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Abstract 
Frida Harvey (2021): Kollegialt lärande i matematik. Ett 
verksamhetsteoretiskt perspektiv. Örebro Studies in Mathematics 3. 

In the last decade, Professional Learning Communities (PLCs) are increas-
ingly used as models for teachers’ joint efforts in developing their teach-
ing. The overall aim of this licentiate thesis is to expand the knowledge of 
PLCs in mathematics, by deepening the understanding of aspects that in-
fluence the establishment, organization, and implementation of PLCs in 
mathematics. Specifically, the aim is to contribute with an overview of 
how PLCs in mathematics are organized and framed, and also to explain 
what may enable and hinder PLCs in mathematics. To fulfill the purpose, 
two studies are conducted where Cultural Historical Activity Theory 
(CHAT) is used as a conceptual and analytical framework. In the first 
study, previous research of PLCs in mathematics are synthesized through 
a configurative literature review, resulting in a description of how PLCs 
in mathematics are organized and framed. In the study, similarities, and 
differences between different models of PLCs in mathematics are exam-
ined regarding subjects, objects, mediating artifacts, rules, community, di-
vision of labor and outcomes. The result shows three different activity 
systems, with different objects or motives for implementing the PLCs. The 
activity systems vary concerning the use of mediating artifacts, and what 
norms regulate the activity system, but are similar regarding participants, 
context, and division of labor. In the second study, contradictions, and 
their manifestations in PLCs in mathematics are analyzed. Contradictions 
may enable or hinder the work of PLCs depending on whether they are 
identified or not. Contradictions, and their manifestations, are in the 
study examined through interviews with teacher leader coaches with ex-
perience in coaching teacher leaders of PLCs in mathematics. In the study, 
four contradictions, in and between activity systems, are identified. These 
four contradictions are manifested through 26 conflicts and dilemmas. 
The identified contradictions are connected to the norms and traditions 
that are part of mathematics as a discipline as well as the teacher profes-
sion. Taken together, the result of the two studies can be useful in estab-
lishing, organizing, and implementing future PLC endeavors.  

Keywords: Activity system, Contradictions, Cultural Historical Activity   
Theory, PLCs in mathematics, mathematics education 

Frida Harvey, Institutionen för naturvetenskap och teknik 
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Sammanfattning 
Frida Harvey (2021): Kollegialt lärande i matematik. Ett 
verksamhetsteoretiskt perspektiv. Örebro Studies in Mathematics 3. 

Kollegialt lärande har det senaste decenniet blivit väletablerat i skolans 
värld som modell för lärargemensam undervisningsutveckling. Det över-
gripande syftet med den här licentiatavhandlingen är öka kunskapen om 
kollegialt lärande i matematik genom att fördjupa förståelsen för aspekter 
som kan påverka etablering, organisering och genomförande av kollegialt 
lärande i matematik. Mer specifikt är syftet att bidra med en kunskaps-
översikt över hur kollegialt lärande i matematik kan organiseras och in-
ramas, samt att hitta möjliga förklaringar till vad som möjliggör och vad 
som hindrar kollegialt lärande i matematik. Detta görs genom två studier 
där verksamhetsteori använts för att konceptualisera och analysera kolle-
gialt lärande. I den första studien sammanställs tidigare publicerade stu-
dier om kollegialt lärande i matematik i en konfigurativ litteraturstudie, 
vilket resulterar i en kunskapsöversikt över hur kollegialt lärande i mate-
matik kan organiseras och inramas. I studien analyseras likheter och skill-
nader mellan olika metoder för kollegialt lärande i matematik med avse-
ende på de verksamhetsteoretiska begreppen subjekt, objekt, medierande 
artefakter, regler, gemenskap, arbetsdelning och utfall. Tre olika objekt, 
det vill säga motiv för att genomföra kollegialt lärande, identifieras som 
konstituerar tre olika verksamhetssystem, där objekt, normer och medie-
rande artefakter skiljer sig åt. Subjekt, arbetsdelning och gemenskap är 
lika mellan de tre verksamhetssystemen. I den andra studien analyseras 
vilka motsättningar, det vill säga oförenligheter, som manifesteras i kolle-
giala lärgrupper i matematik. Motsättningar kan hindra eller möjliggöra 
kollegialt lärande beroende på om de identifieras eller inte. Motsättningar 
och deras manifesteringar har studerats genom att lärledarcoacher, som 
coachat lärledare för kollegialt lärande i matematik, intervjuas. I studien 
identifieras fyra motsättningar inom och mellan verksamhetssystem, ma-
nifesterade genom 26 konflikter och dilemman. De identifierade motsätt-
ningarna är sprungna ur matematikämnets och läraryrkets traditioner och 
normer. De två studiernas resultat sammantaget kan vara användbart vid 
organisering och genomförande av framtida kollegiala lärprojekt. 

Keyw ords: K  olleg ialt lär and  e, kollegia lt lärande i ma  tematik, mate  matikdi-
daktik, motsättningar, verksamhetssystem, verksamhetsteori 

Frida Harvey, Institutionen för naturvetenskap och teknik 
Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden, frida.harvey@oru.se 





   
 

Förord 
När jag för många år sen tog min studentexamen sa jag att det var dags att 
göra någonting annat än att studera. ”Vi får väl se hur det blir med den 
saken” svarade mamma. Det påminde hon mig glatt om när jag några år 
senare tog min lärarexamen, nog hade jag studerat vidare. Men då, när jag 
hade min lärarexamen, då hade jag studerat färdigt. ”Vi får väl se hur det 
blir med den saken” svarade mamma. Och som det oftast är med föräldrar, 
så hade hon rätt. Jag hade inte studerat färdigt, och 2017 påbörjade jag min 
resa mot en licentiatexamen och den licentiatavhandling som du nu läser. 
Resan har varit spännande och utmanande, men mest av allt väldigt rolig. 
Det är en ynnest att ha möjlighet att fortsätta lära mig nya saker, och att 
gång efter annan inse att ju mer jag vet, desto mer finns det att ta reda på.  

Att skriva en licentiatavhandling är inget ensamarbete. Med mig på resan 
har jag haft min huvudhandledare Per Nilsson och biträdande handledare 
Anna Teledahl. Till er vill jag framföra ett stort, varmt och innerligt tack. 
Tack för att ni drillat mig hårt, stått ut med alla mina frågor, fått mig att 
”hitte på”, lärt mig att problematisera och använda osthyveln samt inte 
minst för att du Anna förmedlat vikten av att fira varje litet framsteg. Utan 
era kritiska frågor och kloka reflektioner hade licentiatavhandlingen inte 
varit det den är. Tack också till övriga kollegor, ingen nämnd, ingen glömd, 
som på ett eller annat sätt bidragit till givande diskussioner och reflektioner 
kring texter, teorier och forskning i stort och smått som utvecklat mig, mitt 
skrivande och min licentiatavhandling.  

Slutligen vill jag rikta ljuset mot min familj, tillika min största hejarklack. 
Mamma, pappa, mina syskon, mormor och min älskade Calle. Det är fan-
tastiskt att veta att ni alltid stöttar det jag gör, och att ni är lika glada och 
stolta över den här licentiatavhandlingen som jag är. Calle, du är värd ett 
extra tack inte bara för den du är för mig, utan också för de insatser du 
gjort för licentiatavhandlingen. Tack för hjälpen med alla snygga och väl-
gjorda illustrationer, både i licentiatavhandlingen och artiklarna! Till sist 
den minsta av er, men samtidigt den största. Ellen, min största inspiratör, 
som varje dag ger perspektiv på vad som är viktigt på riktigt. Det är fantas-
tiskt att få vara din mamma.  

Utan er i familjen hade jag inte varit den jag är.  
 
Om jag har studerat färdigt nu? Vi får väl se hur det blir med den saken. 

 
Österäng, november 2021 
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Artiklar 
Licentiatuppsatsen innehåller följande två artiklar, som i texten omnämns 
som artikel 1 respektive artikel 2: 

Artikel 1 
Harvey, Frida & Teledahl, Anna (inskickat för publicering). Characteristics 
of Professional Learning Communities in Mathematics - A Systematic Re-
view. Mathematics Teacher Education and Development. 

Artikel 2 
Harvey, Frida & Nilsson, Per (2021). Contradictions and their manifesta-
tions in professional learning communities in mathematics. Journal of Ma-
tematics Teacher Education. Publicerad online. Teacher Education 
https://doi.org/10.1007/s10857-021-09513-4. 
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Inledning 
Föreställ dig elva duktiga fotbollsspelare på en fotbollsplan. En boll finns, 
ett motståndarlag finns, men laget saknar tränare och en gemensam taktik. 
Spelarna skulle med största sannolikhet springa mot samma mål, ibland 
skulle passningarna gå fram, ibland skulle det kanske bli mål. En och annan 
individuell fint eller tricks skulle med största sannolikhet göras. Men skulle 
laget vinna några matcher? Trots att fotbollsspelarna är duktiga var och en 
för sig, är risken stor att det skulle vara svårt att nå lagets största möjliga 
potential. Föreställ dig nu att en tränare tillsätts, som tillför en genomtänkt 
spelidé som hjälper spelarna att hitta sina positioner på planen och skapa 
ett spelsystem där var och en av spelarna har en given uppgift. Tror du att 
chansen att laget gör mål och vinner matcher ökar eller minskar? Kollegialt 
lärande har de senaste tio åren etablerats som modell för undervisnings-
utveckling (Blossing & Wennergren, 2019; Larsson, 2018). Tankeexemplet 
skulle kunna exemplifiera syftet med skolutvecklingsprojekt där kollegialt 
lärande etableras bland lärare; att införa en modell för lärares gemensamma 
arbete (en spelidé), där alla lärare bidrar (hittar sina positioner) i ett syste-
matiskt arbete för att utveckla undervisningen som leder fram till högre 
måluppfyllelse bland eleverna (bollen går i mål). För att lyckas krävs en 
uttänkt idé om hur det ska gå till, och gärna någon som leder arbetet.  

Sedan skolutvecklingsfrågor först kom upp på agendan under 1960-talet 
har skolutveckling framför allt fokuserat organisationsutveckling, där olika 
reformer genomförts som utvecklat skolornas organisation. Ett exempel är 
decentraliseringen av svensk skola. Det är först på 2000-talet som skolut-
vecklingsfrågor främst fokuserat undervisningsutveckling i syfte att öka ele-
vernas lärande, efter att tidigare reformer visat sig ha liten påverkan på 
undervisning och elevers lärande (Sahlberg, 2011). Internationellt såväl som 
nationellt pågår nu en diskussion om hur elevers lärandemiljöer på bästa 
sätt kan utformas, och vad som krävs av läraren för att möjliggöra bästa 
möjliga lärandemiljö för eleverna (Håkansson & Sundberg, 2016). Det är i 
denna kontext som kollegialt lärande etablerats som modell för undervis-
ningsutveckling.  

