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SLUTRAPPORT  

Projektet KoLK – Kollegialt lärande i Kulturskolan 
Stockholm läsåret 2017/18 

INLEDNING 

Bakgrund 

Projektet KoLK - Kollegialt lärande i Kulturskolan – initierades av den förra kulturskolechefen 

Marion Hauge-Lindberg och enhetschef Anna-Karin Nelzén i början av år 2017. Ett förslag på 

upplägg presenterades för ledningsgruppen av Cecilia Frostenson/LärKultur Sverige i februari 

och godkändes av denna i slutet av maj samma år. Projektet har hämtat inspiration från olika 

former av aktionsforskning (Rönnerman, 2015) och aktionslärande (Tiller, 2009) samt arbetet 

med ”Modellskolan” (Kroksmark, 2014) som var ett flerårigt professionsutvecklingsprojekt för 

lärarna på en grundskola i Jönköpings län. Där vilade upplägget på tre ben – inspiration, aktion 

och reflektion – vilket också utgjort grunden för detta professionsutvecklingsprojekt. Två 

masteruppsatser (Frostenson, 2016; Johansson, 2017a), som båda baseras på studier av lärares 

lärande i Kulturskolan Stockholm samt en studie av arbetet med inkludering i en 

drama/dans/musikgrupp i samma kulturskola (Johansson, 2017b) har också varit del av den 

erfarenhetsgrund som format upplägget av projektet.   

Projektet har byggt på att lärarnas deltagande skulle ske på frivillig grund. Alla lärare i 

Kulturskolan fick på ett APT ta del av ett bildspel kring kollegialt lärande som sammanställts av 

Anna-Karin Nelzén. I bildspelet gavs exempel på vad kollegialt lärande kan innebära och även 

tider för gruppträffarna. Därefter inbjöds lärarna att anmäla sig till den ettåriga 

kompetensutvecklingssatsningen. Under sommaren beslöt Marion Hauge-Lindberg att 

formalisera satsningen till ett projekt utifrån Lilla Rattens projektmodell med Cecilia Frostenson 

som projektledare. Ett projektdirektiv färdigställdes och därefter en projektplan som godkändes 

vid det första styrgruppsmötet i september. 

Projektets syfte 

Projektets inriktning och övergripande målsättning har varit att ge förutsättningar för lärares 

professionsutveckling.  Projektets effektmål, vilket innebär projektets långsiktiga nytta, var enligt 

projektplanen att: 
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• De deltagande lärarna uttrycker hög tillfredsställelse med sina möjligheter till lärande och 

professionsutveckling inom anställningen 

• Elever uttrycker hög tillfredsställelse med sin kunskapsutveckling och möjligheter att 

förverkliga sina drömmar  

Projektmålen har utgjorts av  

• Kompetensutveckling i undervisning och elevers lärande med bas i den egna praktiken  

• Fördjupad självinsikt i den egna lärarrollen 

• Utveckling av en samarbetande kultur 

Därutöver har projektet haft som mål att 

• Utveckla ett mätinstrument för utvärdering av projektmålen 

Projektledare 

Som projektledare har Cecilia Frostenson haft ansvar för projektets samordning och 

dokumentation. 

Styrgrupp 

Styrgruppen har under projekttiden haft följande sammansättning: 

• Marion Hauge-Lindberg, kulturskolechef – ordförande t o m styrgruppsmötet 10 januari 

• Anders Elers Ivarsson, t f kulturskolechef – ordförande fr o m styrgruppsmötet 25 april 

• Anna-Karin Nelzen, enhetschef Syd 

• Patric Skog, bitr enhetschef Väst 

Styrgruppen har haft fyra protokollförda möten varav det sista utgör avslutet av projektet: 

11september 2017 samt 10 januari, 25 april och 15 juni 2018. Vid styrgruppsmötena har 

projektledaren föredragit en lägesrapport, olika frågor därifrån har diskuterats och beslut har 

fattats utifrån de fyra beslutspunkterna (se projektplanen). Styrgruppen har också lämnat 

rekommendationer riktade till handledarna och samordningen av projektet. 

 

Projektgrupp  

Projektgruppen har utgjorts av de tre handledarna Jan Stenborg, Karin Erika Johansson och 

Cecilia Frostenson.  Samtliga handledare har en handledarutbildning och även en pedagogexamen 

i musik/dans. Karin Erika och Jan är också musik- respektive dansterapeuter. Alla tre handledare 



 3 

har lång erfarenhet som lärare. Karin Erika och Cecilia har även en masterexamen i dansdidaktik 

respektive musikpedagogik.  

