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Sammanfattning 
Under höstterminen 2020 genomförde en grupp lärare vid Juridicum, 
Örebro universitet, ett pilotprojekt kring kollegialt lärande. På kort sikt 
syftade projektet till att låta några lärare bekanta sig med och testa en 
metod för kollegialt lärande. Dessutom syftade den kollegiala återkopp-
lingen till att höja lärarnas pedagogiska kompetens och medvetenhet om 
pedagogiska spörsmål. På längre sikt var förhoppningen att kollegialt 
lärande kan bidra till att utveckla en praktikgemenskap vid enheten, som i 
sin tur ytterst syftar till att förbättra studenternas studieresultat. 

Modellen för kollegialt lärande som prövades bygger på att kollegor ar-
betar ihop i grupper om tre personer som auskulterar vid varandras under-
visning. Detta sker med hjälp av tre distinkta och fördefinierade roller: 
läraren, vän-kollegan och observatören. Pilotprojektet inleddes med ett 
kortare seminarium, där deltagarna träffades för att diskutera projektets 
upplägg. Vid detta tillfälle bildade deltagarna mindre grupper om tre per-
soner. Denna ’triad’ arbetade sedan tillsammans med att genomföra aus-
kultationerna och rotera rollerna sinsemellan. På så vis fick varje lärare ett 
tillfälle till att ta emot återkoppling på sin undervisning, ett tillfälle till att 
ge återkoppling till en kollega, samt ett tillfälle att observera processen. 
Projektdeltagarna ansåg att det kollegiala lärandet hade varit givande även 
om omställningen till digital undervisning på grund av Coronapandemin 
starkt påverkade projektet. 

Det står klart att det inte är någon lätt sak att arbeta med kollegialt lä-
rande som kompetensutveckling. Det är många uppgifter som pockar på 
uppmärksamheten för en universitetspedagog. I tillägg till detta märkte 
projektgruppen att bristande kunskap och samsyn om begrepp, kriterier 
och indikatorer för vad som kännetecknar framgångsrik undervisning 
inom rättsvetenskap gjorde det svårare att ge varandra fördjupad åter-
koppling. Projektgruppen noterade att fördjupad kompetens kring ett be-
greppsligt ramverk skulle kunna leda till höjd kvalitet på återkopplingen i 
liknande framtida projekt och samtidigt kunna bli en bärande del i en 
rättsvetenskaplig praktikgemenskap. 



1 Inledning 
Denna arbetsrapport ger en överblick över ett pilotprojekt i kollegialt 
lärande som genomfördes vid den rättsvetenskapliga enheten (Juridicum) 
på Örebro universitet under 2020.1 Pilotprojektets kortsiktiga syften best-
od i att låta en grupp lärare vid Juridicum prova på en metod för kollegialt 
lärande och att genom den återkoppling projektet genererade stärka delta-
garnas pedagogiska kompetens. På längre sikt syftade projektet till att 
bidra till att en praktikgemenskap skapas vid Juridicum, vilket dels kan 
leda till bättre studieresultat hos studenterna, dels främja den psykosociala 
arbetsmiljön i kollegiet. 

Metoden som prövades bestod i auskultationer av den löpande under-
visningen, vilka följdes av strukturerad återkoppling till den föreläsande 
läraren. Efter att pilotgruppen genomfört samtliga auskultationer arrange-
rades en gemensam diskussion i projektgruppen där erfarenheter och syn-
punkter delades och diskuterades. Projektet avrundades sedan med en pe-
dagogisk förmiddag i ämnesgruppen med en extern gäst, docent Andreas 
Bergh. Under denna förmiddag fick kollegiet i sin helhet möjlighet att re-
flektera kring pilotprojektet och den vid Juridicum aktuella undervisnings-
praktiken. Lärarna i kollegiet fick reflektera kring hur var och en bedriver 
sin egen undervisning och därtill fundera över hur kollegiet gemensamt 
förhåller sig till den så kallade ’community of practice’,2 eller på svenska 
praktikgemenskapen.3 Detta begrepp syftar på hur kollegiet kollektivt 

1 Författandet av denna rapport har fått projektbidrag från fakulteten för huma-
niora och socialvetenskap. Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap, 
protokoll torsdag 7 november 2019, § 173. Fakulteten för humaniora och social-
vetenskap beviljade även medel för pilotprojektet om kollegialt lärande som besk-
rivs i denna rapport. Ett särskilt tack riktas också till Jeanna Wennergren, som 
frikostigt gav oss tillgång till det material och de underlag för kollegialt lärande 
som använts vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms uni-
versitet. 
2 Klara Bolander Laksov et al., ’Developing a Community of Practice around 
Teaching: A Case Study’, 27 Higher Education Research & Development (2008) 
121–132, s. 130. 
3 Wennergren et al. utgår från Wengers teori om lärande, se Etienne Wenger, 
Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1998). Det beskrivs i Ann-Christine Wennergren, Fredrik 
Thornberg, Cato Bjørndal och Petter Mathisen, ’Lärarstudenter som aktörer i 
interaktiv observation och handledning: En studie om digitala redskap i VFU-
handledning på övningsskolor’, 8 Högre utbildning (2018) 72, s. 74 ff. 
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relaterar till pedagogiken i undervisningen som bedrivs vid enheten. Det 
ska redan här framhållas att det inte är helt enkelt att arbeta med kollegi-
alt lärande. Handal, en nestor på området, understryker att ett sådant 
arbete kräver sin portion av både mod och tålamod hos deltagarna. Vidare 
förutsätts att kollegiet har en i grunden välvillig inställning till att arbeta 
med förändringar.4 Detta beror på att kvalitativ undervisning är en kom-
plex process med många variabler.5 Icke desto mindre tyder forskning på 
att studenternas prestation ökar när lärare börjar intressera sig för peda-
gogiska frågor.6 

Denna arbetsrapport ingår i en skriftserie som Högskolepedagogiskt 
centrum vid Örebro universitet står bakom. Den är skriven utifrån syftet 
att ge läsaren ett praktiskt exempel på kollegialt lärande och därigenom 
bidra till en fördjupad förståelse för kollegialt lärande samt ge exempel på 
hur det kan genomföras. Texten fortsätter närmast med att avsnitt 2 dels 
kontextualiserar pilotprojektet vad gäller doktrinen inom rättsvetenskap 
och pedagogik, dels belyser koncepten professionalism och kompetensut-
veckling. Här ges också några exempel på hur liknande projekt har ge-
nomförts i andra ämnen och vid andra lärosäten. I avsnitt 3 introduceras 
för rapporten grundläggande begrepp. Därefter beskrivs arbetsmetoden 
mer detaljerat så som den kom att genomföras. Därefter redogörs det i 
avsnitt 4 för projektdeltagarnas erfarenheter och upplevelser av det ge-
nomförda pilotprojektet. I avsnitt 5 diskuteras utmaningar som kan upp-
stå vid genomförande av projekt kring kollegialt lärande. Rapporten av-
slutas i avsnitt 6 med att slutsatserna sammanfattas. 

2 Kontextualisering av pilotprojektet 
Pilotprojektet utgår ifrån en socialkonstruktivistisk syn på pedagogik som 
baserar sig på idén att kunskap utvecklas i samarbete med andra sociala 

4 Gunnar Handal, ’Consultation Using Critical Friends’, New Directions for 
Teaching and Learning (1999) 59–70, s. 60. 
5 Om man enbart håller sig till Gibbs förslag om den kvalitativa undervisningens 
tre dimensioner, ger det i sig 19 distinkta empiriska områden att forska kring. Se 
vidare Graham Gibbs, Dimensions of quality (York: The Higher Education Acad-
emy, 2010), s. 12. 
6 Helen Timperley, Det professionella lärandets inneboende kraft (Lund: Student-
litteratur, 2019), s. 157. 
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varelser.7 Begrepp som ofta återfinns inom konstruktivismen är ’student-
centrerat lärande’, ’meningsfullt aktivt deltagande’, ’upptäcktslärande’ och 
’tidigare erfarenheter och kunskaper’.8 Ett grundantagande inom kon-
struktivismen är att kunskap skapas, sprids och härbärgeras genom 
mänsklig interaktion. Detta leder också till utveckling hos individen.9 Öre-
bro universitets pedagogiska grundsyn ”vilar på övertygelsen att studen-
terna kan och vill, och att universitetet ska ge de bästa förutsättningarna 
för ett aktivt och kontinuerligt lärande genom att skapa utmanande lär-
miljöer på alla nivåer”.10 På detta sätt återspeglar universitetets grundsyn 
de socialkonstruktivistiska teorierna. Men för att detta ska förverkligas 
fullt ut behöver lärarkåren även ha en läraktiv grundinställningen till sin 
egen profession som universitetspedagoger. 