Svenska elevers kunskaper i matematik har varit ett omdebatterat ämne, 
inte minst sedan sjunkande PISA-resultat fått stor medial uppmärksamhet i 
Sverige (Håkansson & Sundberg, 2016; Rehnberg, 2020). I början av 2010-
talet slog Regeringen fast att matematikundervisningen i svenska skolor be-
höver utvecklas, lärandemiljön för eleverna behöver utvecklas och matema-
tiklärarnas kompetens stärkas för att stärka elevernas kunskaper i 
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matematik (Regeringen, 2012). Det är dock inte bara lärarnas förmågor och 
elevernas lärandemiljö som behöver fokuseras.  

”Det är sant att lärare spelar en central roll för att förbättra elevers lärande-
miljöer i skolan, men själva lärandemiljön för lärare är väl så viktig. Sats-
ningar för att skapa rika arbetsmiljöer för lärare är en nyckelfaktor för att 
också förbättra elevernas lärmiljöer.” (Håkansson & Sundberg, 2016, p. 21).  

Vad en rik arbetsmiljö och lärandemiljö innebär för lärare och hur dessa 
miljöer skapas finns inga enkla svar på, men ansatser har gjorts att identifi-
era nyckelaspekter i hur lärandemiljön för lärare bör utformas. Mycket ljus 
har riktats mot att lärare bör ha möjlighet att arbeta gemensamt under en 
längre tid, där arbetet är riktat mot ett visst innehåll som har hög relevans 
för lärarna och deras undervisning, och där lärares ges möjlighet till aktivt 
lärande (se t.ex. Desimone, 2009; Guskey, 2002; Heck et al., 2008). Det 
senaste decenniet har kollegialt lärande vuxit fram som begrepp och modell 
för att beskriva olika metoder för lärarsamarbeten som bygger på kollegialt 
deltagande från lärare, där arbetet har hög relevans för lärarna och deras 
undervisning, och där lärare ges möjlighet till aktivt lärande. Kollegialt lä-
rande som modell för skolutveckling har visat lovande resultat (Skolverket, 
2020), och på skolor där lärarna kontinuerligt och systematiskt granskar 
sin undervisning har lärarna visat sig vara mer framgångsrika i att utveckla 
undervisningen och anpassa den till elevernas behov än på skolor där lärare 
inte granskar sin undervisning systematiskt (Hargreaves & Fullan, 2012). 
Trots det har det visat sig svårt att etablera kollegialt lärande som hållbar 
modell för skolutveckling (Österholm et al., 2016). För att kollegialt lärande 
i matematik ska nå sin fulla potential behöver vi veta mer om hur det kan 
etableras, organiseras och genomföras. Kollegialt lärande i matematik har 
studerats genom att olika enskilda metoder undersökts och analyserats. 
Dock saknas en samlad bild över hur kollegialt lärande i matematik orga-
niseras och genomförs (Krainer & Spreitzer, 2020).  

Vi vet sedan tidigare att olika grupper lyckas olika bra med det kollegiala 
lärandet i matematik. Vissa grupper kommer längre och djupare i sina ge-
mensamma matematiska diskussioner, medan andra stannar vid ytliga eller 
allmändidaktiska diskussioner (Campbell & Stohl Lee, 2017; Takahashi & 
McDougal, 2016). I vissa grupper utmanas idéer och föreställningar om 
matematikundervisningen, medan andra grupper stannar vid att utbyta 
idéer och återberätta anekdoter (Murata et al., 2012). För att etablera kol-
legialt lärande som effektiv modell för skolutveckling behöver vi mer kun-
skap om vad som möjliggör och vad som hindrar lärandet i en kollegial 
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lärgrupp i matematik. Vi behöver få en klarare bild av vad som gör att kol-
legialt lärande i matematik leder till undervisningsutveckling, och vad som 
kan hindra den utvecklingen. Sådan kunskap kan bidra till att ta vetenskap-
ligt grundade beslut i utformning och utveckling av kollegialt lärande i ma-
tematik, inte minst för att kollegialt lärande i matematik ska etableras 
långsiktigt som metod för undervisningsutveckling.  

Syfte och forskningsfrågor 
Det övergripande syftet med den här licentiatavhandlingen är öka kun-
skapen om kollegialt lärande i matematik genom att fördjupa förståelsen 
för aspekter som kan påverka etablering, organisering och genomförande 
av kollegialt lärande i matematik. Mer specifikt är syftet att bidra med en 
kunskapsöversikt över hur kollegialt lärande i matematik kan organiseras 
och inramas, samt att hitta möjliga förklaringar till vad som möjliggör och 
vad som hindrar kollegialt lärande. Detta görs genom två studier där verk-
samhetsteori (Engeström, 1987) använts för att konceptualisera och analy-
sera kollegialt lärande. I den första studien sammanställs tidigare 
publicerade studier om kollegialt lärande i matematik i en litteraturstudie, 
för att ge en kunskapsöversikt över hur kollegialt lärande kan organiseras 
och inramas. I den andra studien undersöks vilka motsättningar som kan 
komma till uttryck i kollegiala lärgrupper i matematik. Det undersöks ge-
nom att lärledarcoacher som coachat lärledare för kollegialt lärande i ma-
tematik intervjuas. Motsättningar ska i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv 
förstås som oförenligheter som kan hindra eller möjliggöra lärande och för-
ändring i grupper (Engeström, 1987). Följande frågeställningar har adress-
erats i respektive studie: 

1. Hur är kollegialt lärande i matematik organiserat och inramat i ti-
digare forskning?

2. Vilka likheter och skillnader är synliga mellan olika metoder för
kollegialt lärande i denna forskning?

3. Vilka motsättningar kan komma till uttryck i kollegialt lärande i
matematik?

Frågeställning 1 och 2 undersöks i studie 1 och frågeställning 3 undersöks 
i studie 2. Frågeställningarnas engelska formuleringar återfinns i de två ar-
tiklarna som återfinns i sin helhet sist i licentiatavhandlingen. Den nya kun-
skap som licentiatavhandlingen bidrar med kan komma till nytta för 
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exempelvis skolledare, lärledare, lärare eller andra personer som vill initi-
era, etablera, utveckla eller möjliggöra kollegialt lärande i matematik i strä-
van efter att ta vetenskapligt grundade beslut om utformningen och 
genomförandet av kollegialt lärande.  

Centrala begrepp i licentiatavhandlingen 
I texten återfinns flera närbesläktade begrepp, som dock innehåller rele-
vanta skillnader som är viktiga att klargöra för att underlätta den fortsatta 
läsningen.  

Kollegialt lärande används i licentiatavhandlingen som samlingsnamn för 
lärarsamarbeten och de processer i vilka lärare undersöker, prövar och ana-
lyserar sin undervisning i syfte att utveckla densamma. Dessa karaktärsdrag 
skiljer kollegialt lärande från andra lärarsamarbeten på avgörande sätt, vil-
ket beskrivs mer ingående i nästa kapitel. Kollegialt lärande beskrivs i licen-
tiatavhandlingen som en modell för skol- och undervisningsutveckling. 

Metoder för kollegialt lärande syftar på särskilda tillvägagångssätt eller 
strukturer för att organisera och genomföra kollegialt lärande i praktiken. 
Lesson studies och learning studies är exempel på metoder för kollegialt 
lärande. 

Kollegial lärträff är de tillfällen då lärarna träffas för att arbeta med 
undervisningsutveckling på det sätt som karaktäriserar kollegialt lärande. 
Kollegiala lärträffar skiljer sig från andra typer av lärarträffar i det att lä-
rarna arbetar gemensamt på det sätt som karaktäriserar kollegialt lärande. 
Det utesluter exempelvis att traditionella föreläsningar kategoriseras som en 
kollegialt lärträff, även om föreläsningar är en form av lärarträff där någon 
form av lärande sker.  

Kollegial lärgrupp är den grupp av lärare och eventuell annan skolperso-
nal som gemensamt ses vid kollegiala lärträffar och arbetar med undervis-
ningsutveckling på det sätt som karaktäriserar kollegialt lärande. 
I nästa kapitel beskrivs karaktärsdragen i kollegialt lärande mer ingående, 
och modellen för skolutveckling sätts i ett historiskt sammanhang.  
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Tidigare forskning 
Syftet med detta kapitel är att sätta kollegialt lärande som modell för under-
visningsutveckling i en historisk och nutida kontext. Den historiska kontex-
ten är viktig för att förstå utmaningar och motsättningar som kan uppstå 
då ett kollegialt lärande organiseras och genomförs i en nutida kontext. 
Kollegialt lärande som modell för undervisningsutveckling skiljer sig från 
historiskt sett mer traditionella former för skol- och undervisningsutveckl-
ing. Det är därför viktigt att presentera det kollegiala lärandets karaktäristik 
för att synliggöra vad som skiljer kollegialt lärande från annan fortbildning, 
eller andra lärarsamarbeten. I kapitlet problematiseras också forskning om 
lärarsamarbeten och kollegialt lärande för att argumentera för behovet av 
mer forskning inom fältet, i synnerhet behovet av de studier som gjorts inom 
ramen för licentiatavhandlingen.  