Handledarnas roll har bestått i att skapa struktur för samtalen vid gruppträffarna, föra processen 

kring kollegialt lärande framåt och vara ett bollplank för lärarnas upplägg av aktionerna. 

Deltagande lärare - projektmedlemmar 

Projektet lockade initialt 32 lärare. Grupperna har i de flesta fall bestått av lärare med olika 

bakgrund både vad gäller utbildning, erfarenhet och genretillhörighet. Lärarna delades in i fem 

grupper baserat på ämne i kombination med geografisk tillhörighet. Av olika anledningar 

hoppade fem av dem av redan under de första veckorna.  Anledningarna uppgavs vara hög 

arbetsbelastning och i något fall missförstånd kring inriktningen av projektet. Så här såg 

gruppindelningen under höstterminen: 

1. Dans 2. Teater 3. Musik 
Väst 

4. Musik 
Nord/Sydväst 

5. Musik Syd 

Anna Marsh  

Claudette Jernberg  

Rigmor Tibell  

Pontus Linder  

Tove Rådmark  

 

Catarina Abelli  

Gunilla 
Forssblad  

 

Magnus Kinnman 
(piano) 

Arnold Rodriques 
(piano) 

Monika Junell 
(piano) 

Anna Janbäck 
(piano)  

Stefan Holmlund 
(gitarr) 

Viktor Hellmark 
(gitarr) 

Patrik Bonnet 
(gitarr) 

 

Olle Danielsson 
(gitarr) 

Jon Skäre (slagverk)  

Sofia Meyer (stråk) 

Anton Östergren 
(gitarr) 

Kristoffer Bodén 
(slagverk) 

 

Annakarin Bunnel 
(träblås) 

Anne Hilde Noreen 
(träblås) 

Mattias Hidemo 
(stråk) 

Matoula 
Zachariadou (stråk) 

Suvi Kinnunen 
Jaber (piano) 

Cecilia Bolin (piano) 

Peter Bylin 
(slagverk) 

Mauro Godoy 
Villalobos (gitarr) 

Direkt vid höstterminsstarten informerades alla lärare på APT att det fanns platser kvar i 

”Kollegialt lärande” och speciellt inom teater. Detta resulterade dock inte i fler anmälningar.  

Således var 27 lärare aktiva i projektet under höstterminen varav tio från enhet Väst, två från 

enhet Nord, två från enhet Öst, tio från enhet Syd och tre från enhet Sydväst. Efter jul avslutades 

teatergruppen på grund av för liten gruppdynamik. I Musik Nord/Sydväst skedde ytterligare 

några avhopp, här angavs bristande tid och även till viss del svikande motivation som 
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anledningar. Ovanstående innebär att 23 lärare har deltagit  i projektet under hela läsåret varav 

samtliga utom en har genomfört och dokumenterat sin aktion.  

Inom projektets ram har även ett seminarium genomförts 16 maj med CÄL-teatergruppen. 

Resultatet från detta presenteras inte i denna rapport men finns som bilaga. 

 

PROCESS 

a. Projektgruppens/handledarnas arbete 

Handledargruppen träffades första gången i juni 2017 för att stämma samman upplägg och 

arbetssätt. Då stod det klart att fem grupper skulle formas och att indelningsgrunden skulle 

utgöras av ämne och geografisk tillhörighet. Av dessa tilldelades Cecilia tre grupper samt Karin 

Erik och Jan varsin grupp.  Efter önskemål från enhetschefen i Kulturskolan Syd – där 

Resurscentret har sin hemvist – skulle inte Jan och Karin Erika arbeta med grupper där lärare 

från denna enhet.  

 Inriktningen för handledarnas arbete har varit att följa ett gemensamt övergripande upplägg och 

därutöver låta de individuella kunskaperna och erfarenheterna styra processen i grupperna. På 

detta sätt hoppades vi att under året få ett brett perspektiv av erfarenheter för handledning i 

denna form. De tre handledarna har träffats regelbundet en gång/månad. Innehållet i träffarna 

har utgjorts av lägeskoll, uppdatering av projektets riskanalys och beslut kring gemensamma 

strategier utifrån projektmålen. Diskussioner har förts bland annat om gemensam litteratur, 

tillvägagångssättet för att utveckla relationen ”kritiska vänner”, begrepp för ett gemensamt 

professionellt språk och betydelsen av ett kontrakt mellan handledare och grupp.  

b. Arbetsprocessen i lärargrupperna  

Alla lärare har träffats för gruppsamtal en gång/månad under läsåret, sammanlagt nio gånger. 