I det följande avsnittet redogörs först för pilotprojektets kontextuella 
sammanhang. Detta följs av en kort reflektion om professionalism och 
kompetensutveckling. Slutligen ges några exempel från liknande projekt 
vid andra lärosäten. 

2.1 Rättsvetenskapen och pedagogiken 
För inte så längesedan underströk professor Twining vikten av att vara 
seriös i sin roll som universitetspedagog inom det rättsvetenskapliga om-
rådet med följande ord: ”Not all law teachers are required to be resear-
chers, but they do need to be scholars and, in order to maintain their self-
respect, to take their own discipline seriously.”11 I linje med den tanke-
gång som Twinings uttrycker kan denna studie placeras i det som kallas 

7 För en kort överblick över pedagogiska teorier som behaviorism, kognitivism och 
konstruktivism se till exempel Jaziar Radianti et al. ’A Systematic Review of Im-
mersive Virtual Reality Applications for Higher Education: Design Elements, Les-
sons Learned, and Research Agenda’ 147 Computers and Education (2020) 1–29, 
s. 3. 
8 Sue Tangney, ’Student-Centred Learning: A Humanist Perspective’, 19:3 Teach-
ing in Higher Education (2014) 266–275, s. 267. 
9 Se allmänt LS Vygotsky (red.), Mind in Society: The Development of Higher 
Psychological Processes (Harvard: Harvard University Press 1970). 
10 Örebro universitets pedagogiska grundsyn, tillgänglig på https://www.oru.se/om-
universitetet/vision-strategi-och-regelverk/pedagogisk-grundsyn/ (29 december 2020). 
11 William Twining, ’Rethinking Legal Education’, 52 The Law Teacher (2018) 
241–260, s. 256. 
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Scholarship of Teaching and Learning (SoTL).12 Här är pedagogiken inom 
det egna ämnet det material som står i fokus, i detta fall tillämpad peda-
gogik inom rättsvetenskap.13 När det gäller pedagogik vid juristutbild-
ningar finns det anmärkningsvärt lite publicerat på svenska, något som 
Kellgren noterade redan 1998.14 Även om det finns flera intressanta nutida 
rapporter15 förefaller det vara lite äldre svensk litteratur som dominerar på 
området.16 Den pedagogiska diskussionen har till synes en mer underord-
nad roll i den rättsvetenskapliga akademiska miljön. Normalt sett ligger 
fokus på traditionella och praktiknära aspekter av juridiken som materiell 
rätt och juridisk metod. Självklart förekommer det att icke-jurister intres-
serar sig för vad som sker inom juristundervisningen.17 Men att intressera 
sig för de pedagogiska aspekterna i ämnet för den egna undervisningen har 
ett särskilt värde, inte minst i förhållande till att utveckla en dynamisk och 
livaktig praktikgemenskap inom kollegiet. Inom SoTL poängteras vikten 
av ett vetenskapligt förhållningssätt när pedagogiska teorier och erfaren-

12 För en jämförelse mellan SoTL och annan pedagogisk forskning, se Maria Lars-
son et al., ’Constructive Friction? Charting the Relation between Educational Re-
search and the Scholarship of Teaching and Learning’, 8 Teaching & Learning 
Inquiry (2020) 61–75. För en första orientering i området kan bibliografin på the 
Office of the Cross Chair in Scholarship of Teaching and Learning vid Illinois 
State University konsulteras: 
https://sotl.illinoisstate.edu/resources/castl/bibliography.php (15 februari 2021). 
13 Detta kan ses som en aspekt av det Twining argumenterar för: ett förstärkt 
samarbete mellan ämnena rättsvetenskap och pedagogik. William Twining, s. 244. 
14 Jan Kellgren, ’Juridik och pedagogik’, SvJT 653–670, s. 653. 
15 Exempel på detta är de två rapporterna om försöken med studenttränare vid 
Göteborgs universitet, Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet, Studenttränarprojektet – ett projekt for lärande i kvadrat, (2014), och 
Studenttränarprojektet andra omgången – studentträning ger fler poäng på tenta-
men! (2015); Erik Mägi, ’Normkritisk granskning av övningsexempel på juristut-
bildningen i Göteborg’, Juridiska institutionens skriftserie, Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet, 2018, samt rapporten Pedagogiken i juridiken av Andrea 
Sundstrand, utgiven vid Stockholms universitet 2016. Se länkar till samtliga rap-
porter i referenslistan. 
16 Se framförallt Claes Sandgrens två antologier Juridikundervisningens pedagogik, 
(Stockholm: Juristförlaget, 1990) och Juridikundervisningens pedagogik 2, (Stock-
holm: Juristförlaget, 1994). 
17 Se till exempel språkvetaren Ann Blückerts studie Juridiska – ett nytt språk? En 
studie av juridikstudenters språkliga skolning (Uppsala: Uppsala universitet, 2010). 
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heter tillämpas på den egna undervisningen.18 I detta sammanhang ses 
vetenskaplig spetskompetens i ämnet pedagogik inte som oumbärlig för att 
det ska uppstå positiva effekter på undervisningen. Det finns nämligen en 
ovedersäglig poäng i att lärare inom rättsvetenskap själva undersöker sin 
verksamhet inom ramen för den egna disciplinens epistemologi, då detta 
stärker legitimiteten av resultaten och samtidigt förhoppningsvis ökar 
engagemanget kring pedagogiska frågor. 

Den svenska traditionen av att beforska pedagogiken vid landets jurist-
utbildningar är avsevärt svagare än vad som är fallet i motsvarande eng-
elskspråkiga miljöer.19 Även inom kollegialt lärande oavsett ämnestillhö-
righet, är mycket av litteraturen anglo-saxisk.20 Som Lindenmo har påpe-
kat väcker detta frågan om hur mycket som direkt kan överföras till högre 
utbildning i Sverige, eftersom ländernas utbildningssystem skiljer sig åt i 
väsentliga avseenden.21 Avsikten med denna rapport är inte en fördjupad 
diskussion om olika system för högre utbildning, men det bör ändå note-
ras att olika nationella utbildningssystem kan ha en än större bäring just 
inom rättsvetenskapen. Utformningen av juristutbildningen som i första 
hand en yrkesutbildning, har debatterats i anglosaxiska länder på ett sätt 
som inte skett i Sverige.22 Dessutom behöver den som inte är bevandrad i 

18 Se Iris Vardi och Robyn Quin, ’Promotion and the Scholarship of Teaching and 
Learning’, 30:1 Higher Education Research & Development (2011) 39–49, s. 45. 
19 Detta kan härledas ur det stora antal engelskspråkiga tidskrifter som fokuserar 
på pedagogisk forskning inom juridikundervisning. 
20 Inga publikationer om kollegialt lärande inom det rättsvetenskapliga ämnet har 
hittats vid den litteratursökning som gjorts i samband med detta pilotprojekt. 
21 Björn Lindenmo, Att besöka varandras undervisning: Om auskultationer som 
utvecklingsmöjlighet i högskolan (Linköping: Centrum för undervisning och lä-
rande, 2014), s. 51. 
22 Denna diskussion fick i USA en kick-start med den så kallade Carnegie rappor-
ten, som hårt kritiserade juristutbildningar för att inte i tillräcklig utsträckning 
förse studenterna med de kunskaper och färdigheter som de anses behöva för sitt 
yrkesliv. Se William M. Sullivan et al., Educating Lawyers: Preparation for the 
Profession of Law (San Fransisco: Jossey Bass, 2007). Det är inte orimligt att anta 
att denna rapport har influerat den anglo-saxiska forskningsdoktrinen i allmänhet, 
och den amerikanska i synnerhet. Även i Storbritannien har juristutbildningen de-
batterats flitigt, se till exempel den så kallade LETR rapporten, tillgänglig på 
http://www.letr.org.uk/wp-content/uploads/LETR-Report.pdf. För en kritik mot 
fler av ståndpunkterna som presenteras i LETR, se till exempel William Twining, 
’LETR: The Role of Academics in Legal Education and Training: 10 Theses’, 48 
The Law Teacher (2014). 
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rättsvetenskapen som utbildningsämne i sammanhanget påminnas om att 
anglosaxiska länders rättssystem skiljer sig från det svenska rättssystemet 
på ett antal grundläggande punkter.23 Det kan inte uteslutas att dessa skill-
nader även påverkar i första hand hur rättsvetenskap lärs ut och i andra 
hand hur lärare förhåller sig till såväl pedagogiken som kunskapstradit-
ionen.24 Skillnaderna till trots torde frågor om lärarkollegiets professional-
ism och stärkande av den pedagogiska kompetensen vara viktiga oavsett 
vilken typ av rättssystem som berörs. I det följande avsnittet redogörs för 
några tankar kring professionalism och kompetensutveckling. 