Skol- och undervisningsutveckling på agendan 
Under 1960-talet höjdes röster som påtalade behov av att utveckla skolan 
och skolundervisningen. Sedan skolutvecklingsfrågor först kom upp på 
agendan under 1960-talet har en rad skolutvecklingsreformer genomförts. 
Reformernas utformning och genomförande beskrivs ha förändrats över tid 
genom fyra generationer av skolutveckling, där vi nu nationellt såväl som 
internationellt står mitt i den fjärde generationen (Håkansson & Sundberg, 
2016). Tendenserna i Sverige har sett liknande ut jämfört med i övriga väst-
världen (jämför till exempel Hopkins & Reynolds, 2001; Håkansson & 
Sundberg, 2016). De tre första generationerna av skolutveckling fokuserade 
framförallt reformer av skolans organisering (Sahlberg, 2011), exempelvis 
decentraliseringen av den svenska skolan. En genomgående kritik mot de 
reformer som infördes i de tre första generationerna av skolutveckling är att 
lärare och elever inte var medskapare utan snarare sjösättare av reformer 
och utvecklingsarbete, och att tidigare reformer därigenom hade liten inver-
kan på klassrumspraktiken såväl som på elevernas resultat (Hopkins & 
Reynolds, 2001; Håkansson & Sundberg, 2016). Det var först i början av 
2000-talet som fokus för skolutveckling skiftade från strukturella reformer 
till reformer som fokuserar utveckling av skolors kvalitet, undervisnings-
kvalitet och undervisningsinnehåll (Hargreaves, 2010). I den nu pågående, 
fjärde generationen av skolutveckling, fokuseras olika reformer för att ut-
veckla undervisning och elevers lärande som en reaktion på tidigare gene-
rationers fokus på organisationsförändringar (Hopkins & Reynolds, 2001; 
Håkansson & Sundberg, 2016; Sahlberg, 2011).  
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Skolutvecklingsprojekt i form av top-down-projekt och 
bottom-up-projekt 
Med skolutveckling avses någon form av förändring som syftar till att öka 
skolans kvalitet (Scherp & Scherp, 2007), till exempel förändrade undervis-
ningsmetoder eller förändrade sätt för lärare att samverka för att utveckla 
undervisningen (Österholm et al., 2016). Skolutvecklingsprojekt innebär 
någon form av projekt som syftar till att utveckla skolans kvalitet. I forsk-
ning skiljs mellan skolutvecklingsprojekt i form av top-down- och bottom-
up-projekt. Top-down-projekt är skolutvecklingsprojekt som initieras och 
utformas ovanifrån, från personer utanför skolan som exempelvis Skolver-
ket, Skolinspektionen eller skolhuvudmannen. Bottom-up-projekt initieras 
och utformas av skolorna själva (Vangrieken et al., 2017). Top-down-pro-
jekt präglas av att någon eller några utanför skolan, till exempel forskare, 
kartlagt generella behov av utveckling och utifrån detta utformat undervis-
ningsideal, undervisningsmetoder eller undervisningsmodeller som ska im-
plementeras i skolan, vanligtvis av läraren (Kragler et al., 2014). I top-
down-projekt ligger makten över både införande och utformning av skolut-
vecklingsprojekt hos till exempel politiker eller forskare, medan lärare po-
sitioneras som de som ska införa metoder, modeller och ideal som 
utvecklats ovanifrån (Vangrieken et al., 2017). Förändringslogiken i top-
down-projekt har oftast varit linjär, där kunskap förväntats gå från för-
medlare till mottagare och via mottagaren leda till förändring i klassrummet 
(Kragler et al., 2014). Traditionellt har ny kunskap förmedlats via föreläs-
ningar eller workshops där en något utifrån överfört sin kunskap till lärare 
(se t.ex. Desimone, 2009; Guskey, 2002; Heck et al., 2008). 

Kritik har riktats mot att top-down-projekt sällan är anpassade efter sko-
lans förutsättningar och behov, och att lärarnas kunskaper och kompeten-
ser sällan tas tillvara när formen för och innehållet i projekten på förhand 
är bestämt (Kragler et al., 2014). Exempelvis Vangrieken et al. (2017) be-
skriver ändå att resultaten av top-down-projekt ofta beskrivs som positiva 
eftersom målen med projekten i stor utsträckning uppnås. Riksdagen (2013) 
menar dock att undervisningen sällan utvecklas i den utsträckning som top-
down-projekt syftar till.  

I top-down-projekt beskrivs lärare ha makten över införande och utform-
ning av skolutvecklingsprojektet. I bottom-up-projekt fokuseras utveckling 
av lärares lärande och undervisningen utifrån lärarnas behov och de behov 
som finns i undervisningen. Färdiga metoder som är utvecklade av externa 
personer, utifrån generell kartläggning av behov av utveckling, 
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implementeras därför sällan (Vangrieken et al., 2017). Kragler et al. (2014) 
argumenterar för att de som finns i verksamheten är de som känner verk-
samheten och dess styrkor och svagheter bäst, och därför bör vara delaktiga 
i beslut som rör vad som behöver utvecklas för att öka skolans kvalitet. 
Lärare positioneras som medskapare av undervisningsutveckling, och kom-
mer i stor utsträckning att ansvara för att identifiera vad som behöver ut-
vecklas i undervisningen och hur det kan ske (Kragler et al., 2014). Eleverna 
är också viktiga medaktörer eftersom det är elevernas lärande, eller ute-
blivna lärande, och respons på undervisningen som bör analyseras för att 
identifiera utvecklingsbehov i undervisningen (Timperley, 2011). Lärares lä-
rande och utvecklade förståelse för undervisning bidrar till utvecklingen av 
undervisningen, på samma sätt som undervisningen i sig leder till att läraren 
lär och utvecklar ny förståelse för densamma. Förändringslogiken beskrivs 
därför ofta som mindre linjär i bottom-up-projekt än i top-down-projekt 
(Kragler et al., 2014). 

Bottom-up-projekt beskrivs vara mer långsiktigt hållbara än top-down-
projekt, i den mening att gemensam undervisningsutveckling blir ett bestå-
ende inslag i lärarnas vardag (Vangrieken et al., 2017). Kritik har dock rik-
tats mot att bottom-up-projekt kan medföra att likvärdigheten mellan 
skolor minskar när skolorna själva identifierar och arbetar med utvecklings-
områden (Lindvall & Ryve, 2019), att projekten inte har forskningsmässigt 
stöd (Håkansson & Sundberg, 2016) och att skolor och lärare inte får den 
stöttning de behöver för att komma vidare i sin utveckling (Lindvall & 
Ryve, 2019). Det kan också vara svårt att studera vad som fungerar och vad 
som inte fungerar, om alla gör på olika sätt och det inte finns en samlad 
bild av vad som görs.  

Kollegialt lärande som modell för undervisningsutveckling 
Både i Sverige och internationellt har kollegialt lärande (professional le-
arning communities, PLCs, i internationell kontext) fått stort genomslag 
som modell för skol- och undervisningsutveckling, både som top-down-pro-
jekt och bottom-up-projekt (se till exempel Blossing & Wennergren, 2019; 
Larsson, 2018; Vangrieken et al., 2017). Både PLCs och kollegialt lärande 
är samlingsbegrepp för olika metoder för kollegial samverkan, där lärare 
samlas och gemensamt strävar efter att systematiskt utveckla undervis-
ningen för att öka elevernas lärande (se till exempel Ryve, 2016; Stoll et al., 
2006). Metoder för kollegialt lärande beskrivs ofta som effektiva verktyg 
för att nå skol- och undervisningsutveckling (se t.ex. DeLuca et al., 2017; 
Skolverket, 2020). På skolor där lärarna kontinuerligt och systematiskt 
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granskar sin undervisning har lärarna visat sig vara mer framgångsrika i 
undervisningssituationer, i att möta elevers behov och utveckla sin under-
visning utifrån elevernas behov än på skolor där systematisk undervisnings-
granskning inte sker (Hargreaves & Fullan, 2012): 

”They come to have competence, judgment, insight, inspiration, and the ca-
pacity for improvisation as they strive for exceptional performance. They do 
this when no one is looking, and they do it through and with their colleagues 
and the team. They exercise their judgments and decisions with collective 
responsibility, openness to feedback, and willing transparency. They are not 
afraid to make mistakes as long as they learn from them.” (2012, p. 5).  

Lärare som systematiskt granskar sin undervisning har också visat sig 
vara mer engagerade i kollegiala sammanhang, reflekterande och analyse-
rande (Hargreaves & Fullan, 2012). Trots det har det visat sig att det inte 
är enkelt att etablera kollegialt lärande som modell för undervisningsut-
veckling. Lärare kan visa motstånd mot att delta i kollegialt lärande 
(Liljedahl, 2014) och skolor tenderar att gå tillbaka till andra former av 
lärarsamarbeten efter att det deltagit i kollegiala lärprojekt (Österholm et 
al., 2016).  

Kollegialt lärande infördes på bred front som modell för skolutveckling i 
Sverige i samband med Matematiklyftet. Regeringen slog 2012 fast att 
svensk matematikundervisning behövde utvecklas, och gav i uppdrag till 
Skolverket att utforma en modell för hur matematiklärarna kunde fortbil-
das för att utveckla undervisningen (Regeringen, 2012). Matematiklyftet 
blev resultatet. Inför implementeringen av Matematiklyftet identifierade 
forskare områden inom matematikundervisning som visat sig utmanande 
för lärare att undervisa i. Forskarna producerade också material, som tex-
ter, filmer och lektionsförslag, som lärare genom Matematiklyftet kunde ta 
del av för att diskutera och utveckla undervisningen inom det givna områ-
det. I Sverige är Matematiklyftet ett exempel på top-down-initierat skolut-
vecklingsprojekt. Det som skilde Matematiklyftet från mer traditionella 
top-down-projekt var dock att lärarna gemensamt skulle arbeta med under-
visningsutveckling utifrån det material forskare tagit fram, istället för att 
tillägna sig kunskapen genom till exempel föreläsningar eller workshops. 
Genom det gemensamma arbetet skulle matematiklärarnas förmåga att un-
dervisa matematik stärkas och matematikundervisningen utvecklas. Det var 
också tänkt att fortbildningskulturen på skolor skulle förändras så att lärare 
i större utsträckning skulle arbeta gemensamt med undervisningsutveckling 
(Österholm et al., 2016). Internationellt hade liknande insatser visat sig ha 
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positiv effekt på undervisningsutveckling (Regeringen, 2012). I utvärde-
ringen av Matematiklyftet beskrivs att lärarna fått en större repertoar av 
undervisningsstrategier, men att fortbildningskulturen i liten utsträckning 
utvecklats på deltagande skolor (Österholm et al., 2016). Forskning indike-
rar också att elevernas resultat inte förbättrats efter att deras lärare deltagit 
i Matematiklyftet (Lindvall et al., 2021).  