Varje gruppträff var två timmar lång. Arbetet i lärargrupperna startade i augusti 2017 med samtal 

om förväntningar för det egna deltagandet och målsättningen för projektet. Att etablera gruppen 

som en trygg plats med möjlighet för alla att komma till tals och våga visa både styrkor och 

tillkortakommanden har varit centralt för samtliga handledare. Utifrån samtalen i gruppen 

formulerades ett kontrakt.  I kontraktet framgick tider för gruppträffarna, målsättning och 

förväntningar med projektet samt förhållningssätt och former för arbetet. En gemensam 

erfarenhetsdag 7 juni 2018 där lärarna i nya gruppkonstellationer berättade om sin aktion, 

lyssnade och ställde frågor, avslutade projektet.  
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Vid gruppträffarna har arbetet med att utveckla kunskaper i undervisning och lärande för de 

deltagande lärarna baserats på följande moment:  

• Reflekterande samtal kring pedagogiska frågeställningar utifrån den egna praktiken 

• Läsning och diskussion av artiklar och annan litteratur. Alla har läst broschyren ”Modeller och 

verktyg för kollegialt lärande” (sammanställd av Cecilia Frostenson), artikeln ”Involvera 

mera” (från lärarförbundets tidning ”Uttryck”) samt fått lästips om Skolverkets hemsidor 

och/eller publikationer. Individuella litteraturtips har även givits i samband med 

aktionerna. Ett antal pedagogiska blad producerade av Cecilia Frostenson/LärKultur har 

även funnits som stöd för de olika delprocesserna. 

• Samtal kring förhållningssättet ”kritiska vänner” (Wennergren, 2015) – att både stödja och 

utmana varandra 

• Etablering av ett antal begrepp för undervisning och lärande. Begrepp som använts är till exempel: 

Lärandeobjekt, kritiska aspekter, metoder, verktyg, uppmärksamhetsfokus och 

lärandestrategier.  

• Kollegaskuggning har genomförts parvis där man både prövat att vara skuggare och 

skuggad. Några lärare har, i stället för att bli skuggade på plats, filmat lektioner och låtit 

en kollega eller hela gruppen se och diskutera lektionen. Bemötande och maktrelationer 

har varit en viktig del av dessa samtal. 

• Formulering av en egen ”forskningsfråga” – en pedagogisk frågeställning med grund i den egna 

praktiken. 

• Aktioner i den egna praktiken utifrån den egna frågeställningen. Här har en serie lektioner 

planerats och följts upp genom observation, dokumentation och reflektion i olika 

former. Aktionernas innehåll har varierat från ämnesdidaktiska frågor till frågor som 

handlar om förutsättningar för elevernas konstnärliga skapande eller deras sociala och 

personliga utveckling.  Flera lärare har videoinspelat lektionerna, några har skuggat 

varandra under aktionen medan andra har fört dagbok/loggbok utifrån egna 

observationer.  

 

RESULTAT 

Projektets resultat är genom projektmålen kopplat till lärarnas lärande både om sig själv i 

lärarrollen och om hur de utvecklar sina färdigheter att ge förutsättningar för elevernas lärande. 

Som resultatredovisning har vi valt att lyfta fram lärarnas dokumentation av den egna aktionen 
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samt svaren i den utvärdering som genomfördes vid det nionde grupptillfället i slutet av maj 

månad. Utvärderingsformuläret, som godkändes vid styrgruppsmötet 25 april, utgör resultatet för 

det fjärde projektmålet ”Att utveckla ett mätinstrument för utvärdering av projektmålen”.  

a. Dokumentationen 

Lärarnas dokumentation är ett unikt dokument som ger röst åt deras egna erfarenheter. Här kan 

vi läsa om hur 

• Hur elevernas lärande beskrivs och reflekteras 

• Hur den egna rollen och undervisningshandlingarna beskrivs och reflekteras 

• Hur egen vald och/eller anvisad litteratur använts i aktionen 

I skrivande stund har de allra flesta lärare skickat sin dokumentation till respektive handledare för 

kommentarer. Efter det återstår en ytterligare bearbetning för lärarnas del innan klartecken ges. 