2.2 Professionalism och kompetensutveckling 
I litteraturen understryks vikten av att det teoretiska fundamentet för sy-
nen på professionalism är tydligt för dem som deltar i ett arbete med kol-
legialt lärande.25 I det akademiska sammanhanget syftar professionalism 
på lärarens två uppdrag som universitetspedagog och forskare. Den fors-
kande lärares vetenskapliga verksamhet sker inom ramen för en etablerad 
tradition med historiska rötter där inslag av granskning, kritik (jfr. criti-
que)26 och offentlig debatt är integrerade beståndsdelar. Den som stiger in 
i den akademiska världen socialiseras in i dessa centrala delar av en aka-
demisk kultur.27 En motsvarande socialisering för den som träder in i en 
(högre) gemenskap av professionella universitetspedagoger är svårare att 
identifiera. Nämnas bör dock att för den som tar på sig yrkesrollen som 
universitetspedagog krävs det numera att man genomgått kurser i högsko-
lepedagogik. För ett lektorat vid Örebro universitet ska den högskolepe-
dagogiska utbildningen minst omfatta tio veckor.28 

23 För en något äldre inblick i common law-systemet se Michael Bogdan, Kompa-
rativ rättskunskap (Norstedts juridik, 2003), s. 92 ff. 
24 Ibid., s. 116–119. 
25 Timperley, s. 190. 
26 Handal poängterar att det franska begreppet associerar till återkoppling/bedöm-
ning som sker inom konsten och ges av kännare som konstkritiker, litteraturkri-
tiker i offentliga sammanhang. Handal, s. 59. 
27 Ibid. 
28 Det förekommer att den högskolepedagogiska utbildningen på fortsättningsnivå 
är ämnesspecifik. Stockholms universitet ger till exempel kursen Universitetslärar-
utbildning 2 UL2 – för dig som undervisar inom juridik: 
https://www.su.se/ceul/utbildning/kurser/universitetsl%C3%A4rar-utbildning-ul1-
ul2/universitetsl%C3%A4rarutbildning-2-ul-2-f%C3%B6r-dig-som-undervisar-i-
juridik-1.548836 (21 april 2021). 
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En tänkbar förklaring till den svagare socialiseringen in i rollen som 
universitetspedagog kan vara att de val läraren gör för att lägga upp sin 
undervisning betraktas som dennes ensak. Såväl planering, process som 
genomförande av undervisningen sker alltså mycket mer inom en privat 
sfär än det vetenskapliga arbetet. Eller som en ofta citerad respondent gav 
till svar på frågan ’talar du ofta med kollegor om deras undervisning?’: 
”No, that would be comparable to speaking to them about their personal 
hygiene.”29 

Det är missvisande att ställa pedagogisk verksamhet och forskning emot 
varandra i en dikotomi. En bättre bild uppstår om man betraktar förhål-
landet som kumulativt: Båda uppgifterna ska utföras och det finns en 
oupplöslig koppling mellan ’kunskapande’ och kunskapsspridning. Detta 
leder till frågan om vad en god jurist/rättsvetare ska kunna. Studenten ska 
ha hög kompetens vad gäller sakinnehåll och yrkesrelevanta (praktiska) 
färdigheter. En nyutbildad jurist förväntas kunna sitt rättsområde. Detta 
inbegriper både färdigheten att identifiera den relevanta rättskällan och att 
bemästra arbetsmetoden, det vill säga att kunna genomföra en rättslig 
analys genom att tolka och tillämpa rättskällorna. Den professionella lära-
ren bör alltså lära ut såväl den materiella rätten som den rättsliga metod 
för tolkning och tillämpning av rättskällorna som är relevant för rättsom-
rådet. Vad gäller förmågan att lära ut, hävdar Timperley att enstaka kur-
ser eller konferenser inte bidrar till långsiktiga förändringar av undervis-
ningen.30 Därav följer att det inte går att påvisa en kunskapshöjande effekt 
hos studenterna till följd av enstaka lärares spridda kursdeltagande. Det 
som behövs för att åstadkomma förändringar är sammanhängande kolle-
giala processer med tillfälle för reflektion, övning och diskussion inom den 
egna praktikgemenskapen, snarare än halvdagskonferenser med gästföre-
läsare som levererar handboksmässiga tips och lösningar för specifika 
situationer, studenter eller utbildningsnivåer.31 Det handlar dock inte om 
antingen eller, utan målsättningen bör vara att skapa ett tvådimensionellt 
system där de individuella aspekterna kan samverka med de kollektiva.32 

Som nämndes inledningsvis är syftet med detta pilotprojekt att testa en 

29 Handal, s. 60. 
30 Timperley, s. 173. 
31 Ibid., s. 38. 
32 I förlängningen bör detta tänkta system även vara tre-dimensionellt, då aktiv 
studentmedverkan bör inkluderas, men studentperspektivet (baserat på en kon-
struktivistisk pedagogisk grundsyn) faller utanför ramen för denna arbetsrapport. 
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metod för kollegialt lärande och samtidigt se om det kan vara ett lämpligt 
verktyg för att skapa ett tvådimensionellt system för en rättsvetenskaplig 
praktikgemenskap. Nästa avsnitt ger en kort överblick över några andra 
projekt kring kollegialt lärande. 

2.3 Andra exempel på kollegialt lärande 
Redan för mer än tjugo år sedan redogjorde Handal för sina reflektioner 
och rekommendationer kring syfte och upplägg av kollegialt lärande.33 

Lange och Lauvås å sin sida ställde sig frågan hur samtalsmallar användes 
och uppfattades vid kollegial utveckling av ”forskningsveiledning”.34 För-
fattarna fann i sin genomgång att samtalsmallar och guider överlag upp-
skattats av deltagarna och haft den stödjande funktion som avsetts. Vad 
gäller olika syften med att genomföra projekt i kollegialt lärande presente-
rar Lindenmo i sin rapport från Linköpings universitet två engelska be-
grepp: Peer Observation of Teaching (POT)35 och Peer Review of Tea-
ching (PRT).36 Han finner att PRT bland annat kan fungera som ett sum-
mativt verktyg om det blir underlag för anställning, befordran eller löne-
diskussion.37 POT å andra sidan har fokus på kompetensutveckling som 
genom att påverka utbildningens kvalitet syftar till att förbättra studenter-
nas lärande. 

Slutligen kan nämnas att författarna Rye Möller och Skovgaard Ander-
sen valde att arbeta med videodokumentation38 i sitt projekt ”(inter)kolle-
gial supervision”.39 Ursprunget till projektet är deras egna upplevelser som 
doktorander och utmaningarna de upplevde fanns i att tillägna sig kompe-

33 Handal, s. 66. 
34 Thomas de Lange och Per Lauvås, ’ Kollegaveiledning i høyere utdanning’, 41 
Uniped (2018) 259–274, s. 264. 
35 Lindenmo, s. 7. 
36 Ibid., s. 10. 
37 Ibid. 
38 Det digitalas möjlighet, även som verktyg vid återkoppling, har diskuterats av 
Bennet och Barp, 2008 långt före Coronapandemin digitaliserade högre utbildning. 
Shirley Bennett och Donatella Barp, ’Peer Observation – a Case for Doing it 
Online’, 13 Teaching in Higher Education (2008) 559–570. 
39 Alf Henrik Rye Møller och Mette Skovgaard Andersen, ’”Prøv det” – et plædo-
yer for kollegial supervision’, 1 Dansk universitetspædagogisk tidsskrift (2006) 3– 
10, s. 3–5. 
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tensen som universitetspedagog.40 Deras projektdeltagare består därför 
inte oväntat av fem yngre lärare, primärt doktorander.41 Projektet struktu-
rerades kring de tre rollerna ”underviser, kollega”42 och ”observatør”.43 

Strukturen med de tre rollerna är identisk med upplägget för pilotprojektet 
vid Juridicum, som beskrivs i det följande avsnittet. 