Efter Matematiklyftet följde implementering av andra lyft med liknande 
struktur, exempelvis Läslyftet. Till följd av de lyft som Skolverket initierat 
har kollegialt lärande blivit ett välanvänt begrepp i svenska skolor. Många 
skolor beskriver själva att de arbetar med kollegialt lärande i olika former. 
Kollegialt lärande som begrepp har dock visat sig vara ett otydligt definierat 
begrepp som används på ett varierat sätt för att beskriva en bred repertoar 
av lärarsamarbeten. När kollegiala lärprojekt utformats av skolor själva har 
begreppet i många fall relativt oreflekterat ersatt tidigare använda begrepp, 
som kompetensutveckling, snarare än att beskriva projekt som innehåller 
en ny eller utvecklad typ av gemensamt lärararbete (Blossing & Wenner-
gren, 2019; Larsson, 2018). Begreppet har kommit att tolkas på olika sätt, 
med olika innebörd hos olika utövare. Hur en lärare tolkar begreppet stäm-
mer nödvändigtvis inte överens med hur en annan lärare tolkar det. En möj-
lig konsekvens av avsaknad av en gemensam förståelse för vad kollegialt 
lärande innefattar, är att lärare som deltar i väldigt olika typer av aktiviteter 
alla påstår sig delta i kollegialt lärande på det sätt som Blossing and Wen-
nergren (2019) beskriver. Det finns en risk att begreppet blir urvattnat, och 
tappar sin specificitet om det används för att beskriva alla typer av samver-
kan lärare deltar i, och att tid som hade kunnat läggas på fördjupat lärande 
och undervisningsutveckling istället behöver läggas på att diskutera, moti-
vera och utforma de kollegiala lärträffarna sett både till organisation, inne-
håll och vilket förhållningssätt deltagarna i gruppen bör ha. Vidare riskerar 
en alltför generös tolkning av kollegialt lärande att försvåra utvärdering och 
forskning om kollegialt lärande som medel för skolutveckling och som fort-
bildningsform. Utan en gemensam förståelse för begreppet kan det vara 
svårt att identifiera vilka aspekter av det kollegiala lärandet som möjliggör 
eller hindrar ett gemensamt lärande och utvecklad undervisningspraktik, 
och det kollegiala lärandet riskerat att bli ännu ett i raden av skolutveckl-
ingsförsök som inte ger någon större effekt i klassrummet. I nästa avsnitt 
beskrivs därför hur kollegialt lärande karaktäriserats i tidigare forskning, 
och avsnittet avslutas med hur kollegialt lärande definierats i licentiatav-
handlingen och dess två studier. 
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Viktiga aspekter i kollegialt lärande 
Idén om kollegialt lärande som modell för undervisningsutveckling är 
sprungen ur en historisk kontext där lärare gått från att betraktas som den 
som ska implementera undervisningsidéer som andra utvecklat till att be-
traktas som medskapare av undervisningsutveckling. Parallellt och i linje 
med den förändrade positioneringen av lärare i skol- och undervisningspro-
jekt har också synen på hur lärare lär och utvecklas förändrats (Kragler et 
al., 2014). När lärare inte längre förväntas att implementera färdiga meto-
der räcker det inte med traditionella föreläsningar eller workshops där lä-
rarens kunskaper vid enstaka tillfällen ”fyllts på” av experter för att nå 
undervisningsutveckling (se till exempel Desimone, 2009; Guskey, 2002; 
Heck et al., 2008). I forskning från de senaste decennierna är det svårt att 
hitta stöd för att dessa korta, enstaka tillfällen av påfyllning är den bästa 
metoden för att nå undervisningsutveckling (se till exempel Desimone, 
2009; Guskey, 2002; Heck et al., 2008).  Istället behöver lärare ges möjlig-
het att delta i miljöer där de kontinuerligt kan lära och utvecklas tillsam-
mans med andra (Håkansson & Sundberg, 2016). I de senaste decenniernas 
forskning framstår en consensus kring fem nyckelaspekter som föreskriver 
en annan organisation av lärarfortbildning än den traditionella lärarfort-
bildningen; arbetet ska vara organiserat så att lärare får möjlighet att arbeta 
gemensamt genom gemensamt deltagande (collective participation) och att 
de i arbetet får roller som aktiva deltagare vilket bidrar till ett aktivt lärande 
(active learning). Arbetets varaktighet betonas, arbetet bör ske återkom-
mande över en längre tid (duration). Arbetet bör vara fokuserat på ett av-
gränsat område, det vill säga vara innehållsfokuserat (content focus). 
Slutligen beskrivs koherens (coherence) som en nyckelaspekt. Med koherens 
menas att det innehåll som fokuseras ligger i linje med styrdokument, lärar-
nas kunskaper och övertygelser (se till exempel Desimone, 2009; Guskey, 
2002; Heck et al., 2008). Kollegialt lärande kan karaktäriseras utifrån dessa 
nyckelaspekter (se till exempel Lindvall et al., 2021), och metoder för kol-
legialt lärande kan i större eller mindre grad korrespondera med de fem 
nyckelaspekterna.  

Kritik har dock framförts mot att de fem nyckelaspekterna fortfarande 
är generella och för otydligt definierade, och att det saknas tydliga riktlinjer 
för hur de fem aspekterna ska omsättas till praktik i lärarfortbildning 
(Lindvall & Ryve, 2019). I följande avsnitt presenteras och problematiseras 
därför tidigare forskning om kollegialt lärande i relation till de fem 
aspekterna. I presentationen presenteras både forskning om kollegialt lä-
rande generellt, vilket i fortsättningen av texten beskrivs i termer av 
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kollegialt lärande eller kollegiala lärgrupper liksom forskning som specifikt 
belyser kollegialt lärande i matematik, vilket i fortsättningen av texten be-
skrivs i termer av kollegialt lärande i matematik eller kollegiala lärgrupper 
i matematik. Det senare ska förstås som en specificering av den forskning 
som finns om kollegialt lärande. Beskrivningarna av de fem nyckel-
aspekterna ska inte förstås som en avprickningslista för kollegialt lärande, 
utan snarare som en beskrivning av karaktärsdrag som arbetet i kollegiala 
lärgrupper i större eller mindre utsträckning ämnar korrespondera med.  

Gemensamt deltagande 
För att få till stånd undervisningsutveckling har det visat sig viktigt att ut-
veckla en skolkultur som stöttar lärares lärande och främjar kollegialitet 
(Kragler et al., 2014). Forskning som gjorts de senaste decennierna indike-
rar att det är viktigt att skapa miljöer där lärare gemensamt ges möjlighet 
att kontinuerligt lära av och med varandra, och där problem kan diskuteras 
och lösas (se till exempel Aspfors, 2012; Kelchtermans, 2006; Riksdagen, 
2013). Att lärare samarbetar och lär av varandra är i sig ingenting nytt. 
Studier från 1970-talet har beskrivit hur lärare utnyttjar varandra som re-
surser i sin yrkesutövning genom informella samtal och erfarenhetsutbyten 
(Lortie, 2002). Alla typer av lärarsamarbeten är dock inte effektiva när det 
gäller skolutveckling, det krävs mer än att låta lärare sitta ner och diskutera 
med varandra för att nå skol- och undervisningsutveckling  (Robutti et al., 
2016). Lärarsamarbeten reduceras ofta till att handla om praktiska och ad-
ministrativa frågor, exempelvis vilken lärobok som ska inhandlas, snarare 
än kunskapsfördjupande diskussioner (Collinson, 2000; Makopoulou & 
Armour, 2014; Scherp & Scherp, 2007). Lärarsamarbeten som är kun-
skaps- och/eller undervisningsutvecklande beskrivs som en mer effektiv 
form av lärarsamarbete (se till exempel Aspfors, 2012; Kelchtermans, 2006; 
Riksdagen, 2013). Mer specifikt betonas vikten av att lärare ges möjlighet 
att systematiskt diskutera och gemensamt utveckla, pröva och analysera 
olika undervisningsmetoder liksom kritiskt granska och analysera sin egen 
undervisning (e.g. Garrison, 2016; Jaworski, 2008; Slavit et al., 2011; 
Vescio et al., 2008). När sådana undersökande arbetssätt används betonas 
vikten av att ha en god gruppdynamik, där ett tryggt och tillåtande men 
samtidigt utmanande klimat råder, där lärarna känner ansvar för att bidra 
till gruppens arbete (Garrison, 2016; Louis, 2006; Vangrieken et al., 2017). 
Att utveckla gruppdynamiken och etablera produktiva normer i kollegiala 
lärgrupper så att undersökande arbetssätt kan användas på ett effektivt sätt 
tar tid (Turner et al., 2017; Vangrieken et al., 2017). Produktiva sociala 
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normer i en kollegial lärgrupp innebär att lärarna tillåts utmana sina egna 
och andras tankar, idéer och föreställningar, ifrågasätta förgivettaganden 
och utveckla nya idéer (Elliott et al., 2009). Olika åsikter och konflikter 
behöver lyftas till ytan snarare än döljas (se till exempel Desimone, 2009; 
Elliott et al., 2009; Garrison, 2016). I kollegiala lärgrupper i matematik fö-
rekommer vid sidan av normer som styr det generella sociala samarbetet, 
också normer som styr det samarbetet som är specifik inriktat på undervis-
ning i matematik (Elliott et al., 2009). Normer som är specifika för kollegi-
ala lärgrupper i matematik kan innefatta att lärarna delar med sig av 
matematiska lösningar, att lärarna motiverar sina matematiska ställnings-
taganden med argument och diskuterar vilka metoder de använder när de 
löser matematiska problem. Elliott et al. (2009) och Slavit et al. (2011) ar-
gumenterar för att lärare som deltar i kollegialt lärande i matematik behöver 
utmana sina övertygelser och förgivettaganden om matematikundervisning 
för att utveckla sin förståelse för undervisning och lärande i matematik. 
Vilka normer som på ett produktivt sätt styr matematiska diskussioner är 
studerat i mindre utsträckning än vilka normer som styr det generella soci-
ala samarbetet (Elliott et al., 2009).  

I forskning framstår en consensus att kollegialt lärande optimalt leds av 
en ledare (se till exempel Borko et al., 2008; Campbell & Stohl Lee, 2017; 
Hirsh & Segolsson, 2019; Knapp, 2017; Lesseig et al., 2016). I den aktuella 
licentiatavhandlingen benämns individer som leder lärgruppernas arbete 
och lärprocess lärledare (på engelska teacher leader). Det kan exempelvis 
vara en forskare, utbildad handledare eller lärare i kollegiet som tar sig an 
uppgiften. Lärledarens agerande, förmågor och förutsättningar är aspekter 
som kan påverka arbetet i en kollegial lärgrupp (Knapp, 2017; Liljenberg, 
2015; Smith et al., 2017). Traditionellt sett i lärarfortbildning har ledaren 
ofta haft en roll som expert eller utbildare, men i en kollegial lärgrupp be-
skrivs lärledaren snarare ha en roll som samtalsledare med uppdrag att pla-
nera och strukturera lärgruppens arbete och arbeta för att etablera 
produktiva normer (Garrison, 2016; Hirsh & Segolsson, 2019; Vangrieken 
et al., 2017).  

I Sverige har förstelärare ofta ansvaret för att driva skolornas kollegiala 
lärande, exempelvis genom att organisera och driva utvecklingsprojekt eller 
handleda kollegor (Skolverket, 2015). Särskilt skickliga lärare har det sen-
aste decenniet fått utökat ansvar för att utöver att undervisa, också leda 
lärargruppers arbete och lärprocesser. Lärare som blir lärledare behöver 
göra en aktiv övergång från att vara lärare till att leda sina kollegor i rollen 
som lärledare, vilket exempelvis kan innebära att klargöra organisatoriska 
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frågor som vad som ingår i ens uppdrag som lärledare och hur man ska 
agera om det är sina kollegor man lärleder (Knapp, 2017), liksom att bredda 
och fördjupa sina undervisnings- och ledarskapsförmågor (Lesseig et al., 
2016). Forskningen kring vilken stöttning lärare får för att förbereda sig för 
lärledarrollen är begränsad (Lesseig et al., 2016).  

