ledning och organisation. 

 

Vid intervjuundersökningen framkom det att lärarna i studien ansåg att flera faktorer påverkade 

det kollegiala samarbetet och även de ramfaktorer som är grunden för studiens teoretiska 

utgångspunkt.  

 

Tid 

Tiden påverkar möjligheterna till ett kollegialt samarbete. Tid är en ramfaktor som möjliggör 

kollegialt samarbete men som majoriteten av lärarna i studien anser är en “bristvara”. Tid är en 

ramfaktor som är viktig för att utveckling ska kunna ske i en positiv bemärkelse. Lärarna i 

studien önskar mer avsatt tid för möten och kollegialt samarbete. Enligt Lindström & Pennlert 

(2019) har lärare begränsad tid för möten av sådan karaktär då en rad andra uppgifter behöver 

utföras under arbetstid (Lindström & Pennlert, 2019, s. 50). Frågan är om mer avsatt tid för 

kollegialt samarbete är en rimlig begäran med tanke på hur många andra arbetsuppgifter lärare 

generellt står inför. Prioriteringar om vad lärare ska använda sin tid till behöver utvärderas och 

analyseras. Lindström & Pennlert menar att tiden är en ramfaktor och de frågar sig hur lärare 

faktiskt använder sin tid i skolan? Finns det tillräckligt med tid för planering, utvärdering, 

reflektion och kompetensutveckling? (Lindström & Pennlert, 2019, s. 50). Lindström & 

Pennlert ställer de här frågorna med enskilda lärare i åtanke, vilket gör det än mer relevant för 

den här studien som handlar om lärare och övrig skolpersonal i samarbete. I den här studien 

står det klart att lärarna som intervjuas vill ha mer tid åt kollegialt samarbete. Konsekvensen 

blir då att man måste eliminera andra arbetsuppgifter för att ge tid åt kollegialt samarbete.  

 

Personal 

I studiens resultat framkom det att skolan kan ses som en hierarkisk värld. Exempelvis genom 

kön eller olika arbetsroller på skolan. Resultatet visar även hur mycket det betyder för lärarna i 

studien när samarbete sker och när man hjälper varandra. Det är intressant hur samtliga lärare i 

denna studie uttrycker samarbete, stöttning och teamkänsla i någon form som viktiga element 

för att må bra på sin arbetsplats. Men ändå så vittnar man om en hierarki där man inte lyssnar 

på varandra beroende på olika faktorer såsom kön och position inom yrket. Håkansson & 

Sundberg (2016) menar att ett ömsesidigt förtroende, respekt och stöd mellan personal på 
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skolan är några kännetecken som är viktiga för att kollegialt lärande ska ske (jfr. Håkansson & 

Sundberg, 2016, s. 209). Lindström & Pennlert (2019) tar upp personal som en ramfaktor, de 

menar att antalet fler vuxna på en skola inte alltid garanterar bättre arbete utan det som är av 

vikt är att personalen är välutbildad och engagerad (Lindström & Pennlert, 2019, s. 50). I den 

här studien handlar det snarare om engagemang än utbildning. Att personalen är engagerad och 

samarbetsvillig kan naturligtvis gälla på olika plan men i det här fallet gäller det ett engagemang 

gentemot sin arbetsplats och sina kollegor. En samarbetsvilja för att skapa ett starkt kollegium 

samt en välvilja gentemot sina kollegor. Genom att lyssna till all personal på skolan oavsett 

profession kan man istället nyttja varandras styrkor och på så vis motarbeta hierarkin på 

skolorna. 

Betyg och bedömning 

Betyg och bedömning sker löpande genom elevens skolgång, betyg är mindre relevant i 

årskurserna F-3 men där är bedömning av större relevans. Bedömning kan vara summativ eller 

formativ och den kräver ibland samarbete för att den ska bli så jämlik som möjligt sett till alla 

elever. I denna studie tar endast en lärare upp samarbetet kring bedömning. Utifrån studiens 

resultat så är samarbetet kring bedömning inte prioriterat eller något som lärarna i studien väljer 

att använda sin tid till. Det kan påverka eleverna i en negativ bemärkelse då de löper risk att få 

en ojämlik bedömning som kan missgynna deras skolframgång. Något som Lindström & 

Pennlert (2019) menar att lärare behöver tolka och diskutera är kunskapskraven (2019, s. 52). 