Alla lärares aktionsdokumentationer kommer samlas i en gemensam rapport med arbetsnamnet 

”Kollegialt lärande i Kulturskolan Stockholm läsåret 2017/18 –  dokumentation av 23 lärares 

reflekterade erfarenhet”. Rapporten kommer att finnas tillgänglig såväl digitalt som i tryckt form 

(begränsad upplaga). 

b. Utvärderingen  

Här nedan följer ett urval av svaren på utvärderingsfrågorna som både direkt och indirekt har 

koppling till projektmålen. Samtliga lärare utom en har lämnat svar men svarsfrekvensen varierar 

något för olika frågor vilket kan bero på att handledarna har arbetat på lite olika sätt med 

projektupplägget.  Till att börja med redovisas några bilder och kommentarer som gäller arbetet 

vid gruppträffarna samt handledarstödet vid aktionerna. 

A. Samtalen vid gruppträffarna har präglats av ett tryggt och respektfullt bemötande med högt 
i tak för diskussioner (n=23) 
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”Bra tillåtande samtalston och lyssnande.” ”Bra att det lades mycket tid för att få ett bra samtalsklimat.” 
”Viktigt verktyg i lärarrollen. Inspirerande att lyssna på kollegorna.” Talutrymmet skulle ha kunnat 

fördelats lite mer jämnt mellan deltagarna, en del tar mer än andra.” ”Handledaren för samtalen framåt, 
har god förmåga att låta alla komma till tals.” ”Ja, verkligen. Skönt med en inte så stor grupp.” 

 
 
 

B. Som helhet har samtalen varit betydelsefulla för mig (n=23) 
 

 
 

”Att vi på möten inte bara pratar om allt runt kring event, ekonomi, genus mm utan att vi faktiskt pratar 
undervisning.” ”Ja, det handlar mycket om just vårt jobb.” ”Det kunde ha varit mer strukturerat.” ”Skönt 
att tala om problem/frustationer och få stöd hos sina kollegor när man känner att man inte räcker till som 
pedagog i Kulturskolan.” ” En av de stora anledningarna till detta projekt blev så bra var att vi var en 
sådan bra grupp. När vi “flög iväg” för långt ifrån ämnet kunde vår handledare leda tillbaka oss på ett 
mycket bra ’varsamt’ sätt. ” 

 

C. Instruktionerna för upplägg och planering av aktionen har varit tillräckliga/tydliga (n=23) 
 

 
 

”Absolut!” ”Vi har gjort det mesta själva.” ”Lite långsamt växte min förståelse fram.” 
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D. Jag har fått stöd för upplägg och planering av min aktion (n=23) 
 

 
 

”Stöd har erbjudits men ej använt mig av det.” ”Väldigt bra kommunikation med handledaren!” ”Jag har 
fått så mycket stöd som jag har bett om.” ”Nu vet jag direkt hur jag ska gå till väga med vissa moment.” 

”Snabb återkoppling från handledaren när man har haft frågor och funderingar.”  
 
 

Reflektion gruppträffar och stöd för aktionslärandet 

Svaren på frågorna om gruppträffarna visar att de flesta lärare är nöjda eller mycket nöjda med 

upplägget och har fått stor behållning av samtalen. Till övervägande del upplever lärarna även att 

stödet för att genomföra aktionen har varit tillfredsställande. Detta är en viktig information för 

oss handledare men även för framtida satsningar på kollegialt lärande i Kulturskolan. 

 

Utvärdering av projektmålen 

För de tre första projektmålen (se s. 2) redovisas svaren på utvärderingens frågor här nedan. Det 

fjärde projektmålet utgörs av konstruktionen av själva utvärderingsformuläraret.   

PROJEKTMÅL 1: Kompetensutveckling i undervisning och lärande med bas i den egna praktiken 

 

Här följer svaren på fyra av utvärderingsfrågorna som tillsammans ger en bild av lärarnas 

uppfattningar om sin egen utveckling av ett breddat perspektiv på undervisning och lärande.  
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E. Att skugga en kollega har gett mig nya infallsvinklar på elevers lärande (n=18) 

 

”Supernyttigt att få ett utifrånperspektiv.” ”Bra att se en kollegas undervisning utifrån elevs synsätt och 
upplevelse.” ”Annat instrument har andra utmaningar även om de påminner så finns det andra 
utmaningar som jag inte tidigare har tänkt på.” ” Jag har inte skuggat en kollega.” ”Tyvärr fick jag inte den 
möjligheten.” 