Lärledarrollen tycks således inte vara enkel att inneha, särskilt inte om 
det kollegiala lärandet är matematikdidaktiskt (Campbell & Stohl Lee, 
2017; Knapp, 2017). Det har visat sig utmanande för lärledare för kollegialt 
lärande i matematik att leda gruppens ämnesfördjupande diskussioner och 
etablera de normer som är specifika för kollegiala lärgrupper i matematik. 
Det är utmaningar som lärledare för kollegiala grupper inte beskrivs ställas 
inför i samma utsträckning som lärledare för kollegiala lärgrupper i mate-
matik. Förmågor som lärledare för kollegialt lärande beskrivs behöva är 
förmågor att på ett effektivt sätt handleda sina kollegor och etablera pro-
duktiva generella sociala normer. Lärledare för matematik beskrivs därutö-
ver behöva ha förmåga att etablera normer specifika för kollegiala 
lärgrupper i matematik, samt ha omfattande och djupgående kunskap om 
det matematiska innehållet för att kunna fokusera och fördjupa matema-
tiska och matematikdidaktiska diskussioner (Elliott et al., 2009; Lesseig et 
al., 2016). När lärledaren inte har relevanta förmågor som krävs för att leda 
arbetet i den kollegiala lärgruppen i matematik riskerar det istället att 
hindra det gemensamma lärandet och undervisningsutvecklingen, dels ef-
tersom idéer och övertygelser om matematikundervisning inte ifrågasätts, 
dels eftersom matematiska diskussioner övergår till att vara allmändidak-
tiska utan koppling till matematikämnet istället för att fördjupas (Campbell 
& Stohl Lee, 2017). Forskningen är dock fortfarande begränsad om vad 
lärledarrollen i kollegialt lärande innebär och kräver (Turner et al., 2017), 
inte minst när det gäller ämnesspecifikt kollegialt lärande som kollegialt lä-
rande i matematik (Elliott et al., 2009; Lesseig et al., 2016). 

Aktivt lärande 
Arbetet i en kollegial lärgrupp karaktäriseras av systematiskt och undersö-
kande arbetssätt där den egna praktiken ofta tas som utgångspunkt 
(Kuijpers et al., 2019; Stoll et al., 2006; Timperley, 2011). Ett systematiskt 
arbetssätt i det kollegiala lärandet bäddar för att undersökningarnas resul-
tat är tillförlitliga och hållbara över tid (Håkansson & Sundberg, 2016). 
Undersökande arbetssätt innefattar att lärarna aktivt och med eget ansvar 
undersöker undervisning, ofta med utgångspunkt i sin egen praktik och bi-
drar till kunskaps- och förståelseutvecklingen i gruppen genom att ställa 
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frågor, undersöka, pröva, analysera och skapa nya sätt att bedriva under-
visningen (se t.ex. Garrison, 2016; Jaworski, 2008; Kragler et al., 2014; 
Stoll et al., 2006). Lärare positioneras genom arbetet som aktiva medskap-
are av kunskap och förståelse, snarare än passiva mottagare av kunskap och 
förståelse som någon annan, exempelvis en forskare, utvecklat tidigare.  

Lärare som är aktiva i kollegiala lärgrupper i matematik tar eget ansvar 
för att driva undervisningsutvecklingen framåt och ställer exempelvis frågor 
till varandra istället för att invänta frågor från lärledaren (Vrikki et al., 
2017). Ett annat exempel på aktiva lärare är lärare som i det kollegiala lä-
randet i matematik granskar och kritiskt diskuterar sin matematikundervis-
ning (Gellert, 2013; Van Es, 2009) eller matematiska lösningar och idéer 
(Vrikki et al., 2017), och utifrån det diskuterar fram alternativa lösningar 
på undervisningsrelaterade problem (Van Es, 2009). Det har visat sig utma-
nade för lärare att gå från att vara passiva mottagare av kunskap till att 
själva vara aktiva producenter av kunskap (Campbell & Stohl Lee, 2017; 
Slavit et al., 2011), och det skiljer sig därför mellan kollegiala lärgrupper i 
matematik hur aktiva och motiverade lärarna är att diskutera, arbeta för 
och genomföra undervisningsförändringar (Dobie & Anderson, 2015; 
Takahashi & McDougal, 2016). 

I Sverige och många andra delar av världen finns en stark tradition av att 
utforma undervisningen med hjälp av läroboken i matematik (Johansson, 
2003). Med en historia där lärare främst förväntats genomföra och sjösätta 
externt utformade reformer, utvecklingsprojekt och undervisningsmetoder 
(Hopkins & Reynolds, 2001; Håkansson & Sundberg, 2016), och där ma-
tematikläroboken är, och länge har varit, en viktig del i utformningen av 
undervisningen (Johansson, 2003) är matematiklärare inte vana med att 
själva ansvara för att initiera och driva undervisningsutveckling. Slavit et al. 
(2011) har identifierat att matematiklärare hellre letar efter bevis för elevers 
kunskaper som visar vad som fungerar i matematikundervisningen än efter 
behov av utvecklingsområden i undervisningen. Lärarna intar med andra 
ord en ”proving stance” snarare än en ”improving stance” (s. 125). Slavit 
et al. (2011) beskriver att sökande efter bevis för lärande (proving stance) 
är ett avslutande arbete som görs efter genomförd undervisning i syfte att 
utvärdera undervisningen, medan sökande efter bevis för vad som behöver 
utvecklas i undervisningen (improving stance) är starten på ett utvecklings-
arbete. Elevernas respons på undervisningen bör analyseras, men i syfte att 
identifiera utvecklingsbehov i undervisningen (Timperley, 2011). Elevernas 
kunskaper, behov och svårigheter behöver med andra ord relateras till ge-
nomförandet av undervisningen i matematik. Det finns en risk att 
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diskussionerna annars stannar vid att kritisera elevernas agerande, snarare 
än brister i matematikundervisningen eller ”skylla” låga matematikresultat 
på eleverna (Borko et al., 2008; Van Es, 2009).  En förklaring till att lärarna 
oftare letar bevis för lärande än vad som behöver utvecklas i undervisningen 
kan vara att lärare är vana vid att reflektera över utfall av undervisning, till 
exempel vad eleverna lärt sig, men ovana vid att reflektera över utveckling 
av undervisning (Jepson Wigg & Ehrlin, 2018), hur undervisningen kan för-
ändras och förbättras. I en kollegial lärgrupp där ett undersökande och ut-
forskande arbete sker behövs ett utforskande förhållningssätt antas, där 
lärare undersöker vad som behöver utvecklas i undervisningen, som pro-
duktivt. Men att anta och utveckla en utforskande hållning är något lärare 
kan behöva stöttning i för att utveckla (DeLuca et al., 2017; Slavit et al., 
2011). För att utveckla förmågan att identifiera utvecklingsområden i ett 
kollegialt lärande behöver lärare erbjudas möjlighet att lära sig använda 
metoder och verktyg för att undersöka och utveckla sin undervisning (Gar-
rison, 2016; Jaworski, 2006).  

Varaktighet 
Det är viktig att lärare får utveckla undervisning kontinuerligt över tid för 
att undervisningsutvecklingen ska bli hållbart (Darling-Hammond et al., 
2017; Desimone, 2009; Håkansson & Sundberg, 2016). Forskare beskriver 
att det kan ta tid att vänja sig med arbetssättet som används i det kollegiala 
lärandet, liksom att se förändringar till följd av det kollegiala lärandet 
(DeLuca et al., 2017). Utan långsiktighet i arbetet kan det också vara svårt 
att se och pröva vad som är hållbart över tid istället för att till exempel 
prova modeller som tillfälligt är på modet (Håkansson & Sundberg, 2016). 
För att möjliggöra ett långsiktigt hållbart kollegialt lärande i matematik har 
forskare påvisat att deltagarna behöver tid avsatt både för kollegiala lär-
träffar där bara utveckling av matematikundervisningen fokuseras och inte 
avbryts av annat (Liljenberg, 2015; Mason et al., 2019), liksom tid för för-
beredelse och efterarbete (Collinson & Fedoruk Cook, 2001; Knapp, 2017; 
Vangrieken et al., 2017). Lärare upplever dock ofta tidsbrist, och att de då 
prioriterar andra uppgifter än deltagande i kollegialt lärande (Makopoulou 
& Armour, 2014). Problem som behöver lösas för att få vardagen att fun-
gera ges företräde, eftersom mer långsiktiga projekt kan vänta till senare 
(Jepson Wigg & Ehrlin, 2018). Vidare har det visat sig att lärare kan ha 
svårt att kombinera den arbetsbelastning det kan innebära om kollegiala 
lärandet adderas som en extra arbetsuppgift till de redan befintliga uppgif-
terna (Yamagata-Lynch & Haudenschild, 2008).  
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Även när lärare får tid avsatt för att delta i kollegiala lärträffar framstår 
tidsaspekten som problematisk. Lärare uttrycker att det är problematiskt 
att de ges mindre tid till undervisning. Kollegialt lärande kan då upplevas 
som tidstjuv från kärnuppdraget för lärare, att planera och genomföra 
undervisning, snarare än som en del i och ett stöd i planering av undervis-
ningen (Turner et al., 2017). Avsätts tid för de kollegiala lärträffarna saknas 
dock ofta tid att göra uppgifter som krävs mellan lärträffarna, och att re-
flektera över de långsiktiga förändringsprocesser som undervisningsutveckl-
ing innebär. Lärare är ofta vana att reflektera i stunden och ta snabba beslut 
utifrån det, men mer ovana att reflektera över långsiktiga förändringspro-
cesser, vilket ger utmaningar i genomförandet av kollegialt lärande (Jepson 
Wigg & Ehrlin, 2018).  