Därför är det anmärkningsvärt att så få lärare i den här studien nämner just samarbetet kring 

bedömningar. 

Lokaler och ekonomiska resurser 

Lärarna i den här studien nämner inte lokaler anmärkningsvärt mycket men det man kan utläsa 

är att ett fåtal lärare upplever ett missnöje med utrymme för möten och samarbete. Man 

uttrycker att det är för många på samma utrymme vilket säkerligen är tänkt för att främja 

samarbete. Istället väljer lärare i studien bort det alternativet och sätter sig någon annanstans 

för att arbeta och planera. Det som är tänkt som en yta för att utbyta erfarenheter och hjälpa 

varandra blir istället en yta där man inte vill vistas för att det blir för mycket intryck. 

Konsekvensen blir att skolan inte främjar ett kollegialt samarbete utan istället bidrar till att 

lärare väljer att gå ifrån och arbeta enskilt och lärare hamnar då i ett sorts utanförskap. 

Lindström & Pennlert (2019) menar att lärare och annan personal inte alltid får vara med och 

bestämma gällande lokaler och det kan därför påverka möjligheterna att skapa lokaler som 

bjuder in till samarbete. De ställer även frågan om hur skolans resurser egentligen används? 

(2019, s. 51). 

 

Skolans ledning och organisation 

Samtliga lärare i studien är överens om att det yttersta ansvaret ligger på rektor, alltså 

skolledningen för att det kollegiala samarbetet skall lyckas på en skola. Hur de kollegiala 

samarbetsträffarna organiseras upp och hur det ska genomföras. Lindström & Pennlert (2019) 

tar upp skolans ledning och organisation som en ramfaktor och menar att det finns en stor frihet 

på skolorna hur man väljer att organisera verksamheten. De menar dock att många lärare 
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upplever att tiden med eleverna har minskat och att mer tid ägnas åt arbetslagsarbete och 

administrativa saker (Lindström & Pennlert, 2019, s. 52). Det stämmer inte helt överens med 

vad lärarna i den här studien säger men vidare säger Lindström & Pennlert att skolans ledning 

behöver fundera över frågor som vilket syfte olika möten har samt vem som ska medverka? 

(2019, s. 52). Vilket blir mer jämförbart med studien då man kan se att det enligt lärarna finns 

möten men att rektor eventuellt behöver se över vad mötena faktiskt innehåller och vem som 

bör delta på vilket möte. Lärarna i studien lyfter att de själva bär ett stort ansvar. En samverkan 

mellan lärare och rektorer verkar alltså vara fördelaktigt och kanske till och med nödvändigt 

för att det kollegiala samarbetet ska lyckas. Då lärarna i studien uttrycker ett stort eget ansvar 

men att rektor bär det yttersta ansvaret är det viktigt att en samverkan finns där förväntningarna 

på varandra är tydliga. Är förväntningarna inte tydliga gentemot varandra ökar risken för en 

envägskommunikation där den ena eller andra parten inte känner sig nöjd och chanserna till ett 

lyckat kollegialt samarbete minskar på skolorna.  