3 Metod för kollegialt lärande 
Pilotprojektet om kollegialt lärande vid Juridicum byggde på lärarnas 
frivilliga deltagande. Enligt forskningen ger ökad reflektion kring den egna 
undervisningen resultat i form av bättre prestationer bland studerande, 
oavsett om denna reflektion sker på frivillig eller obligatorisk basis.44 Del-
vis kan detta förklaras med att frivilliga inte alltid gått in i projektet med 
förförståelsen om det kan finnas en förväntan på förändring av det egna 
beteendet.45 Vad gäller dem som uppmanats att delta kan å andra sidan ett 
intresse ha väckts inte minst när de blivit varse att fokus ligger på att söka 
lösningar på konkreta problem som de möter i sin yrkesvardag.46 Det är 
inte ovanligt att en lärares egen teori kring undervisning har utvecklats 
över lång tid utan att speciellt ofta ha blivit ifrågasatt. För den lärare som 
deltagit på frivillig basis och främst ser lärarrollen som en expertroll kan 
en förväntning på förändring ”inkräkta på lärares professionella identi-
tet”.47 Detta gör att för den enskilde läraren kan en förväntan på föränd-
ringsförmåga handla om avsevärt mer djupliggande saker än att bara revi-
dera en undervisningsmetod. 

Den webbaserade undervisningen som blev föremål för auskultationer-
na bestod främst av föreläsningar men också några seminarier förekom. I 
följande avsnitt diskuteras begreppen som har varit centrala för projektet 
mer i detalj. Därefter redogörs för hur pilotprojektet vid Juridicum fak-
tiskt genomfördes. 

40 Ibid., s. 3. 
41 Ibid. 
42 Ibid., s. 5. 
43 Ibid. 
44 Timperley, s. 185. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Ibid., s. 186. 
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3.1 Centrala begrepp i pilotprojektet 
Det kollegiala lärandet kretsar kring olika aspekter av metakognition: pro-
jektet syftar till att ge kollegiet verktyg för att bli medvetna om sina egna 
tankeprocesser kring pedagogik. Zeidner och Stoeger påpekar att meta-
kognitiva lärstrategier inkluderar att sätta upp mål, följa upp sina strate-
gier samt att anpassa eller revidera sina strategier.48 De ser metakognition 
som en avgörande faktor för vetenskaplig prestation, problemlösning och 
lärande. Metakognition kan definieras som tänkande kring tänkandet, 
men det inkluderar också insikten om värdet av att applicera dessa kogni-
tiva strategier i sitt lärande.49 Metakognitiva färdigheter omfattar plane-
ring, att kontrollera sig själv och värdera sina strategier.50 Samtliga dessa 
aktiviteter finns representerade i modellen för kollegialt lärande. 

I detta projekt användes begreppet kollegialt lärande som ett sätt att ge 
tyngd åt ett kollegialt men individuellt anpassat medarbetarstöd kring un-
dervisningspraktik. Det bör understrykas att det här inte är frågan om 
handledning så som den förekommer vid lärosäten.51 Ofta har den senare 
ett hierarkiskt drag med en asymmetrisk relation mellan den handledda 
och handledaren.52 Handledning är en etablerad arbetsuppgift i relation 
till doktorander i form av doktorandhandledning.53 Professionellt sett fö-
rekommer begreppet handledning även i krävande, ofta människonära 
yrken, men syftar då till att ge stöd i att bevara medarbetarens empatiska 
förmåga.54 Kollegialt lärande utgår från en mer symmetrisk relation.55 Den 
kännetecknas enligt Lange och Lauvås av att det: 

- sker som kollektivt utvecklingsarbete på den egna arbetsplatsen,
- drivs av medarbetarna själva,

48 Moshe Zeidner och Heidrun Stoeger, ’Self-regulated learning: A guide for the 

perplexed’, 30(1–2), High Ability Studies (2019) 9–51, s. 21. 
49 Ibid. 
50 Ibid., s. 22. 
51 Se allmänt Eva Brodin et al. (red.), Forskarhandledning i teori och praktik (Lund: 

Studentlitteratur, 2016). 
52 Rye Møller och Skovgaard Andersen, s. 4. 
53 Se allmänt Jitka Lindén, ’Professionellt förhållningssätt’ i Eva Brodin et al. (red.), 
Forskarhandledning i teori och praktik (Lund: Studentlitteratur 2016) 65–80. 
54 För en överblick över tidigare forskning se Lange och Lauvås, s. 262. 
55 Rye Møller och Skovgaard Andersen, s. 4. 
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- förvaltas eller ’ägs’ internt, det vill säga att det sker utan inblandning
av experter utifrån,

- sker i processform och pågår över längre (men varierande) tid, och
- sker med stöd av ledningen.56 

Ett gott kollegialt lärande förutsätter en välbalanserad mix av respektfull-
het och utmaning kollegor emellan. En icke oväsentlig bit i arbetsproces-
sen består i att skapa och bygga vidare på förtroende och tillit mellan kol-
legorna.57 För att det kollegiala lärandet ska nå sin fulla potential betonar 
Handal det centrala i att samtliga inblandade är väl medvetna om rå-
gången mellan individuell frihet (valfrihet i handlingar) och professionell 
autonomi (agera inom de normativa ramarna för en professionell grupp.)58 

Timperley föreslår att kollegialt lärande kan ses som ett formativt59 mo-
ment vilket ger förutsättning för den reflektion och målinriktning som i sin 
tur kan göra deltagarna självlärande.60 För Wennergren som bygger på 
Wengers teori om lärande, blir ett kollegium självlärande genom att det 
förflyttas från ett snarast perifert deltagande ”till att delta med fullt ansvar 
för verksamheten”.61 I detta sammanhang understryker Lange och Lauvås 
att återkoppling som en del i den sociala kunskapsbildande interaktionen 
måste vara strukturerad eftersom den har dubbla funktioner: 

1) Den ska gynna läraren vars undervisning är föremål för återkoppling-
en.

2) Den ska samtidigt säkra relevans och överföringsvärde eller kunskaps-
spridning till samtliga deltagare i gruppen, det vill säga den aktuella
praktikgemenskapen.62 

56 Lange och Lauvås, s. 260. 
57 Timperley, s. 159. 
58 Handal, s. 62. 
59 En formativ bedömningen är framåtblickande i den mening att det ger en indi-
kation på vilka luckor i kunskapen som ännu ska fyllas. En formativ bedömning 
blir en kunskapsmätning på vad någon ännu inte har lärt sig. Se Maja Elmgren och 
Ann-Sofie Henriksson, Universitetspedagogik (Stockholm: Norstedts, 2010) s. 246. 
I motsats är en summativ bedömning bakåtblickande och ger ett samlat utlåtande 
om vad någon har lärt sig. Se Per Andersson och Andreas Fejes, Kunskapers värde 
- validering i teori och praktik (Lund: Studentlitteratur, 2010), s. 134.
60 Timperley, s. 39.
61 Wennergren et al., s. 74.
62 Lange och Lauvås, s. 264.