F. Upplägget av min aktion har givit mig möjligheter att observera elevernas lärande (n=22) 

 
 

”Särskilt genom filmning – transkribering – loggboksskrivning.” ”Jag tror jag kommer se mer av det i 
framtiden.” ”Det har varit givande.” ”Svårt att se i många tillfällen hur det landar när man har en så pass 

stor grupp.” 
 

G. Min aktion har givit mig nya idéer för min undervisning (n=22) 
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”Det har tydliggjort hur jag vill gå tillväga när vissa saker känns ineffektiva eller inte ger resultat.” ”Med 
tips från mina kollegor har jag fått nya idéer.” ”Ja, jag skulle vilja utveckla min aktion och testa fler olika 

sätt.” 

H. Den anvisade litteraturen har givit mig nya perspektiv på undervisning och lärande (n=16) 
 

 
 

”Väldigt intressant litteratur som givit nya perspektiv. Toppenbra.” ”Ja, men tyvärr har jag inte hunnit läsa 
så mycket av den.” ”Den litteratur vi läste kändes inte så anpassad till mitt område.” ””Även om 

forskningen varit känd för mig innan har jag fått nya synvinklar på den och använt den på andra sätt.” 
 

Reflektion kring projektets resultat som kompetensutveckling i undervisning och lärande 

De båda första frågorna (E och F) har en inriktning mot elevernas lärande. Lärarnas svar visar att 

kollegaskuggningen (E) har bidragit positivt till detta perspektiv för de allra flesta lärare som fått 

möjlighet att vara med om skuggning.  I svaren till frågan som är kopplad till aktionsupplägget 

(F) är det en tydligare överensstämmelse kring uppfattningen att den bidragit positivt till 

elevperspektivet. Aktionen har även haft en tydligt positiv inverkan för att få nya idéer till 

undervisningen (G). Vad gäller frågan om litteraturen (H) har vi handledare haft lite olika 

strategier att ge uppgifter att läsa gemensam litteratur. Alla lärare har fått artikeln Involvera flera 

mera (2016) och i flera grupper läste lärarna delar av Skolverkets publikationer Att lyfta den 

pedagogiska praktiken (2008) och Forskning för klassrummet (2015), de båda senare med tydlig 

inriktning på den obligatoriska skolan. Vanan att läsa pedagogisk litteratur visade sig vara olika 

bland lärarna i grupperna. Uppfattningarna om litteraturen är blandade med en liten övervikt mot 

det positiva hållet. Flera lärare har inte svarat på frågan vilket vi tolkar som att de inte känner sig 

berörda av frågeställningen – eller som en lärare uttrycker det: ”Pass. Har slarvat med 

litteraturläsningen.” 
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PROJEKTMÅL 2: Fördjupad självinsikt i den egna lärarrollen 

Svaren på de tre frågor som redovisas här har alla koppling till att genom projektets delmoment 

få nya perspektiv på sin undervisning. 

I. Samtalen har givit mig nya infallsvinklar på min pedagogiska praktik (n=22) 
 

 
 

”Givande att lyssna på andras erfarenheter, men också handledarens frågeställningar och modeller sätter 
igång tankarna.” ”Jag blir mer reflekterande i mitt förhållningssätt att undervisa.” ”Absolut! Att få 

reflektion på sitt yrkesutövande bland kunniga kollegor. Utmanas!” ”Nyttigt med teorin kring lärande och 
undervisning.” ”Relevanta och väl avgränsade teorier/forskning har varvats med fördjupade reflektioner 

av den egna praktiken.” 
 
 

 
J. Att bli skuggad av en kollega har gett mig nya infallsvinklar på min undervisning (n=16) 

 

 

”Vi kunde ha pratat mer, men tidsbrist och kanske ovana/försiktighet att tala om varandras undervisning 
satte sig i vägen.” ”Man blev mer medveten om sin undervisning, på gott och ont.” ”Delvis på så sätt att 

jag förstår att vi alla kämpar med olika svårigheter.” ”Positivt att få tillgång till en annan pedagogs 
reflektioner.” 
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K. Upplägget av min aktion har givit mig möjligheter att observera mitt eget sätt att undervisa 
(n=22) 

 

”Ja, jag känner att det har blivit mer utifrån eleven. ” ” Jag kan på filmerna granska och se hur jag är som 
lärare.” ”Att jämföra planeringen med filmade lektionen och titta noga på vad hände hos eleverna hjälpte 

mig att inse hur jag lär andra.” ”Ja, och sen inte minst själva dokumentationen.” ”Jag har varit mer 
fokuserad när jag har lagt upp undervisningen men hade gärna haft mer ’skuggning’ för att veta om det 

blir bra eller inte för eleverna.” ”Det är framför allt genom att stanna upp och fördjupa mig i en 
fråga/problem som bidragit till det.” ”Absolut, jag känner mig stärkt.” 