 

Diskussion utifrån tidigare forskning och bakgrund 

En tydlig gemensam nämnare i första forskningsfrågan “Vad påverkar det kollegiala samarbetet 

i positiv och negativ bemärkelse enligt lärarna i studien?” är att lärarna anser det viktigt att det 

är “högt i tak”. Det innebär att lärare och annan personal på skolan vågar ta upp saker, även 

sådant som är jobbigt, utan att det möts av kritik från kollegor. För att det ska vara möjligt är 

det viktigt att det finns ett positivt klimat. Det bidrar till att fler vågar prata öppet och dela med 

sig av sina erfarenheter och tankar. Som tidigare nämnt i avsnittet “resultat och analys” går det 

här att koppla till Stedt (2013) som menar att läraryrket kräver tuffa val och de handlingar som 

lärare utsätts för kan vara svåra att kommentera. Det kan vara svårt att ge kritik till sin kollega 

då det kan uppfattas som kritik mot hen som person. Stedt menar också att lärare tenderar att 

inte vilja ta upp eller ifrågasätta en kollegas agerande för en specifik situation utan väljer då 

istället att diskutera det gentemot elevens agerande (Stedt, 2013, s. 24).  

 

För att skapa ett positivt klimat pratar lärarna om att det är viktigt att personalen på skolorna är 

hjälpsamma och stöttande mot varandra. Håkansson & Sundberg (2016) tar upp gemensamma 

värderingar och visioner, kollektivt ansvar, professionell reflektion, samarbete och stöd till 

individuellt och kollektivt lärande som framträdande kännetecken inom forskning kring 

kollegialt lärande. De nämner också ömsesidigt förtroende, respekt och stöd mellan all personal 

(Håkansson & Sundberg, 2016, s. 209). De här faktorerna passar väl in på vad lärarna i den här 

studien uttrycker som viktiga faktorer för att skapa ett positivt klimat som genererar i att 

personal vågar vara öppna, säga vad de tycker och att arbetsplatsen har högt i tak. Lärarna i 

Langelotz (2014) studie utvecklade en kollegialitet sinsemellan och sin samarbetsförmåga 

genom kollegial handledning. Det ledde till att de tillsammans började agera och kunde fatta 

gemensamma beslut som skapade bättre förutsättningar för eleverna i klassrummet (Langelotz, 

2014, s. 91). Vilket kan kopplas till Håkansson & Sundberg (2016) som menar att kollegialt 

lärande inte är målet i sig utan ett medel som ska gynna elevernas lärande och utveckling (2016, 

s. 209). Att personalen är en ramfaktor blir tydligt då det framkommer i den här studien att 

lärares engagemang är efterfrågat. Det skulle vara intressant att undersöka det ur ett annat 

perspektiv än just bara lärare. Hur ser övrig personal på samarbetet och hur ställer sig rektorer 

till samarbetssituationen på skolorna? En liten hint om det synliggörs i debattartikeln på 



 

 40 

Skolvärlden (2017) där Hedman skriver att högst i topp bland efterfrågade kompetenser hos 

lärare står just engagemang och samarbetsförmåga (Hedman, 2017). 

 

En annan faktor som påverkar det kollegiala samarbetet i positiv bemärkelse enligt lärarna i 

studien är de möten där de faktiskt får träffa sina kollegor, både andra lärare och övrig personal. 

Samtliga lärare nämner någon form av möten som de upplever gynnar det kollegiala samarbetet 

och majoriteten av lärarna säger att de önskar fler sådana möten. Mötena har bestämd tid och 

plats och man kan hitta ett samband med fjärde forskningsfrågan “Vad krävs, enligt lärarna i 

studien, för att det kollegiala samarbetet ska lyckas på en skola?”. I den frågan uttrycker sig alla 

lärare utom en att det är allas ansvar att samarbetet fungerar på en skola men samtliga lärare 

anser att det yttersta ansvaret tillfaller rektor. Skolverket (2022) skriver att rektor behöver skapa 

möjligheter för samarbete mellan skolpersonal med olika professioner och kompetenser 

(Skolverket, 2022). Trots att alla lärare utom en i studien menar att all personal på skolan 

ansvarar för att samarbetet fungerar så ser vi genom analysen av resultatet att initiativ behöver 

komma från skolans ledning för att det ska finnas en grund att börja på. En slutsats från tidigare 

studie gällande lärares tidsanvändning från Skolverket (2015) är att det krävs avsatt tid för att 

samarbete ska ske och detta bör komma från skolans ledning då det eventuellt kan finnas 

motstånd bland lärarna att avsätta tid för samarbete (Skolverket, 2015, s. 70). Även i likhet med 

vad lärarna i Jacobsson & Laurells (2020) studie säger. Lärarna i studien anser inte att tid i 

allmänhet är särskilt viktigt för att kollegialt lärande ska ske men däremot menar de att en avsatt 

tid och tydlig ledning är viktiga resurser för kollegialt lärande (Jacobsson & Laurell, 2020, ss. 