15 



Det betonas därmed att det kollegiala lärandet har både en individuell och 
en kollektiv dimension. I litteraturen poängteras vidare skillnaden mellan 
kollaborativt och kollektivt lärande i förhållande till det kollegiala läran-
det. Med kollaborativt lärande avses ett lärande om hur kollegor gemen-
samt utnyttjar sin kompetens för att tillsammans nå ett mål. Det kollegiala 
lärandet å andra sidan har många gånger fokus på metoder.63 Den kollek-
tiva aspekten av kollegialt lärande blir lätt förbisedd. Det har föreslagits i 
litteraturen att eftersom undervisning inom högre utbildning i så hög grad 
är beroende av kollegors (i vid bemärkelse) vetenskapliga arbete, är möj-
ligheten till att skapa förändring genom individuella försök förhållandevis 
begränsad.64 Detta beror bland annat på att förändring kräver möjlighet 
att diskutera med kollegor. Dessutom krävs det att kollegorna, i tillägg till 
att de genomför projektet på ett systematiskt och strukturerat sätt, har 
nått en professionell nivå i sin pedagogiska gärning för att utbytet ska bli 
kunskapsfrämjande. Därmed råder det även på gruppnivå olika förutsätt-
ningar för kollegialt lärande eftersom det finns ett samband mellan relat-
ionsförmåga och reflektionsförmåga i en grupp. Hög relationsförmåga 
korrelerar med gruppnormer om öppenhet för olikheter och en positiv 
inställning till andras kompetens med en önskan om att den tas till vara 
och kommer till sin rätt. Det motsatta gäller också: En arbetsgrupp där 
man inte lyssnar på eller reflekterar över kollegornas uttalanden kommer 
inte heller att utveckla sina relationer. För att kollegialt lärande ska kunna 
bli till en kollektiv självlärande rutin, förutsätts det att praktikgemenskap-
en bygger upp kunskaper om konceptuella ramverk som bidrar till ett 
metakognitivt lärande.65 Vikten av att förankra det professionella lärandet 
i de dagliga rutinerna kan slutligen inte nog understrykas.66 Om undervis-
ning enbart ses som en privat angelägenhet utan att de kollektiva och kol-
legiala dimensionerna värnas och utvecklas, har något gått snett. Handal 
formulerar sig här i skarpa ordalag: 

63 Ulf Blossing och Ann-Christine Wennergren, Kollegialt lärande: Resan mot 
framtidens skola (Lund: Studentlitteratur, 2019), s. 14. 
64 Handal, s. 65. 
65 Timperley, s. 159. 
66 Ibid., s. 168. 
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I find that this ideal is rather indiscriminately transferred to academic tea-
ching and transformed into an academic right to assemble any listeners 
who wish to gather in front of the lectern and to convey whatever 
knowledge, opinions, and criticisms are thought to be important. 67 

Det är i detta sammanhang som metoden med kollegial lärande kan bli ett 
fungerande verktyg för en pedagogisk diskussion i praktikgemenskapen. 
Det har därmed blivit dags att närmare introducera den valda metoden för 
pilotprojektet. Projektet strukturerades kring följande tre roller: den un-
dervisande läraren, den auskulterande vän-kollegan och observatören. 
Samtliga lärare som medverkade i projektet gavs tillfälle att prova alla tre 
roller. I det följande avsnittet diskuteras rollerna mer ingående. Det plane-
rande samtalet belyses slutligen mer i detalj. 

Ganska naturligt har läraren huvudrollen i denna övning: Det är den 
undervisande lärarens egna lärandemål som ska stå i fokus, detta är en 
förutsättning för att metakognition och självlärande ska kunna äga rum.68 

Läraren, som genom att bjuda in en vän-kollega som auskultant har visat 
sig villig till att ta emot återkoppling, har till uppgift att genomföra sin 
lektion som planerat. Det vilar på läraren att välja ut ett område som vän-
kollegan ska inrikta sin återkoppling på. För en vän-kollega kan det även 
handla om att få förtydligande kring vad som är observerbart vid auskul-
tationen. Läraren behöver ’denne andres’ återkoppling eftersom självkri-
tisk granskning per definition är begränsat till de perspektiv som man 
redan besitter.69 

I litteraturen är begreppet kritisk vän (critical friend), en sammansätt-
ning av begrepp som kan utmana normal logik, då vi ofta inte associerar 
vänskap med kritik, noterar Handal.70 Men för att börja fundera över 
innebörden av adjektivet ’kritisk’ är det ofta underförstått att ’kritik’ ges 
av överordnade eller mer seniora, eller av dem som inte delar vår stånd-
punkt.71 Begreppet ’vän’ rör sig om en relation som bygger på och vårdar 
tillit, ger stöd och bekräftelse. Bekräftelse är centralt när det gäller kollegi-
alt lärande, då det rör sig om att ge positiv förstärkning på ett beskrivande 

67 Handal, s. 69. 
68 Timperley, s. 159. 
69 Handal, s. 67. 
70 Ibid., s. 63. 
71 Ibid. 
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sätt och som illustreras med motiverade exempel. Handal anger att en 
kritisk vänskap har som beståndsdelar: 

- En personlig förtroenderelation. 
- En tilltro på kollegans pedagogiska kompetens. 
- En förväntan om personlig integritet. 
- Grundläggande tillit i de goda avsikterna hos den kritiska vännen.72 

Den återkoppling som vän-kollegan ger bör bestå i att analysera, bedöma, 
värdera och därigenom uttala sig om kvaliteten i det granskade undervis-
ningsmomentet.73 Del i vän-kollegans uppdrag är att komma med analyse-
rande frågor som hjälper till att fördjupa och systematisera samtalet. Den-
ne andres inblick är här viktig: vän-kollegan representerar nämligen andra 
perspektiv, koncept, kunskaper och modeller74 som redan existerar inom 
den professionella praktikgemenskapen om än eventuellt ännu utanför den 
aktuella lärarens (aktiva) medvetande. Detta gör att perspektiven är helt 
och hållet inom räckhåll. Det bör understrykas att återkoppling som har 
sin grund i en praktikgemenskap och bygger på ens egna tankar om under-
visningsmetodik och pedagogik är lättare att ta emot.75 Å andra sidan, när 
de grundläggande idéerna skiljer sig mellan den undervisande läraren och 
vän-kollegan uppstår vad Timperley benämner grad av dissonans, alltså ”i 
vilken utsträckning nya idéer och befintliga idéer kan hamna i konflikt 
med varandra”.76 Målsättningen bör ändå vara att undvika en diskussion 
om vems teori som är bäst eftersom det som ska stå i fokus är vad som 
gynnar studenterna mest.77 

Observatören slutligen har en något tillbakadragen roll under lektions-
tillfället. Denne finns med som ett stöd i processen och ska därför fokusera 
på själva processen. Vid lektionstillfället blir rollen underordnad. Men vid 
den uppföljande återkopplingen är observatörens roll dels att vara bekräf-
tande när återkopplingen ges samt att bidra till fördjupad analys och dels 
att säkerställa att återkopplingen ges på ett professionellt och konstruktivt 

72 Ibid., s. 64. 
73 Blossing och Wennergren, s. 73. 
74 Handal, s. 67. 
75 Timperley, s. 174. 
76 Ibid., s. 174. 
77 Ibid., s. 186. 
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sätt. Om observatören ingår i praktikgemenskapen, det vill säga har sam-
ma ämnestillhörighet, kan rollen också bidra med legitimitet. 

Planering av auskultationen sker i ett samtal mellan läraren och vän-
kollegan. Timperley talar om att placera in det förberedande samtalet i en 
vidare ram och därför ta upp begrepp som är relevanta för undervisnings-
metoden vid det förberedande samtalet. Hon understryker också vikten av 
att vara eniga i vad som blir observerbart och hur framgång ser ut, det vill 
säga att på förhand komma överens om vad en lyckad läraktivitet har för 
indikatorer.78 På så vis är planeringssamtalet både en beståndsdel i den 
strategiska lärandeprocessen och som nämnts ovan, en förutsättning för 
att metakognitiva lärande sedan kan ske genom reflektion. Det är centralt 
att behålla fokus på professionella mål, för att metakognitivt lärande ska 
utvecklas och förmågan till självlärande ska uppstå.79 Slutligen bör det 
nämnas att det inte bara är kollegor emellan som det är viktigt att tydlig-
göra vad som kännetecknar framgångsrik undervisning. Detta behöver 
vara tydligt även gentemot studenterna.80 

3.2 Exempel på ett tillvägagångssätt 
Det empiriska materialet denna rapport utgår ifrån, är ett pilotprojekt som 
är begränsat i omfång både vad gäller genomförandetid och antal delta-
gare. Sex lärare vid Juridicum deltog i pilotprojektet.81 Deltagarna hade 
olika lång erfarenhet som universitetspedagoger och deras befattningsbe-
skrivningar omfattade professor, docent, lektor och adjunkt. Pilotprojektet 
påbörjades med ett tvåtimmarsseminarium den 5 respektive 10 mars 2020 
där projektdeltagare och projektledare fick tillfälle att bekanta sig med 
projektets kortsiktiga och långsiktiga syfte samt det tänkta projektuppläg-
get. Diskussionen under seminariet syftade till att skapa en gemensam 
förståelse för kollegialt lärande inom rättsvetenskapen vid Örebro univer-
sitet och hur detta kan bidra till ett förbättrat studieresultat hos studenter-
na. Projektgruppen diskuterade sedan funktionerna av de tre rollerna som 