 

Reflektion kring utvecklingen av lärarnas självinsikt i lärarrollen 

De tre diagrammen ovan visar en klar tendens mot att projektets olika delar bidragit positivt till 

lärarnas lärande och insikt i sitt eget sätt att undervisa. I en av kommentarerna till den fråga som 

berör skuggningen (J) nämns att det kan finnas en ovana/försiktighet när det gäller att samtala 

om den egna undervisningen med en kollega. Det är just det som begreppet ”kritiska vänner” 

berör. I de olika handledningsgrupperna har vi använt det på lite olika sätt vilket även visas i 

resultatet på utvärderingsfrågan kring om man prövat rollen som ”kritisk vän” (redovisas inte 

här). Där är uppfattningarna spridda över hela skalan. Att i kollegialt lärande både bekräfta och 

utmana varandra är centralt för att lärandet ska få gynnsamma omständigheter. Eller som en 

lärare uttrycker det: ”Man lär sig lika mycket på att ställa frågor som att få frågor.” 

 

PROJEKTMÅL 3: Utveckling av en samarbetande kultur 

Svaren på utvärderingsfrågorna som redovisas under denna rubrik har alla koppling till 

samarbete. I de båda diagrammen är frågorna direkt ställda om samarbete. I redovisningen av en 

av utvärderingens öppna frågor handlar det om lärarnas föreställningar om hur kollegialt lärande 

kan vara en resurs för Kulturskolans utveckling. 
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L. Projektet ”Kollegialt lärande i Kulturskolan” har inneburit att samtalet kring pedagogiska 
frågor med kollegor har ökat (n= 23) 

 

”Ja, i den grupp vi har varit i eftersom större delen av gruppen jobbar på samma ställe och vi har kunnat 
byta några ord i förbifarten.” ”Endast under träffarna, inget utanför.” ”Det har inte skett ännu men jag 

kan tänka mig att man kommer bära med sig detta framöver och att man inte försöker göra sina 
kulturskolelektioner ”privata” utan delar med sig mer av sin undervisningspraktik.” ”Egentligen inte så 

mycket då det inte finns särskild avsatt tid i kollegiet för det.” ”Framför allt inom gruppen men också när 
jag berättar för andra kollegor vad vi gör.” ” Med kollegor inom Kollegialt lärande; Ja 100%. Med övriga 

kollegor i Kulturskolan: Nej, nästan oförändrat. Förutom i samarbete med andra kollegor då jag har 
använt mig utav den metod som jag valde i Kollegialt lärande.” 

M. Projektet ”Kollegialt lärande i Kulturskolan” har resulterat i nya samarbeten med 
kollegor(n=23) 

 

”Nej inte direkt, kanske senare.” ”Det hoppas vi…” ”Det kan nog göra det mer framöver efter den sista 
träffen med alla, möjligen.” ”Inga nya samarbeten, men mycket bra utbyten!” ”Svårt att säga – hela det 

’kollegiala lärandet’ förutsätter ett nytt samarbete med nya kollegor. Så ja.” 

N. Hur kan kollegialt lärande vara en resurs för kulturskolans utveckling? 

I en av utvärderingens öppna frågor svarar lärarna på frågan om hur kollegialt lärande kan vara en 

resurs för kulturskolans utveckling. Svaren har här fogats samman i ett antal kategorier som på 

olika sätt belyser aspekter av kollegialt lärande: 
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• Lyfta viktiga pedagogiska frågor, sprida goda idéer och ge inspiration för nya tänkesätt 

• Testa nya tänkesätt, våga prova nya metoder, ta del av varandras experiment och lära av 

varandra. 