20-22).  

 

Vidare tycks det finnas en koppling mellan några av de positiva faktorer som lärarna nämner 

och de negativa. Det blir ett scenario där de motarbetar varandra och de positiva faktorerna kan 

ses som lösningar på de negativa. Analysen av resultatet visar att lärarnas mest framträdande 

negativa faktorer är hierarki och tidsbristen. För att undvika hierarki så handlar det, som tidigare 

nämnts, om ett ansvar hos lärarna och även hos rektorer. Vilket samstämmer med Lindholm 

(2014), som menar att det är viktigt att det finns en struktur för likabehandlingsarbetet samt 

kunniga personer som har mandat att förändra (Lindholm, 2014, s. 45). Hierarkin enligt lärarna 

handlar om att man inte lyssnar lika mycket på alla och framförallt inte på fritidspersonal. 

Ansvaret för lärare blir att tillämpa de positiva faktorer som de nämner, exempelvis att vara 

engagerad och samarbetsvillig samt att se till alla, oavsett profession genom att vara hjälpsam 

och stöttande. I Skolverkets (2015) analys om lärares tidsanvändning framkommer det att det 

finns en kultur inom skolan som innebär att i flera fall väljer varje lärare att sköta sitt. Det skiljer 

sig mellan skolor, en lärare menar att de ständigt möter varandra i den pedagogiska rollen och 

att det är ett förhållningssätt som är förankrat hos rektorn. En annan lärare säger att det inte hör 

till vanligheten att hjälpas åt utan varje lärare sköter sitt eget (2015, s. 71). Det här 

överensstämmer med lärarna i den här studien då de ger uttryck för skillnader på skolorna. Det 

kan jämföras med Hargreaves & Fullans (2013) begrepp socialt kapital, de menar att lärares 

sociala kapital bidrar till om man delar och utvecklar sina förmågor och kunskaper (Hargreaves 

& Fullan, 2013, s. 122). Langelotz (2014) tar upp det internationella begreppet för kollegial 

handledning, TLC, som förutsätter att lärare delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper 

för att ömsesidigt lärande ska ske (Langelotz, 2014, s. 11). Även Fischer (2013) skriver om 
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TLC och menar att lärares pedagogiska skicklighet utvecklas genom att lärare delar med sig av 

kunskaper och erfarenheter genom att samarbeta och diskutera (Fischer, 2013, s. 34). Då det 

råder skillnader i graden av samarbete på de intervjuade lärarnas skolor finns det därför 

anledningar att använda sig av kollegial handledning eller kollegialt lärande för att utveckla det 

kollegiala samarbetet. 

 

Att det kollegiala samarbetet skiljer sig mellan skolorna i studien leder oss tillbaka till rektors 

ansvar, att sätta tydliga riktlinjer för samarbetet på skolan. Andersson, Blossing & Jarl (2017) 

menar att på de framgångsrika skolorna i deras studie finns det utvecklade gemensamma normer 

som gör att samarbetet mellan kollegor är viktigt och att det finns en tydlig förväntan om 

konkreta samarbeten i olika situationer. De är sammansatta av normer, föreställningar och 

regler som pekar i samma riktning och som lärare och rektorer varit samlade kring under lång 

tid (Andersson, Blossing & Jarl, 2017, ss. 69-70). Även Pavlovic Babic, Simic och Friedman 