78 Ibid., s. 163. 
79 Ibid., s. 159. 
80 Ibid. 
81 I tillägg till projektdeltagarna fanns den separata rollen som projektledare, vil-
ken innehades av rapportförfattaren. 
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projektet är uppbyggt kring.82 Dessutom gick deltagarna igenom mallarna 
för återkoppling som man valt att använda.83 Slutligen diskuterade delta-
garna det praktiska upplägget och beslöt att bilda två mini-team eller ’tri-
ader’ med tre kollegor i varje grupp för genomförandet.84 

Under uppstartsseminariet diskuterades både de kortsiktiga och de lång-
siktiga syftena med pilotprojektet. På kort sikt var avsikten att deltagarna 
skulle kunna vidareutvecklas som universitetspedagoger, gärna med siktet 
inställt på att i framtiden söka behörighet som så kallad excellent lärare.85 

Vidare var syftet att lärarna dels skulle få prova på metoden, dels skulle 
fungera som förebilder för kollegiet. Om projektet fortgår över längre tid, 
fanns en förhoppning om att dess fokus på praktikgemenskap skulle kun-
na bidra till att förstärka den psykosociala arbetsmiljön, även om det yt-
tersta syftet med pilotprojektet var att bidra till att förbättra studenternas 
studieresultat. Projektgruppen genomförde en gemensam avslutande digi-
tal workshop den 10 november 2020. Vid detta tillfälle samtalade delta-
garna om sina erfarenheter och resonerade kring projektet utifrån områ-
dena 1) modellen, 2) upplevelsen, 3) rekommendationen och 4) övriga 
frågor.86 En gemensam webbaserad ämnesförmiddag genomfördes i hela 
kollegiet den 19 november 2020 där docent Andreas Bergh från ämnet 
pedagogik vid Örebro universitet hade bjudits in till att medverka. Vid 
detta tillfälle gavs även projektdeltagarna utrymme att delge kollegiet sina 
erfarenheter och svara på frågor. 

82 Metoden och materialet finns presenterat i Jeanna Wennerberg, Vendela Blom-
ström och Eva Nobel, ’Kollegial stöttning genom auskultation – ett sätt att ut-
veckla ett akademiskt lärarskap’, 9 Högre utbildning (2019) 78–84. 
83 Eva Nobel et al., Utvecklingsprogram för kollegialt lärande: Auskultation med 
återkoppling och kollegiala samtal (Stockholm: Stockholms universitet, 2019). 
84 Begreppet används av Lange och Lauvås, s. 261. 
85 Att utse excellenta lärare syftar till att ”synliggöra och premiera de särskilda pe-
dagogiska kompetenser som är viktiga för att skapa goda förutsättningar för hög 
utbildningskvalitet vid Örebro universitet.” Örebro universitet, Riktlinjer för att utse 
excellent lärare, tillgänglig på https://www.oru.se/globalassets/inforum-sv/centrala-
dokument/styrdokument/personal/anstallning/excellent-larare-riktlinjer-for-att-utse.pdf 
(30 december 2020). 
86 Se bilaga 1. 
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4 Projekterfarenheter och reflektioner 
I detta avsnitt beskrivs projektgruppens erfarenheter och synpunkter på 
modellen med kollegialt lärande som de provade. Inledningsvis redogörs 
det för deras syn på modellen och stödmaterialet som använts vid auskul-
tationerna. Därefter summeras kollegornas upplevelser av att arbeta med 
metoden och slutligen ger deltagarna sina rekommendationer för vidare 
arbete med kollegialt lärande. 

4.1 Projektgruppens syn på modellen 
Vid den avslutande diskussionen ansåg deltagarna att det övergripande 
upplägget (projektintroduktion, indelning i triaderna, genomförande av 
auskultationer och avslutande diskussion i helgrupp) hade fungerat bra. 
Men det råder ingen tvekan om att övergången till webbaserad undervis-
ning hade stor påverkan på auskultationerna. Vad gäller de tre distinkta 
rollerna ansåg projektdeltagarna att dessa kan behöva anpassas till situat-
ionen. Särskilt gäller detta rollen som observatör, eftersom den har en för 
helheten viktig funktion, om än från en mer underordnad position vid 
själva auskultationen. Projektdeltagarna gav ändå uttryck för att det kän-
des nyttigt och bra att följa strukturen med de tre rollerna. Under diskuss-
ionen lyfte deltagarna fram att det fanns ett stort värde i att få ta sig tiden 
till att genomföra auskultationer med återkoppling och självreflektion. 
Men deltagarna underströk att det kan behövas mer övning för att man 
till fullo ska kunna behärska den här metoden. Deltagarna upplevde sär-
skilt att de fick anstränga sig i rollen som vän-kollega och leta efter saker 
att ge återkoppling på. Det påpekades i sammanhanget att det behövs mer 
kunskap om verktyg och lämpliga koncept för att kunna öka både sub-
stans och nyans i återkopplingen.87 Som det nu blev uppgav deltagarna att 
det nästan kändes som att kommentera på en powerpointpresentation. Det 
digitala formatet gjorde förstås att kroppsspråket fick en mycket mer un-
derordnad roll än vad som hade varit fallet vid en normal klassrumssituat-
ion. Detta satte fokus på hur mycket av kroppsspråket som är centralt för 
undervisningen. En av deltagarna beskrev hur lätt det var att falla tillbaka 
på sin expertis som retoriker och ge återkoppling utifrån retorikteori sna-
rare än att utgå från projektets återkopplingsmallar. 

Deltagarna fann att mallarna var ett visst stöd, men att det ändå var 
svårt att ge återkoppling kring vad som skedde på lektionen. I ett exempel 
med en föreläsning på avancerad nivå, noterade vän-kollegan nöjet av att 

87 Jfr diskussionen ovan, fotnot 62 med tillhörande text. 
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lära sig nya saker om föreläsarens ämne. Denna erfarenhet belyser frågan i 
vilken utsträckning vän-kollegan ska ha samma ämneskunskap som lära-
ren för att kunna ge bästa möjliga återkoppling. Deltagarna noterade att 
det här finns en parallell till frågan om hur mycket ämneskompetens en 
seminarieledare på uppsatsseminarier lämpligen har. Möjligheten för vän-
kollegan att ta del av nya ämneskunskaper upplevdes som en positiv bief-
fekt av auskultationen även om detta också bidrog till att avleda upp-
märksamheten från uppgiften att samla underlag för en kollegial åter-
koppling. En av projektdeltagarna ansåg att det hade fungerat bra med 
återkopplingen och att vän-kollegan i sin återkoppling kunnat kommen-
tera den konstruktiva länkning mellan läraktivitet, kunskapsmål och ex-
aminationsmål som fanns inarbetad i den aktuella undervisningen.88 I 
sammanhanget noterade deltagarna att återkopplingen på sätt och vis kan 
avspegla vän-kollegan i högre grad än läraren som föreläser. Deltagarna 
diskuterade hur återkopplingen kan fördjupas ytterligare. Ett förslag var 
att göra spelreglerna för det kollegiala lärandet tydligare, till exempel ge-
nom att före auskultationen vara mer distinkt angående om återkoppling-
en primärt skulle koncentreras på den materiella kunskapen som presente-
rades eller om den pedagogiska förmågan att förmedla något till studen-
terna skulle stå i blickfånget. Detta kan innebära att fokus sätts på i vilken 
utsträckning och hur undervisningen är anpassad till målgruppen, till ex-
empel studenter som gör sin första termin vid universitetet. 