• Öppna upp för nya samarbeten och använda varandras resurser i form av olika bakgrund 

och kunskaper  

• Vara ett stöd, speglas i varandra och få nya insikter om sig själv 

• Sätta igång samtal om lärande och utveckla språket för kulturskollärares undervisning och 

tänkande 

• Fördjupa kunskaper om vår undervisning både för oss själva och för våra chefer 

• Öka dokumentationen om kulturskolans lärprocesser 

• Skapa en kunskapsbank på internet 

Reflektion kring utvecklingen av en samarbetande kultur 

I svaren och kommentarerna på den första frågan i diagrammet (L) ovan finns två tydliga 

tendenser: att samtalen kring pedagogiska frågor har ökat i lärandegrupperna men att det inte har 

”spillt över” i någon större utsträckning till kollegor som inte deltar inom projektets ram. På 

frågan iom nya samarbeten har etablerats är tendensen negativ vilket kan förstås utifrån 

projektupplägget där de allra flesta lärarna arbetade enskilt med sin aktion utifrån sin speciella 

frågeställning. I svaren på den öppna frågan om hur kollegialt lärande kan vara en resurs för 

kulturskolans utveckling överväger synpunkter som just har med samarbete att göra. 

Sammanfattningsvis skulle man kunna tolka detta som en stark vilja till samarbete och kanske 

också nyvunnen kunskap om vilka verktyg som behövs för en samarbetande kultur.   

 

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR KOLLEGIALT LÄRANDE 

Vilka faktorer är avgörande för att kollegialt lärande ska ge förutsättningar för lärares 

professionsutveckling? Följande avsnitt grundar sig dels på lärarns svar på en av utvärderingens 

öppna frågor samt handledarnas erfarenheter.  

a. Lärarnas reflektioner 

I utvärderingen fick lärarna den öppna frågan ”Vilka faktorer är viktiga för att kollegialt lärande 

ska vara en resurs för din professionsutveckling?”. Svaren har tematiserats i kategorierna tid, tydlig 

struktur, kollegor, handledarkompetens och chefsstöd. Vid erfarenhetsdagen 7 juni ombads lärarna att 



 15 

utveckla resonemangen kring dessa kategorier genom reflektioner i mindre grupper. Följande 

reflektioner kring respektive tema lämnades då: 

• Tid  

”Tydlig allokering av tid som ska vara förankrad i reell arbetsbörda.” ”Ska inte krocka med 

andra möten.” ”Se över tidsramen/upplägget. Ex ej önskvärt inlämning och avslutning i maj 

när det råder ’jobbtopp’ på Kulturskolan.” ”Tydliga tidsramar (hur många timmar vi ska 

avsätta för projektet).” ”Vilken tid ska prioriteras bort för att jobba med projektet.” ”En 

fredad skrivdag.” ”I skrivprocessen behövs undervisningsfria dagar. Ex. höstlov.”  

• Tydlig struktur 

”Att det är tydligt och uppgjort och klart med komp för tid INNAN projektet startar.” 

”Tydliga delmål och vad som förväntas under hela läsåret” ”Göra tydligt vad vi som 

kulturskolepedagoger har för verksamhet och pedagogik. Vad gör vi egentligen? Tydliggöra 

för andra som inte vet.” ”Förklara vad projektet ska innebära och resultera ifrån början” ”Bra 

att ha möten på den egna arbetsplatsen.” 

• Kollegor  

”Att jobba med en kollega från samma arbetsplats ger kollegialt lärande en kontinuitet som 

ger ett konkret resultat.” ”Kollegor på den egna arbetsplatsen ej lika viktigt som att 

kollegorna ’klickar’, förstår varandra, engagerar sig i varandras verksamhet, kan ställa 

relevanta frågor är insatta i ämnet.””Att fler kollegor är med på tåget.” ”Kollegor på den egna 

arbetsplatsen – Ett måste! (Vilket det inte är idag)””Kollegor på den egna arbetsplatsen är en 

fördel för processen och det framtida arbetet (samarbeten).” ”Dela med sig erfarenheter på 

CÄL-möten.” ”Kollegialt lärande kunde vara ett upplägg inom CÄL-grupper där några 

pedagoger ägnar sig åt kollegaskuggning/aktioner7reflektion m m kanske under ett läsår som 

vi gjorde. ” ”Kulturskolan kan på nätet utveckla ett forum för utbyte av material, ex 

plankningar, pedagogiska lekar.”  

• Handledarkompetens  

”Utan bra handledning med kunskap om kollegialt lärande, struktur och upplägg fungerar 

inte kollegialt lärande.” ”Dagordning för alla möten” ”Bra att handledaren har ett annat 

ämne.” ”Oerhört viktigt med en handledare som alla respekterar och som driver processen 

framåt.” ”Inkännande men samtidigt tydlig handledare som tillåter oss prata om det vi 

behöver, men samtidigt med tydlig hand för diskussionen tillbaka till ämnet.” 
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• Chefsstöd 

”En förstående chef” ”Bra stöd av chef behövs” ”Att min närmaste chef är involverad och 

intresserad – så att det känns att man gör extra och vill utvecklas.” ”Lägg upp en plan med 

närmsta chef INNAN projektets start hur man ska ta tid till projektet.” 