(2018) trycker på vikten av gemensamma värderingar och normer för att utveckla både lärare 

och skolors professionella lärmiljöer (Pavlovic Babic, Simic & Friedman, 2018, ss. 449, 458-

460). Att lärare och rektorer behöver ta ansvar gällande hierarkin kan vidare styrkas i Langelotz 

(2014) avhandling om kollegial handledning, där resultatet blev att kollegiet skapat en större 

gemenskap genom att “stå enade” och vara konsekventa. Genom den kollegiala handledningen 

utvecklade lärarna en kommunikativ förmåga och fick praktisera konsten att inte värdera 

någons uttalande direkt (Langelotz, 2014, s. 91-92). Hierarkin kan motarbetas genom att 

rektorer ser till att lärare får den här sortens handledning samt att lärare väl där tar ansvar och 

visar engagemang. Schürmann & Beauseart (2019) menar att organisationen behöver ge 

möjligheter till arbete med kollegor för att informellt lärande ska ske, samt att den personliga 

inställningen till att utvecklas och lära är avgörande (Schürmann & Beausert, 2019, ss. 149-

150). 

 

Den andra framträdande negativa faktorn, tidsbristen, beror enligt lärarna på olika anledningar 

och det är svårt att ta fram en tydlig analys av resultatet kring varför det är så. Vi kan bara 

konstatera att lärarna upplever brist på tid. Åtta av nio lärare upplever att de saknar tid för 

samarbete. Likt analysen av resultatet kring de faktorer som påverkar det kollegiala samarbetet 

negativt skriver Skolverket (2015) i sin rapport gällande lärares tidsanvändning att nästan 

hälften av lärarna, drygt 1700, anser att de använder för lite tid till reflektion. Även att reflektion 

och kompetensutveckling är något som riskerar att prioriteras bort vid tidsbrist. Skillnaden mot 

resultatet i Skolverkets studie och den här är att många fler lärare ser samarbete med kollegor 

som en lösning på tidsbristen (Skolverket, 2015, ss. 67-69). Endast en lärare i den här studien 

uttrycker sig tydligt kring det här och menar att man kan ta del av varandras planeringar för att 

slippa planera upp allt igen. Dock nämner majoriteten av lärarna att det är viktigt att dela med 

sig av sina erfarenheter och sitt material men det nämns inte i samband med att spara in på tid 

utan det är snarare något man kan utläsa genom analysen. 

 

Skolverket (2015) skriver även att samarbete kring åtgärdsprogram, rutiner och 

tillvägagångssätt vid bedömning, dokumentation och återkoppling kan spara tid (2015, ss. 69-

70). Trots detta visar analysen av resultatet att endast en lärare nämner just samarbete kring 

bedömning, men det som läraren säger i intervjun går att direkt koppla till Skolverkets rapport. 
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Läraren säger att samarbetet sker med hennes närmaste kollega och anledningen är att de ska 

kunna göra så likvärdiga bedömningar som möjligt, något som Skolverket också tar upp och 

menar att samarbete vid bedömning kan främja likvärdigheten i lärares bedömning och ge en 

bredare bild av elevers prestationer (2015, s. 70).  

 

Lärarna i studien tycks ha en bra inställning, goda erfarenheter och tankar kring samarbete men 

önskar det i ett större omfång. Scherp (2013) skriver att både skolledare och pedagoger menar 

att de erfarenheter som de besitter och förvärvar i mötet med sina kollegor och elever är 

överlägset de viktigaste påverkningsfaktorerna för hur de utformar sina arbetsinsatser. Näst 

viktigast är samtalen med kollegor kring sina erfarenheter, vilket innebär att pedagogers 

lärdomar om undervisning och skolledares lärdomar om ledarskap utgörs av slutsatser utifrån 

deras erfarenheter i samspel med medarbetare (Scherp, 2013, ss. 39-40). Lärarna i den aktuella 

studien önskar fler möten och ser gärna att mötena är strukturerade och välplanerade. Stedts 