Projektdeltagarna valde genomgående att i rollen som vän-kollega 
jobba med muntlig återkoppling till läraren, med fokus på att kommentera 
det läraren själv hade bett om återkoppling på. Vidare kommenterade 
projektdeltagarna att det var svårt att lämna konstruktiv återkoppling när 
man inte behärskar mediet för digital undervisning fullt ut. Det diskutera-
des om detta kanske handgripligen behöver övas lite på förhand. I sam-
manhanget diskuterades det också vem som skulle kunna ge sådan trä-
ning: om den är generiskt hållen behöver detta inte per automatik ske 
inom ämnesgruppen. Projektgruppen diskuterade vidare hur man ska för-
hålla sig till en situation där bara de som är intresserade sätter sig i sitsen 
att ge och ta emot återkoppling på sin undervisning, trots att metoden 

88 För en välkänd beskrivning av konstruktiv länkning, se John B. Biggs och Cathe-
rine So-Kum Tang, Teaching for quality learning at university: What the student 
does (Maidenhead: Open University Press, 2011), s. 95 ff. För en kritiskt hållning 
se till exempel Johan Wickström, ’Dekonstruerad länkning: En kritisk läsning av 
Constructive Alignment inom svensk högskolepedagogik och pedagogisk utveckl-
ing’, 24 Utbildning & Demokrati (2015), s. 11. 
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kanske anses vara till nytta för praktikgemenskapen. Det står klart i litte-
raturen att ett sådant decimerat deltagande givetvis inte är tillräckligt för 
att genomgripande höja kompetensen i ett helt system.89 

4.2 Projektgruppens upplevelse av kollegialt lärande 
Projektdeltagarna ansåg att det hade varit både en trevlig och positiv upp-
levelse att arbeta tillsammans, utmaningarna och det webbaserade forma-
tet till trots. Det diskuterades i vilken utsträckning den här typen av kolle-
gialt lärande skulle kunna kopplas till karriärsutveckling.90 Projektdelta-
garna var dock eniga i att detta då skulle bli en helt annan sak, vilket 
skulle kunna störa fokuset på att utveckla undervisningsmetoder för att 
förbättra studenternas resultat. Med detta sagt, noterades det att flera 
syften kan verka samtidigt. Att ge lärarna möjlighet att utveckla sin peda-
gogiska kompetens genom kollegialt lärande med återkoppling kan också 
dokumenteras i den pedagogiska portföljen, vilket i sin tur är relevant 
dokumentation vid befordran och vid lönesamtal. Det viktiga i samman-
hanget är att alltid diskutera och enas om vad deltagarna ska få ut av kol-
legialt lärande så som det här prövades. 

I diskussionen återkom deltagarna också till vilken vikt som ska läggas 
vid att vän-kollegan har kunskaper i det ämne läraren undervisar om. Syf-
tet med vän-kollegans roll med fokus på återkoppling upplevdes genomgå-
ende som tillräckligt tydlig för projektdeltagarna och ansågs ha potential 
att ge nya erfarenheter och tillföra andra perspektiv. Ett annat grepp som 
kom på förslag under diskussionens gång var att två lärare med kompe-
tens inom samma eller kompletterande ämnen undervisar tillsammans, 
medan en vän-kollega auskulterar och förbereder för att ge återkoppling. 
Det lyftes också i diskussionen att det kollegiala lärandet i en grupp med 
varierande lång erfarenhet som universitetspedagoger blev en möjlighet för 
mer oerfarna att ge synpunkter till dem med längre erfarenhet. Även detta 
är en uppgift som man kan ta med sig erfarenheter ifrån. Observatörsroll-
en slutligen, upplevdes av projektgruppen som mer oklar. Några av delta-
garna ansåg att det kanske inte behövdes tre roller utan att läraren och 
vän-kollegan kunde vara tillräckligt. 

Projektdeltagarna var eniga om att modellen med kollegialt lärande i 
synnerhet bör användas för nya lärare, men det noterades att en ny lärare 
också kan behöva mer stöd i rollen som vän-kollega kring vad återkopp-

89 Timperley, s. 173. 
90 Se ovan fotnot 37 med tillhörande text. 
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lingen ska innehålla för att bli meningsfull för en mer erfaren kollega. 
Detta sätter också fokus på frågan om vad mer erfarna lärare behöver för 
att vidareutvecklas som universitetspedagoger. Givetvis kan kollegialt 
lärande även erbjudas etablerade universitetspedagoger på frivillig basis. 
Någon av projektgruppens deltagare beskrev erfarenheten av att delta i 
denna form av kollegialt lärande som ’supernyttig’. Projektdeltagare med 
kortare erfarenhet som universitetspedagog framhöll sin uppskattning av 
att ha tillgång till en vän-kollega som lyssnat, auskulterat och sedan gett 
återkoppling på en genomförd läraktivitet. Projektgruppen förde också 
fram att metoden för kollegialt lärande skulle kunna vara en värdefull del 
av forskarutbildningen. 

Även om det blev svårt att genomföra projektet i den webbaserade un-
dervisningen, upplevde projektdeltagarna systematiken i metoden som bra 
och ansåg att detta bidrog till att det blev möjligt, så som intentionen var, 
att expandera individens erfarenhet till lärdomar för fler i kollegiet.91 Mo-
dellen för kollegialt lärande fångade in både den individuella och den kol-
lektiva dimensionen av pedagogisk utveckling, vilket framgent kan bli en 
grundbult för en vital praktikgemenskap inom rättsvetenskapen. Delta-
garna är inte främmande för att denna metod av kollegialt lärande har en 
plats på Juridicum, möjligen kopplat till medarbetarsamtal som ytterligare 
ett alternativ för hur universitetspedagoger kan jobba med sin kompetens-
utveckling. I detta sammanhang kan det vara värt att understryka att för 
en kollega som väljer att arbeta med kollegialt lärande inom ramen för sin 
kompetensutveckling sker en förkovran i samtliga tre av modellens funkt-
ioner. Det vill säga att såväl de mer direkta rollerna som mottagare och 
givare av återkoppling som observatörsrollen med fokus på den pedago-
giska processen utvecklas. Deltagarna var eniga i att kollegialt lärande ska 
ägas av lärarkollegiet i ämnet, det vill säga praktikgemenskapen. Givetvis 
välkomnades externa element, så som inspel från andra juridiska fakulte-
ter. Vad avser personer externa till ämnet, ansåg projektdeltagarna att det 
kan vara intressanta inslag i synnerhet om ett kollegialt lärande inriktas på 
att utveckla pedagogiken på grundläggande nivå. Vad gäller undervisning 
på avancerad nivå var den allmänna inställningen att den juridiska ämnes-
kompetensen är central, men det fanns också acceptans i gruppen för att 
externa personer kan ha saker att tillföra även för undervisning på avance-
rad nivå. 

91 Se diskussionen ovan fotnot 62. 
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Ytterligare en tänkbar extern funktion, mer av processorienterad karak-
tär, är att få möjlighet till processtöd från till exempel Högskolepedago-
giskt centrum. Stöd kring processen finns väl utvecklat när det gäller an-
dra delar av en lektors arbetsuppgifter, till exempel att skriva forsknings-
ansökningar genom stödfunktionen Grants Office.92 En annan form av 
förstärkt stöd är den modell som Lange och Lauvås beskriver i sin artikel, 
där en grupp lärare vid fakulteten gavs fördjupad introduktion till meto-
den och på så vis blev tillgängliga processledare för att stötta kollegor som 
önskade prova på och jobba med metoden. 

Avslutningsvis var projektdeltagarna noga med att understryka att den 
pedagogiska diskussionen är både viktig och angelägen. Den bör därför bli 
en naturlig del av verksamheten, även om det i gruppen också framfördes 
att många söker anställning vid universitetet inte primärt för undervis-
ningsuppdragens skull, utan snarare för forskningen då det är spetskompe-
tens som ska läras ut. 

5 Diskussion 
Olika studier visar att det inte är helt lätt med kollegialt lärande. Det kan 
krävas både träning och upprepade försök för att det ska ge effekt fullt ut. 
Detta innebär också att det kan ta olika lång tid för ett kollegium att bli 
sina medarbetares bästa bollplank.93 I detta sammanhang behöver det 
också noteras att om det kollegiala lärandet enbart vänder sig till dokto-
rander eller mindre erfarna kollegor engageras inte den pedagogiska kom-
petens som finns hos de erfarna kollegorna. Detta leder i sin förlängning 
till att praktikgemenskapen inte utnyttjas till sin fulla potential. Det står 
även i litteraturen klart att det inte är tillräckligt med att endast nya och 
särskilt intresserade lärare engagerar sig i kollegialt lärande för att höja 
kompetensen i ett helt system.94 Målsättningen bör vara att engagera kol-
legiet i sin helhet för att få tillgång till de olika perspektiven som finns 
representerade. På så vis skapas förutsättningen för ett kunskapsutbyte 
både mellan erfarna och mindre erfarna lärare och lärare som är tradition-
ellt orienterade i sin pedagogik och de som ligger i framkant till exempel 
när det gäller att använda digitala medel i undervisningen. 