 

b. Handledarnas reflektioner  

Projektet KoLK har genom kollegialt lärande under läsåret 2017/18 riktat uppmärksamheten mot 

Kulturskolans centrala processer – undervisning och lärande. Att utveckla kunskaper kring dessa är 

avgörande för professionsutvecklingen hos Kulturskolans lärare. Vid den avslutande 

Erfarenhetsdagen 7 juni blev det tydligt för både oss och lärarna hur mycket arbete de har lagt 

ner under året för att undersöka intressanta frågeställningar som inte bara berör dem själva utan 

även kollegorna. Så många inspirerande berättelser och erfarenheter! Det didaktiska 

utvecklingsarbetet var slående både för kollegorna och oss handledare.  

Vi vill särskilt framhålla att processen för lärare att förstå vad kollegialt lärande kan innebära och 

vilka möjligheter det ger, tar tid. Den är också beroende av lärarnas förförståelse i form av 

tidigare erfarenheter och/eller utbildning. Utifrån våra erfarenheter i projektet vill vi lyfta följande 

faktorer för att kollegialt lärande ska ge goda förutsättningar för lärares professionsutveckling i 

Kulturskolan.  

• Detaljerad information kring villkor för deltagande med tidsomfattning behöver delges 

lärarna tidigt i processen för att skapa en tydlighet kring upplägget och den egna insatsen. 

Detta kan ske i form av ett ”kontrakt” för deltagande. 

• Handledningssamtalen kan med fördel vara mer öppna och inte så resultatinriktade i 

början av processen för att etablera ett tryggt klimat präglat av undersökande och nyfikenhet. 

Olika lärare och ämnesgrupper har olika frågeställningar och därmed behov av olika typer 

av samtal. 

• Ett gemensamt pedagogiskt språk behöver etableras tidigt i processen 

• En form av fördjupande miniföreläsningar kring pedagogiska dilemman i kombination med 

utvald litteratur kan vara en hjälp för gruppen och den enskilda läraren att öka förståelsen 

och fördjupa den pedagogiska diskussionen. 
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• För att öka tydligheten i tillvägagångssättet kan med fördel kan en handbok finnas kring 

metoder och verktyg för aktionslärande och reflekterande samtal. Denna handbok skulle kunna 

utgöras av de blad som delats ut i samband med projektets olika faser. 

• Videofilmning för alla – det är ett mycket starkt verktyg för självinsikt och utveckling av 

bemötande och det egna sättet att undervisa 

• För att ge goda möjligheter till utveckling av samarbeten kan med fördel fler gemensamma 

samlingar äga rum, exempelvis i början, mitten och som avslutning av projektet. 

• Att ge processen för kollegialt lärande tillräcklig tid är nödvändig för att få alla ”med på 

tåget”. 

De riskanalyser vi genomfört i handledargruppen under året har alla visat på att konkurrensen 

från andra aktiviteter i kulturskolan samt lärarnas upplevelse av att inte ha fredad tid aktivt 

påverkat arbetet med projektet. Lärarna är dessutom utspridda i många lokaler vilket gör det svårt 

att få ihop kollegaskuggningar och samarbeten. Alternativ till kollegaskuggningen kan vara 

reflekterande samtal kring videofilmade lektioner.   

Vår förhoppning är att Kulturskolans chefsgrupp förstår att förvalta resultatet av detta projekt 

och med stolthet lyfta det såväl inom som utom organisationen. Om Kulturskolan framöver 

kommer arbeta med kollegialt lärande med ett liknande upplägg är det en fördel att alla enheter 

får samma information och att upplägget presenteras av någon som är ordentligt insatt i frågorna.   

Vi är eniga om att en satsning på kollegialt lärande behöver minst ett år på sig för att utvecklas 

och bära frukt. Vi ställer oss också bakom den synpunkt som framkommit i utvärderingen kring 

tiden för genomförande av ett årsprojekt: Det är vore bättre om starten sker i januari och att 

avslutningen äger rum antingen innan alla juluppspel eller i januari året därpå.  

 

Växjö 2018-06-14 

Cecilia Frostenson 
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