(2013) avhandling visade att lärare förhåller sig olika beroende på mötets sammanhang, vid 

formella möten visar lärare upp ett mer effektivt förhållningssätt och vid informella möten ges 

det möjlighet till ett mer reflekterande förhållningssätt. Stedts avhandling säger också att frågor 

som diskuteras under formella möten har lärare ofta ventilerat och diskuterat redan vi de 

informella mötena. Efter det formella mötet kan man då gå vidare i processen och arbeta med 

nya frågeställningar och reflektioner (Stedt, 2013, s. 13). De formella mötena kan därför ses 

som ett bidrag till att det som lärare och övrig personal faktiskt tar upp under de informella 

mötena blir till verklighet. Genom de formella mötena kan man ta saker vidare och det rinner 

inte ut i sanden som det lätt blir vid ett hastigt samtal i korridoren.  

 

En annan aspekt av ett kollegialt samarbete som resultat och analys avsnittet påvisar är att det 

kollegiala samarbetet inte bara ger tips, planeringar, råd, erfarenhetsutbyte och material, utan 

också att de påverkar lärarens mående. Alltså handlar det inte bara om att få en bra erfarenhet 

och material som hjälper lärare att bli bättre pedagoger och eleverna i rätt riktning för att klara 

målen. Det kollegiala samarbetet bidrar även till lärares mående som individer, de lärare som 

intervjuas har uttryckt att de mår bättre när kollegor finns till hands och är hjälpsamma. Att 

lärare hjälper varandra verkar bidra till att lärare orkar mer och mår bättre på sin arbetsplats, 

vilket belyser hur viktigt det är med ett fungerande kollegialt samarbete. 
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Slutsats 

I den här kvalitativa studien har lärare i årskurs F-3 intervjuats om vad som påverkar det 

kollegiala samarbetet positivt eller negativt, vad lärare får ut av kollegialt samarbete, vilka 

mindre bra erfarenheter lärare har gällande kollegialt samarbete samt vad som krävs för att det 

kollegiala samarbetet ska lyckas. Syftet med den här studien har varit att ta reda på vilka de 

bidragande orsakerna kan vara till ett bra eller mindre bra kollegialt samarbete samt att ta reda 

på hur lärarna känner kring kollegialt samarbete. De huvudsakliga resultaten från vår studie är 

att de faktorerna som påverkar det kollegiala samarbetet positivt enligt lärare är att det är “högt 

i tak”, öppet och positivt klimat samt att skolpersonal hjälper och stöttar varandra. De faktorer 

som påverkar det kollegiala samarbetet negativt är att det finns en hierarki på skolor, man 

lyssnar inte lika mycket på alla samt att tiden inte räcker till för att kunna samarbeta i den 

utsträckning lärare önskar. Lärare anser att det krävs en avsatt tid för möten för att det ska gynna 

samarbetet. Lärare upplever fördelar med samarbete som exempelvis att få tips och råd av 

varandra, dela med sig av planeringar och material samt att det sker ett erfarenhetsutbyte. Lärare 

upplever också att ett bra kollegialt samarbete genererar i att man mår bra på sin arbetsplats och 

i sin arbetssituation. Till största del anser lärare att ett kollegialt samarbete är positivt och det 

enda som kan vara negativt är att man är för många personer samtidigt både när det gäller 

utrymme och beslutsfattande. Ett tydligt resultat från den här studien är att lärare anser att all 

personal har ett ansvar i att samarbetet fungerar på en skola. Likaså att det yttersta ansvaret 

tillfaller rektor, fungerar det inte och lärare och övrig skolpersonal inte kan ta tag i det så är det 

upp till rektor att organisera upp samarbetet.  

 

Studien utgår från lärares synvinkel men något som tas upp frekvent i studien är rektorer. Det 

skulle därför vara intressant att forska vidare kring rektorers syn på kollegialt samarbete och få 

veta mer om deras ansvar kring det. Då ansvarsdelen var det mest framträdande i den här studien 

drar vi slutsatsen att lärare behöver ta ett stort ansvar själva för att samarbetet ska ske samt att 

det ska vara lyckosamt. Fungerar det inte behöver lärare ta upp det med rektor för att få en 

skillnad och det är då rektors ansvar att se till att förändring och förbättring sker. 