Jaworski (2006) diskuterar att utforskande arbetssätt både kan ses som 
verktyg och förhållningssätt. Inledningsvis kan lärarna i en kollegial 
lärgrupp i matematik behöva utrustas med en rad verktyg för att utforska 
sin matematikundervisning, men med tiden kan det utvecklas till ett förhåll-
ningssätt där lärarna förhåller sig utforskande till sin matematikundervis-
ning genomgående i det dagliga arbetet. En sådan utveckling kräver att 
lärarna får arbeta med kollegialt lärande i matematik under en längre pe-
riod. I kollegialt lärande i matematik krävs att både produktiva normer, 
som styr samspelet i generella diskussioner, och produktiva normer, som 
styr samspelet då ett matematiskt eller matematikdidaktiskt innehåll disku-
teras, etableras (Elliott et al., 2009). Flera studier vittnar om att det tar tid 
att etablera produktiva normer i kollegiala lärgrupper i matematik (se till 
exempel Borko et al., 2008; Brantlinger et al., 2011; Van Es, 2009). Mate-
matiklärare har exempelvis initialt i kollegiala lärgrupper i matematik visat 
sig ovilliga att dela med sig av erfarenheter och svårigheter de har i under-
visningen (Borko et al., 2008; Brodie, 2013). Det har också visat sig att det 
kan ta tid för lärare att bli motiverade att delta i kollegialt lärande i mate-
matik och att engagemanget i arbetet ökar med tiden (Borko et al., 2008; 
Gamoran Sherin & van Es, 2009; Wylie et al., 2008). 

Innehållsfokus 
Kollegialt lärande karaktäriseras av ett tydligt fokus på innehåll (Desimone, 
2009). Att avgöra innehåll utifrån behov i den egna praktiken borgar för 
att innehållet är internt koherent med och relevant för lärarnas praktik, att 
lärarnas verkliga behov tas i beaktande och att resultat och lärdomar går 
att omsätta i den egna praktiken (DeLuca et al., 2017; Garrison, 2016; 
Vangrieken et al., 2017). Innehållet i det kollegiala lärandet kan vara 



30 FRIDA HARVEY Kollegialt lärande i matematik. Ett verksamhetsteoretiskt perspektiv 

allmändidaktiskt och inrymma allmänna undervisningsfrågor och undervis-
ningsutveckling (se till exempel Cederberg-Scheike, 2016), liksom ämnesdi-
daktiskt där undervisningsfrågor och undervisningsutveckling kopplat till 
ett visst ämne undersöks och analyseras (se till exempel Jaworski, 2008). 
Att undervisa i matematik kräver allmändidaktiska såväl som matematik-
specifika och matematikdidaktiska förmågor (Ball et al., 2008; Shulman, 
1986). Ball et al. (2008) argumenterar för att matematiklärarkunskap är 
mer än ren matematikkunskap, och också annan kunskap än allmändidak-
tisk kunskap som exempelvis kan innefatta kunskap om grupprocesser eller 
barns utveckling. Matematiklärarkunskap är, beskriver Ball et al. (2008), 
kunskaper och förmågor som just matematiklärare behöver för att genom-
föra matematikundervisningen. Att vara lärare ses ofta som livslångt lä-
rande (se t.ex. Clarke & Hollingsworth, 2002; Villegas-Reimers, 2003), och 
lärare behöver få möjlighet att utveckla och fördjupa både sina allmändi-
daktiska, matematiska och matematikdidaktiska förmågor. Diskussionerna 
och analyserna kan i en kollegial lärgrupp i matematik till skillnad i en all-
mändidaktisk kollegial lärgrupp bli specifika i relation till matematikunder-
visningen (Campbell & Stohl Lee, 2017), lärarna kan ges möjlighet att 
komma djupare ner i matematikrelevanta frågor (Slavit et al., 2011) och 
utveckla kompetenser och förmågor relevanta i och för just matematikun-
dervisningen (Gellert, 2013; Hauge & Norenes, 2009). Risken i allmändi-
daktiska kollegiala lärgrupper kan vara att fokus hamnar på 
allmändidaktiska eller organisatoriska frågor som inte förändrar innehållet 
i matematikundervisningen. 

Att på djupet granska och diskutera undervisning i matematik har visat 
sig utmanande, och vi vet sedan tidigare att förmågan att fördjupa sig i ma-
tematiska diskussioner varierar mellan olika kollegiala lärgrupper i mate-
matik. Vissa kommer djupare i matematiska diskussioner och utvecklar 
undervisningen i större utsträckning än andra grupper, där gruppernas ar-
bete stannar vid ytliga diskussioner och i vissa fall även konflikter där inga 
eller få nya insikter utvecklas (Campbell & Stohl Lee, 2017; Takahashi & 
McDougal, 2016). Diskussionerna kan också stanna vid allmändidaktiska 
diskussioner utan inslag av matematik (Borko et al., 2008; Campbell & 
Stohl Lee, 2017; Gamoran Sherin & van Es, 2009). Det varierar dock mel-
lan och också inom grupper (Campbell & Stohl Lee, 2017). Exempel på 
ytliga diskussioner är där lärare delar erfarenhetsanekdoter från sin mate-
matikundervisning (Borko et al., 2008; Slavit et al., 2011), eller diskussioner 
där lärare håller med varandra istället för att synliggöra olika perspektiv 
(Borko et al., 2008). Exempel på mer djupgående diskussioner i kollegiala 
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lärgrupper i matematik är diskussioner där analyser av data från undervis-
ningen utgör underlag för diskussionerna (Gamoran Sherin & van Es, 2009; 
Murata et al., 2012; Slavit et al., 2011) att det matematiska undervisnings-
innehållet eller förståelsen för ett matematiskt begrepp diskuteras och för-
djupas (Campbell & Stohl Lee, 2017), att olika idéer diskuteras och 
relateras till forskning eller data från undervisningen (Murata et al., 2012) 
eller att lärarna utvecklar nya idéer och strategier för hur undervisningen i 
matematik ska utformas (Borko et al., 2008; Brantlinger et al., 2011). 

Koherens 
Koherens har visat sig vara ett oklart definierat begrepp i utbildningsforsk-
ning, men handlar om att den professionsutvecklande aktivitet lärarna del-
tar i, i detta fall kollegialt lärande, ligger i linje med andra relevanta aspekter 
av undervisning. Det finns många aspekter som ett kollegialt lärande kan 
behöva ligga i linje med, till exempel externa faktorer som styrdokument 
och policydokument och interna faktorer som andra fortbildningsaktivite-
ter och lärares pedagogiska idéer (Lindvall & Ryve, 2019). På en extern 
nivå är det relevant att det kollegiala lärandet ligger i linje med forskning 
om undervisning och lärande, genom att forskning och teori integreras med 
praktiska erfarenheter (DeLuca et al., 2017). Det finns annars en risk att 
det kollegiala lärandet inte har forskningsmässigt stöd (Håkansson & Sund-
berg, 2016).  

När det gäller intern koherens har det i tidigare forskning diskuterats 
huruvida den forskning och de teorier som integreras i arbetet bör ligga i 
linje med matematiklärares redan etablerade övertygelser om matematikun-
dervisning eller inte. Antingen kan forskning och teorier stärka lärarnas be-
fintliga kunskaper och övertygelser, eller utmana dem (Nilsson et al., 2017). 
Forskare argumenterar för att lärare i kollegialt lärande i matematik behö-
ver vara öppensinnade för att ifrågasätta sina övertygelser och idéer om ma-
tematikundervisning. Lärarnas övertygelser och förgivettaganden om 
matematikundervisning behöver kunna utmanas och analyseras för att ut-
veckla förståelse för undervisning och lärande i matematik (Elliott et al., 
2009; Slavit et al., 2011). En risk är i annat fall att diskussioner och arbetet 
inte blir kritiskt undersökande, utforskande, prövande och analyserande 
(DeLuca et al., 2017). Ett sätt att utmana lärares kunskaper och övertygelser 
om matematikundervisning kan vara att integrera forskning, teorier och te-
oretiska ramverk i det kollegiala lärandet som inte ligger i direkt linje med 
matematiklärarnas befintliga övertygelser och kunskaper (Nilsson et al., 
2017). 
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Det har dock tidigare visat sig att lärare i liten utsträckning utnyttjar 
forskning, teorier, teoretiska ramverk eller vetenskapliga artiklar i det kol-
legiala lärandet. Lärare beskrivs sällan ha utvecklat tillräcklig ”teoretisk lit-
teracitet” (DeLuca et al., 2017, p. 76) för att integrera forskning och teorier 
i det kollegiala lärandet. För att kunna integrera teori med sin praktik i det 
kollegiala lärandet kan lärare behöva ges möjlighet att utveckla sin förmåga 
att förstå och använda relevant forskning, teoretiska ramverk och data. En 
risk är annars att lärgruppen litar till varandras kunskaper och stannar vid 
ytliga diskussioner där de delar sina erfarenheter, eller att lärgruppen blir 
beroende av kontakt med exempelvis forskare för att göra analyser eller på 
annat sätt använda forskning och teorier i det kollegiala lärandet (DeLuca 
et al., 2017).   

Definition av kollegialt lärande i licentiatuppsatsens och dess två studier 
Följande sammanfattande beskrivning av tidigare forskning, i relation till 
de fem nyckelbegreppen gemensamt arbete, aktivt lärande, varaktighet, in-
nehållsfokus och koherens har använts som definition av kollegialt lärande 
i licentiatavhandlingens två studier: 

En grupp lärares gemensamma arbete som är fokuserat på kunskapsför-
djupande och undervisningsutvecklande arbetssätt. Utforskande, undersö-
kande och kritiskt granskande förhållningssätt till undervisningen är 
karaktäristiskt. Lärarna är aktivt lärande genom att de är aktiva medpro-
ducenter av kunskap och förståelse. De ställer frågor till, undersöker, prö-
var och analyserar sin undervisning och skapar utifrån det nya sätt att 
bedriva sin undervisning. Forskning och teorier integreras med lärarnas 
praktiska erfarenheter, till exempel genom att arbetet präglas av systema-
tiskt och utforskande arbetssätt där den egna praktiken tas som utgångs-
punkt. Kollegiala lärprocesser är varaktiga i det att de är långsiktiga och 
tidskrävande processer. Innehållet i det kollegiala lärandet är väl avgränsat, 
relevant för och koherent med praktiken samt tar sin utgångspunkt i lärar-
nas behov av utveckling.  

I licentiatavhandlingens studier har kollegialt lärande i matematik foku-
serats. När det kollegiala lärandet är ämnesspecifikt, i licentiatavhandling-
ens fall matematikspecifikt, får det konsekvenser för det innehåll som 
fokuseras. Frågor som är relevanta för matematik och matematikdidaktik 
är utgångspunkten för det avgränsade innehållet som ska fokuseras i det 
kollegiala lärandet.  

Definitionen har hjälpt till att ge licentiatavhandlingens studier en tydlig 
riktning, men har inte använts som en avprickningslista. Exempelvis har 
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inkluderingskriterierna i studie 1 formats i enlighet med beskrivningen, ra-
mat in vilken typ av kollegial samverkan som studie 1 ger en översiktlig bild 
av. I studie 2 har beskrivningen hjälpt till att kontrastera olika typer av kol-
legial samverkan, för att förstå motsättningarnas historiska kontext. Be-
skrivningen av kollegialt lärande har hjälpt till att tydliggöra vad som skiljer 
denna typ av lärarsamverkan mot andra typer av lärarsamverkan som lärare 
eventuellt är vana vid sedan tidigare.  