92 Förutsättningarna för Grants Office stöd är dock inte likadana eftersom en 
framgångsrik ansökan betalar sig i intäkter till universitetet. 
93 Blossing och Wennergren, s. 73. 
94 Timperley, s. 173. 
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Inriktningen för det kollegiala lärandet som projektdeltagarna rekom-
menderar är den formativa, framåtblickande. Härigenom kan kollegor i en 
praktikgemenskap få en tydligare och mer central roll och ansvara för att 
själva definiera problem och frågeställningar man vill finna lösningar till i 
linje med professionens normer. Externa personer kan givetvis involveras 
som inspiration – a significant other omnämns i litteraturen som värdefull 
när det gäller att ge utifrånperspektiv och bidra med åsikter som inte be-
gränsas av kollegiets egen kontext.95 

Metoden för kollegialt lärande som prövades har visat sig vara en ge-
nomförbar och begriplig metod som fångar upp både den individuella och 
kollegiala dimensionen av universitetspedagogik. Den kan därför varmt 
rekommenderas som en inte oväsentlig byggsten i arbetet med att utveckla 
pedagogiken inom den rättsvetenskapliga undervisningen. Under pro-
jektets gång blev det uppenbart att projektdeltagarna inledningsvis inte 
hade diskuterat de olika rollernas funktion i tillräcklig detalj. Detta gäller 
framför allt distinktionen mellan vän-kollegan och observatören. Under 
själva projektet varierade även benämningen för vän-kollega, vilket säker-
ligen bidrog till otydligheten kring rollens funktion.96 Sannolikt bidrog 
också det digitala formatet till otydligheten kring rollernas funktion, men 
detta understryker endast ytterligare behovet av tydlighet kring de olika 
rollernas benämning, syfte och praktiska funktion. Det kan finnas ett be-
hov av att träna lite på de olika rollerna för att på så sätt få en fördjupad 
förståelse för deras respektive funktioner och särdrag. Projektdeltagarna 
noterade också behovet av en kollektiv tydlighet kring vilka kriterier för 
effektiva undervisningsmetoder som praktikgemenskapen i ämnet använ-
der sig av och refererar till. De fann att detta är nödvändigt för att få ett 
gemensamt och effektivt analysverktyg för att fördjupa ett kollegialt lä-
rande i enlighet med de kriterier som Lange och Lauvås har ställt upp, 
nämligen att återkopplingen inte bara ska vara värdefull för läraren som 
mottar den, utan att den ska också ha tillräckligt hög relevans för att 
lämpa sig för kunskapsspridning och utveckling i kollegiet som helhet.97 

Detta förutsätter också att praktikgemenskapen har utvecklade kriterier 
och indikatorer på framgångsrik undervisning. Här ingår att kollegiet blir 

95 Handal, s. 65. 
96 Det som i denna rapport konsekvent benämnts som ’vän-kollega’ har under 
arbetet omväxlande kallades auskultant, critical friend, eller (felaktigt) för observa-
tören. 
97 Se ovan fotnot 62 med tillhörande text. 
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bekant med begrepp, teorier och forskning om såväl undervisningsmetoder 
som (de egna) studenternas lärprocesser.98 

En nöt som återstår att knäcka är hur den här och andra former av kol-
legialt lärande kan integreras i den löpande verksamheten på ett naturligt 
sätt och dessutom bli till något lustfyllt. Vikten av att få universitetspeda-
goger att engagera sig i lärande kring den egna undervisningen såväl som 
utvecklingen av praktikgemenskapen inom ämnet (till skillnad från all-
mängiltig kompetensutveckling som lätt blir till något man endast passivt 
deltar i) kan inte nog understrykas.99 Timperley pekar på att ledarskapet 
har en roll att spela här. Detta eftersom det är strategiskt viktigt att disku-
tera vilka arbetsrutiner inom arbetsgruppen som är effektiva respektive 
ineffektiva när det gäller att främja studenternas kunskapsutveckling.100 

Med detta i åtanke, kunde kollegialt lärande föras in i den löpande verk-
samheten till exempel vid medarbetarsamtal. Att delta i projekt om kolle-
gialt lärande kunde presenteras som ett alternativ för användningen av 
kompetensutvecklingstiden. Ett annat tänkbart sätt att integrera kollegialt 
lärande kunde vara att cykliskt genomföra aktiviteten på de olika pro-
gramkurserna, för att på så vis få ett fördjupande komplement till de obli-
gatoriska kursvärderingar som studenterna ger efter varje kurs. 

Ytterligare en fråga som involverar ledningen gäller resurserna, främst 
avsättning av tid. I det pilotprojekt som här har beskrivits, fick projektdel-
tagarna arbetstimmar som täckte introduktion, planering, förberedelse, 
genomförande med återkoppling och avslutande uppföljning av arbetet. 
Då varje projektdeltagare har genomfört de tre respektive rollerna endast 
vid ett tillfälle, blev timåtgången överkomlig, i alla fall för ett så begränsat 
genomförande som det här beskrivna. Möjligen borde dock deltagarna ges 
tillfälle att genomföra projektets moment flera gånger då det här har fram-
kommit att det behövs träning i både det praktiska förfarandet och till-
lämpningen av praktikgemenskapens kriterier på framgångsrik undervis-
ning. 

Om man bestämmer sig för att inkludera studenterna i praktikgemen-
skapen, kan studenter bilda egna triader med rollerna och deras olika 
fokus, för att introducera vikten av strukturerat kollegialt lärande även 
inom studentgruppen. De kan även uppmuntras till att dokumentera och 

98 Handal, s. 62. 
99 Timperley, s. 36–37. 
100 Ibid., s. 78. 

27 



reflektera över erfarenheter som görs under denna process i till exempel 
egna pedagogiska portföljer.101 

Arbetet kring reflektion och skriftliga underlag gjordes i detta pilotpro-
jekt med relativt lätt hand. Det kan därför inte uteslutas att avsaknaden av 
skriftliga underlag till viss del förklarar varför deltagarna fann det svårt 
att fördjupa såväl återkoppling som reflektionen kring pedagogiken. Detta 
projekt startades också utan en uttalad koppling till deltagarnas pedago-
giska portföljer. Ingen av projektdeltagarna var ännu excellent lärare, vil-
ket blir ett argument för att projektet kunde ha genomförts med en ut-
trycklig rekommendation till deltagarna om att ta tillfället i akt att ut-
veckla den egna pedagogiska portföljen. 

6 Slutsatser 
Denna arbetsrapport har redogjort för ett pilotprojekt med kollegialt lä-
rande som genomfördes vid Juridicum, Örebro universitet, under höstter-
minen 2020. Även om omställningen till digital undervisning på grund av 
Coronapandemin hade en stark påverkan på projektet ansåg projektdelta-
garna att det kollegiala lärandet hade varit givande. Slutsatsen blev att 
kollegorna hade fått prova en metod som gav möjligheter både till indivi-
duell och kollektiv reflektion och utveckling. Det visade sig att det kanske 
inte är så enkelt som man tror att fullt ut behärska de olika rollernas funk-
tion för att få ut maximalt av det kollegiala lärandet, utan detta kan be-
höva övas lite. Projektdeltagarna fann också att det i viss mån var svårt att 
ge djuplodande återkoppling till varandra. Det krävs en större arbetsinsats 
för att i kollegiet utarbeta kriterier och indikatorer på vad som bedöms 
som framgångsrik undervisning i den rättsvetenskapliga praktikgemenska-
pen. Men ett sådant ramverk av gemensamma begrepp och kriterier skulle 
kunna bli en bärande del i ämnets praktikgemenskap. Ett kollegialt lä-
rande med triader, så som det här har beskrivits och diskuterats, kan vara 
till god hjälp för att skapa utmanande lärmiljöer på alla nivåer för såväl 
lärare som studenter inom rättsvetenskap, helt i enlighet med den pedago-
giska grundsynen som gäller vid Örebro universitet. 

101 Lindenmo, s. 37. 
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Bilaga 1 

Frågorna 

Modellen: 
(intro-seminarium, triad, observationsmall, välja fokus för återkopplingen) 
- Hur har auskultationerna och återkopplingen fungerat? 
- Hur fungerade underlagen/mallarna? 
- Alternativt sätt att ge kollegial handledning? 

Upplevelsen: 
- Vad har fungerat särskilt bra/varit särskilt värdefullt? Varför? 
- Hur fungerade det med de tre (3) olika rollerna? 
- Från klassrum till Zoomrum… reflektion? 
- Vad skulle kunna göras annorlunda? Varför? Hur? 

Rekommendationen: 
- Hur kan samarbetet kring auskultationen och undervisningen utvecklas 
ytterligare? 
- Är detta något att rekommendera för vidare inkorporering på Juridicum? 

Övriga frågor 
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