 

En slutsats vi tydligt kan dra och även se att det stämmer överens med vilken typ av lärare som 

eftersöks på skolor är att lärare bör vara engagerade och samarbetsvilliga. Åter en tydlig 

koppling till Skolvärldens (2017) debattartikel om granskningen av jobbannonser för lärare, där 

engagemang och samarbetsförmåga står högst upp på listan (Hedman, 2017). 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

1. A) Vilka former av samarbeten finns på din arbetsplats? (lärare emellan, övrig personal) 

1. B) Vad gör ni? Hur gör ni? Hur ofta? 

2. Hur ser samarbetet ut gällande planering? 

3. Vad fungerar bra med samarbetet på din arbetsplats? 

4. Vad känner du att du får ut av samarbetet? 

5. Vad är mindre bra med samarbetet på din arbetsplats? 

6. Saknar du något i form av samarbete? 

7. Vems ansvar är det att samarbetet fungerar? 

8. Vad gör du för att få ett så bra samarbete som möjligt? 

9. Vad kan du göra för att samarbetet ska fungera bättre? 

10. Finns det något arbetssätt på din skola som har gynnat det kollegiala samarbetet? 

11. Finns det något från eventuella tidigare arbetsplatser som du tagit med dig gällande 

kollegialt samarbete? Både positivt och negativt. 

 

Övriga tankar? 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

Information om en studie gällande kollegialt samarbete – ur ett lärarperspektiv 

 

Vi är två lärarstudenter som går 8:e och sista terminen på grundlärarprogrammet F-3 och har 

påbörjat ett examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, 

Uppsala universitet.  

 

 

Studiens syfte är att undersöka och få en bilda av vad de bidragande orsakerna kan vara till ett 

bra/ mindre bra kollegialt samarbete och få en klarhet i vad det kan vara som gör att skolor har 

ett mer eller mindre bra kollegialt samarbete. Vi kommer att intervjua lärare runt om på … (ort), 

både lärare som varit aktiva länge och lärare som är nyare inom läraryrket. 

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att med ljud och bild spela in intervjun som görs i 

form av ett videosamtal via zoom. Videosamtalet kommer att transkriberas i text för att sedan 

användas vid analysen av vår studie. Efter avslutat arbete kommer det insamlade datamaterialet 

att raderas. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst och även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

 

Studiens handledare: Erika Sandström tel. 070-XXXXXXX   

 

(Ort), 5 april 2022 

 

Anna Moberg 

 

Peter Öhman 
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Medgivande till deltagande i studie 

 

Studien kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien kommer att handla om 

kollegialt samarbete och utförs av Anna Moberg och Peter Öhman som går 8:e och sista 

terminen på grundlärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Härmed ger jag mitt medgivande till min medverkan i ovan nämnda studie. 

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att intervjun kommer att 

spelas in med bild och ljud samt sparas för att sedan transkriberas och användas vid analys i 

studien. 

 

Jag har informerats om att min medverkan är frivillig och kan avbrytas när som. Information 

har givits om att ingen ekonomisk ersättning utgår. Jag har vetskap om att jag kan begära att 

forskning inte utförs på data som jag deltar i, det gäller även efter att insamling av data har 

genomförts. 

 

Jag är införstådd med att ingen obehörig får ta del av insamlade data. Jag vet att data förvaras 

på ett sådant sätt att deltagare ej kan identifieras. Jag har informerats om att insamlade data är 

avsedda för forskning och forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet och inte för 

andra ändamål. 

 

 

Deltagarens namn: ……………………………………. Födelsedatum: ………………………. 

 

Adress: …………………………………………………………………………………………. 

 

Telefon: ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

………………………………………….           ……………………………………………….. 

Ort och datum                                                      Underskrift 
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