Sammanfattning av forskningsfältet 
Kollegialt lärande har etablerats som modell för undervisningsutveckling i 
Sverige och internationellt, och karaktäriseras av att lärare systematiskt un-
dersöker, prövar och analyserar sin undervisning och genom det utvecklar 
nya sätt att genomföra undervisningen. Metoder för kollegialt lärande har 
visat lovande resultat när det gäller att nå skol- och undervisningsutveckling 
(se t.ex. Skolverket, 2020). På skolor där lärarna kontinuerligt och systema-
tiskt granskar sin undervisning har lärarna visat sig vara mer framgångsrika 
i att bedriva och utveckla undervisning än på skolor där undervisnings-
granskning inte sker (Hargreaves & Fullan, 2012). Vi vet således sedan ti-
digare att det finns en stor potential i kollegialt lärande som modell för 
undervisningsutveckling, och vi vet också hur forskning karaktäriserar kol-
legialt lärande. Vad vi också vet från tidigare forskning är att kollegialt lä-
rande, trots lovande resultat inte är enkelt att etablera som modell för 
undervisningsutveckling. Lärare kan vara ovilliga att delta i kollegialt lä-
rande (Liljedahl, 2014) och olika grupper kommer olika långt i arbetet i den 
kollegiala lärgruppen (Campbell & Stohl Lee, 2017; Takahashi & McDou-
gal, 2016. I den aktuella licentiatavhandlingen utforskas kollegialt lärande 
i matematik, som på flera sätt visat sig mer utmanande att etablera och ge-
nomföra än allmändidaktiskt kollegialt lärande. Exempelvis har det visat 
sig utmanande för lärare att borra djupt i matematiska diskussioner (Borko 
et al., 2008; Campbell & Stohl Lee, 2017; Gamoran Sherin & van Es, 2009) 
och att öppna upp sig om vilka utmaningar de möter i sin matematikunder-
visning (Borko et al., 2008; Brodie, 2013). Det har också visat sig utma-
nande för lärledaren att leda kollegialt lärande i matematik (Campbell & 
Stohl Lee, 2017; Knapp, 2017). 

Kollegialt lärande i matematik har tidigare studerats genom att olika en-
skilda metoder undersökts och analyserats. Dock saknas forskning som ger 
en samlad bild över hur kollegialt lärande i matematik organiseras och ge-
nomförs (Krainer & Spreitzer, 2020). För att kollegialt lärande i matematik 
ska nå sin fulla potential behöver vi veta mer om hur karaktärsdragen kan 
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omsättas i praktiken, det vill säga hur kollegialt lärande i matematik kan 
organiseras och genomföras för att ge förutsättningar för lärare att syste-
matiskt och kritiskt undersöka, analysera, pröva och utveckla sin praktik. 
Vi behöver också få en klarare bild av vad som kan möjliggöra och vad som 
kan hindra utveckling i kollegiala lärgrupper i matematik. I licentiatavhand-
lingens första studie presenteras en kunskapsöversikt över hur kollegialt lä-
rande kan organiseras och genomföras, liksom vilka skillnader och likheter 
som identifierats mellan olika metoder för kollegialt lärande. I licentiatav-
handlingens andra studie redogörs för möjliga förklaringar till vad som kan 
hindra eller möjliggöra utveckling i kollegiala lärgrupper, då motsättningar 
som kan uppstå i en kollegial lärgrupp i matematik identifieras.  



FRIDA HARVEY Kollegialt lärande i matematik. Ett verksamhetsteoretiskt perspektiv 35 

Verksamhetsteori för att undersöka kollegialt lä-
rande i matematik 
I detta kapitel redogörs för grundprinciperna i verksamhetsteori (på eng-
elska Cultural Historical Activity Theory, CHAT), som använts som både 
teoretisk och analytisk lins i licentiatavhandlingens två studier. Initialt görs 
en beskrivning av framväxten av teorin, som utvecklats genom fyra gene-
rationer. I licentiatavhandlingens två studier har huvudsakligen andra gene-
rationen av verksamhetsteori använts. Teoretiska begrepp som är relevanta 
för licentiatavhandlingens två studier beskrivs i kapitlet. Dessa centrala be-
grepp är verksamhetssystem som beskriver olika komponenter i en verk-
samhet och dess relationer, motsättningar som är historiskt framvuxna 
oförenligheter inom eller mellan verksamhetssystem och drivkraft för för-
ändring, samt manifesteringar av motsättningar som är de ord eller hand-
lingar som personer i en verksamhet använder för att ge uttryck för en 
motsättning. Avslutningsvis beskrivs fyra olika typer av motsättningar som 
kan identifieras inom eller mellan verksamhetssystem. 

Fyra generationer av verksamhetsteori 
Verksamhetsteori tillhör familjen med sociokulturella perspektiv och liksom 
andra sociokulturella teorier har verksamhetsteori sina rötter i Lev Vygot-
skys forskning om lärande (Öhman Sandberg, 2014). Med avstamp i Vygot-
skys forskning om lärande, som tillhör första generationens 
verksamhetsteori, har teorin utvecklats i vad som beskrivs som fyra gene-
rationer. De fyra generationerna av verksamhetssystem skiljer sig åt gäl-
lande deras primära analysenhet (Engeström & Sannino, 2020).  

Vygotsky, som verkade i en tid då mänskliga handlingar förstods som 
biologiskt betingade reflexer på stimuli, hävdade att denna förklaringsmo-
dell inte var tillräcklig för att förstå och förklara mänskliga handlingar 
(Engeström, 2001; Knutagård, 2003). Han var revolutionerande i det att 
han kopplade ihop individuella handlingar med samhället när han hävdade 
att mänskliga handlingar var medvetna och målinriktade, medierade av 
olika historiskt och kulturellt utvecklade artefakter som exempelvis språk, 
symboler eller fysiska verktyg, och inte endast reflexer på stimuli. Individer 
kunde inte längre förstås utan att beakta kulturella verktyg och samhället 
kunde inte förstås utan att beakta individerna som producerar och använder 
verktygen (Engeström, 2001). Mediering skapades som begrepp för att be-
skriva hur individens (subjektet) handlingar, genom att använda artefakter, 
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riktades mot ett mål (objekt). I den första generationen av verksamhetsteori 
är det de kulturellt medierade handlingarna (illustrerat i figur 1) som utgör 
den primära analysenheten (Engeström & Sannino, 2020).  

Figur 1: Till höger ses Vygotskys modell över mediering. Till vänster ses modellen 
som den vanligtvis illustreras idag. Efter Engeström (2001, p. 134) 

Ett exempel på en analys i första generationens verksamhetsteori skulle 
kunna vara att analysera en bondes arbete med att bruka jorden. Bonden 
utgör subjektet och att bruka jorden utgör objektet. Genom generationer 
har artefakter som bonden kan nyttja vuxit fram; intellektuella artefakter 
som kunskap om grödor, olika sätt att odla och skörda liksom fysiska arte-
fakter som spade och skördetröska. Med hjälp av de medierande artefak-
terna kan bonden bruka sin jord (Säljö, 2005).  

Den triangulära modellen över kulturellt betingade handlingar synliggör 
och förklarar individuella och inte kollektiva handlingar, vilket upplevdes 
som en brist med modellen (Engeström, 2001). Som en reaktion på bristen 
av förklaringar till kollektiva handlingar utvecklade därför Leont’ev på 
1970-talet begreppet kollektiva verksamheter där flera individers kollektiva 
handlingar riktade mot ett och samma objekt inkluderades, och fokus rik-
tades mot arbetsdelning mellan individen och dess omgivning (Engeström 
& Miettinen, 1999; Knutagård, 2003). I kollektiva verksamheter kan fler 
än ett subjekt ingå. Subjekten interagerar och kommunicerar med varandra 
i och genom handlingar medierade av olika artefakter (Foot, 2014). I den 
andra generationens verksamhetsteori utvecklades verksamhetssystem som 
ett sätt att illustrera kollektiva verksamheter och dess handlingar. Vygot-
skys triangulära modell utökades med ytterligare tre noder som reglerar 
subjektens handlingar; regler, gemenskap och arbetsdelning (figur 2). Verk-
samhetssystemet är den primära analysenheten i andra generationens verk-
samhetsteori. Noderna i verksamhetssystemet, handlingar  som genomförs 
inom verksamheten och motsättningar, det vill säga oförenligheter, inom 
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verksamhetssystemet analyseras (Engeström & Sannino, 2020). För att 
återgå till exemplet med bonden skulle en kollektiv verksamhet kunna ut-
göras av flera bönder som arbetar tillsammans med att bruka jorden. En 
forskare som använder andra generationens verksamhetsteori skulle kunna 
betrakta verksamheten som ett verksamhetssystem och i sin analys under-
söka hur regler, som när man får skörda, och arbetsdelning, som vem som 
kör skördetröskan och vem gräver för hand, påverkar hur bönderna brukar 
sin jord. 

I den tredje generationens verksamhetssystem antas två eller fler verk-
samhetssystem som minsta analysenhet. Hur olika verksamhetssystem sam-
verkar med varandra eller vilka motsättningar som kan uppstå mellan 
verksamhetssystem är i fokus för analyserna (Engeström & Sannino, 2020). 
För att än en gång återvända till bönderna skulle tredje generationens verk-
samhetsteori exempelvis kunna intressera sig för hur bönderna (verksam-
hetssystem 1) samverkar med det närliggande jaktlaget (verksamhetssystem 
2) för att kunna bruka sin jord. Det närliggande jaktlaget kan behöva jaga 
på marken för att hålla undan vildsvin, som annars förstör böndernas od-
ling.  

En fjärde generation av verksamhetsteori är nu under utveckling som fo-
kuserar på att analysera samverkan mellan en stor mängd verksamhetssy-
stem i frågor som rör exempelvis hemlöshet, fattigdom, klimatförändringar 
eller pandemier (Engeström & Sannino, 2020).  

I fortsättningen av kapitlet beskrivs mer ingående centrala verksamhets-
teoretiska begrepp för licentiatavhandlingens två studier; verksamhetssy-
stem, motsättningar och manifestationer av motsättningar. 

Verksamhetssystem för att illustrera kollektiva verksamheter 
Kollektiva verksamheter illustreras ofta genom verksamhetssystemet i form 
av en triangel (figur 2). Verksamhetssystemet består av sex noder1; objekt 
(object), subjekt (subject), medierande artefakter (mediating artifacts), reg-
ler (rules), arbetsdelning (division of labor) och gemenskap (community). 
Till varje verksamhet hör också ett utfall (outcome) (Engeström & Sannino, 
2020). I denna licentiatavhandling betraktas kollegiala lärgrupper som 

 
1 Engeström (1987) använder engelska termer, dessa återfinns i parenteserna. De 
svenska termerna som föregår parenteserna är författarens översättning. I licentiat-
avhandlingen används svenska termer för att förenkla läsningen, men i de två artik-
larna som återfinns sist i licentiatavhandlingen används de engelska termerna 
eftersom artiklarna är skrivna på engelska i sin helhet.  
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verksamheter som kan förstås och analyseras med hjälp av verksamhetssy-
stem. 

Figur 2: Illustration av verksamhetssystem, efter Engeström (1987, s. 78). 

Ett centralt antagande inom verksamhetsteori är att kollektiva verksam-
heter uppstår då det finns ett reellt behov; då ett problem behöver lösas. 
Kollektiva behov gör att motiv för en verksamhet utvecklas, vilket i sin tur 
gör att verksamheter uppstår (Öhman Sandberg, 2014). I modellen refererar 
objekt till det verkliga motiv som ligger bakom verksamheten och ger den 
dess riktning (Engeström, 1987). Det kan vara ett problemområde eller det 
behov som gjort att verksamheten uppstått (Engeström & Sannino, 2020). 
I en kollegial lärgrupp kan ett objekt exempelvis vara att öka elevernas ma-
tematiklärande genom att utveckla nya undervisningsstrategier. Öhman 
Sandberg (2014) poängterar att det verkliga objektet för deltagarna alltid 
är en empirisk fråga att undersöka, och inget som analytiskt kan bestämmas 
på förhand.  

Den eller de individer som är i fokus för analysen och som delar verk-
samhetens objekt utgör verksamhetens subjekt (Engeström, 1987; 
Engeström & Sannino, 2020). Alla lärare i en kollegial lärgrupp som delar 
verksamhetens objekt betraktas analytiskt som subjekt i verksamheten. In-
dividerna delar dock inte per automatik objekt, någon lärare i en kollegial 
lärgrupp kanske deltar för att det förväntas av hen, medan en annan deltar 
för att få möjlighet att diskutera praktiska frågor med sina kollegor, och en 
tredje deltar för att kunna använda deltagandet som argument för högre lön 
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vid en löneförhandling. Dessa individer tillhör den kollegiala lärgruppen fy-
siskt, men betraktas inte analytiskt som subjekt i verksamheten eftersom de 
inte delar verksamhetens objekt. Flera verksamhetssystem kan existera pa-
rallellt om det finns flera objekt i en grupp, och subjekten kan röra sig mel-
lan olika verksamhetssystem (Foot, 2014). Exempelvis kan lärare samtidigt 
ingå i ett verksamhetssystem där objektet är att utveckla matematikuppgif-
ter och parallellt också ingå i ett verksamhetssystem där objektet är att lä-
rarna ska utveckla sin egen matematikkunskap. I praktiken kan det ta sig 
uttryck genom att lärarna arbetar med att ta fram matematikuppgifter som 
samtidigt utvecklar deras egna matematiska förmågor. 

Subjekten använder sig av medierande artefakter för att rikta sina hand-
lingar mot objekten. Medierande artefakter är de kulturellt och historiskt 
utvecklade verktyg som subjekten använder för att kunna utveckla objektet. 
Medierande artefakter kan vara fysiska såväl som konceptuella, och utveck-
las för att svara mot det behov som finns i verksamheten (Foot, 2014). I en 
kollegial lärgrupp kan exempelvis läromedel, videoklipp, diskussionsfrågor 
eller vetenskapliga texter mediera subjektens handlingar, såväl som språk 
eller vetenskapliga modeller som gruppen använder i sitt gemensamma ar-
bete. 

Regler reglerar subjektens handlingar som riktas mot objektet (Foot, 
2014), och reglerar således hur subjekten kan eller bör agera i verksam-
heten. Det kan vara uttalade regler såväl som outtalade normer. I en kol-
legial lärgrupp i matematik förväntas lärarna kritiskt granska sin 
undervisning. För att göra det krävs att normer som styr det generella sam-
arbetet (Elliott et al., 2009), som att lärarna ställer frågor till varandra. Det 
krävs också normer som styr matematiska diskussioner (Elliott et al., 2009), 
som att lärarna motiverar sina resonemang med matematiska argument. Det 
kan förstås som normer i noden regler eftersom de reglerar lärarnas hand-
lingar för att utveckla nya undervisningsstrategier.  

Arbetsdelningen kan förstås som vem som gör vad i syfte att nå objektet. 
Denna nod innefattar både uppdelning av faktiska arbetsuppgifter men 
också uppdelning i relation till makt och status mellan objekten (Foot, 
2014). I en kollegial lärgrupp förväntas lärarna bland annat att aktivt vara 
med att utveckla idéer för hur undervisningsstrategier kan utvecklas. Det är 
en arbetsuppgift som skiljer sig från tidigare former av fortbildning där lä-
rarna snarare förväntades implementera idéer som någon annan, exempel-
vis en föreläsare, förmedlat till lärarna. Lärledaren förväntas planera, leda 
och rikta gruppens fokus under lärträffarna. Detta är arbetsuppgifter som 
reglerar arbetet i normen arbetsdelning.  
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Den sista noden, gemenskap, innefattar personer som delar ett intresse 
för verksamhetens objekt och därmed samverkar med subjekten, men inte 
är i fokus för analysen (Engeström & Sannino, 2020; Foot, 2014). Gemen-
skapen beskriver den miljö i vilken verksamheten befinner sig. Det kan i en 
kollegial lärgrupp exempelvis handla om övrig skolpersonal eller andra fort-
bildningsinsatser som lärarna deltar i. 

När verksamheten förändrats så objektet uppnåtts övergår objektet till 
ett utfall. För att utveckla verksamheten så att objektet övergår i ett utfall 
genomförs handlingar. Pilarna i figur 2 illustrerar subjektens handlingar 
som de genomför i syfte att utveckla objektet till ett utfall. Verksamhetssy-
stemet utgör kontexten i vilken handlingar och processer genomförs och 
uppstår (Hirsh & Segolsson, 2019, p. 3). Handlingar i ett verksamhetssy-
stem drivs av mål, medan verksamheten i sig drivs av motiv. Skillnaden mel-
lan mål och motiv kan sägas vara att motiv är en process eller verksamhets 
syfte medan mål är milstolpar att passera för att uppfylla syftet (Engeström 
& Miettinen, 1999). Exempel på handlingar i en kollegial lärgrupp skulle 
kunna vara att lärarna tittar på ett videoklipp, diskuterar en fråga eller 
granskar ett läromedel med målet utveckla gemensamma matematikuppgif-
ter att använda i undervisningen, för att uppnå verksamhetens högre syftet 
att utveckla nya undervisningsstrategier. När verksamheten utvecklats så 
objektet övergått i ett utfall finns inte längre något behov för verksamheten 
att existera. En ny verksamhet uppstår istället när nya behov identifierats 
och nya objekt formerats. I en kollegial lärgrupp kan det initiala objektet 
exempelvis vara att etablera normer för effektivt lärarsamarbete. När nor-
merna är etablerade och objektet övergått till ett utfall av verksamheten kan 
ett nytt objekt formeras, exempelvis att lärarna ska utveckla nya undervis-
ningsstrategier. När objektet förändrats uppstår ett annat verksamhetssy-
stem.  

Motsättningar som drivkraft för utveckling av verksamheter 
Genom subjektens handlingar utvecklas verksamheterna, och verksamheter 
kan sägs vara i ständig utveckling (Öhman Sandberg, 2014). När verksam-
heter förändras och utvecklas förändras subjektens handlingar, vilket kan 
leda till att motsättningar uppstår mellan gamla och nya sätt att handla. I 
ett verksamhetsteoretiskt perspektiv används termen motsättning för att in-
dikera att det finns en oförenlighet inom en eller flera noder, mellan noder 
eller mellan verksamhetssystem (Foot, 2014). Ett grundantagande i verk-
samhetsteori är att det finns motsättningar i alla verksamheter, och att dessa 
motsättningar kan vara en drivkraft till förändring om de identifieras. 
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Motsättningar kan därför förstås som starten för förändring och utveckling 
i verksamheter (Engeström, 1987; Foot, 2014). Motsättningar ska inte för-
stås som problem eller konflikter, utan är historiskt framvuxna oförenlig-
heter inom eller mellan olika verksamhetssystem. Motsättningar som 
identifieras påvisar att någonting i verksamheten behöver förändras, och 
kan därigenom vara drivkraft till en förändring genom vad som i verksam-
hetsteori kallas expansivt lärande (Engeström, 2001).  

Lärande i verksamhetsteoretisk mening innebär att subjektens kollektiva 
handlingar i verksamhetssystemet förändras och utvecklas så att objektet 
övergår till ett utfall (Öhman Sandberg, 2014). När verksamheten omvand-
las och objektet för verksamheten expanderar så att nya möjliga handlings-
sätt framträder har ett expansivt lärande skett.  Det expansiva lärandet kan 
dels resultera i att verksamhetens objekt utvidgas till ett större, expanderat 
objekt, dels att nya handlingsmönster i verksamheter utvecklas, eller att nya 
verksamheter utvecklas (Engeström, 1987; Engeström, 2001). Det kan till 
exempel handla om att hitta nya sätt för lärare att samverka med varandra 
eller föräldrar. Engeström (2001). har illustrerat det expansiva lärandet i en 
cyklisk modell som kan användas för att guida verksamheter i sin strävan 
att utvecklas och förändras (figur 3). Ett expansivt lärande tar sin utgångs-
punkt i en identifierad motsättning, när någon eller några individer (subjekt) 
börjar ifrågasätta delar av verksamheten. Därefter gör subjekten en histo-
risk analys och en nulägesanalys. Slutligen arbetar de fram, prövar och ut-
värderar ett nytt sätt att handla, vilket resulterar i ökade 
handlingsmöjligheter för subjekten (Engeström, 2001). Identifierade mot-
sättningar kan på detta sätt verka som drivkraft för förändring och utveckl-
ing i verksamheter. 
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Figur 3: Expansiv lärcykel efter Engeström (2001, s. 152) 

Olika grader av motsättningar 
Motsättningar av olika karaktär förekommer inom och mellan verksam-
hetssystem, men är inte synliga i sig själv. I stället manifesteras och synlig-
görs dem genom subjektens diskussioner och handlingar. Dilemman och 
konflikter inom eller mellan subjekt är två tecken på att någon form av 
motsättning förekommer i en verksamhet (Engeström & Sannino, 2011). 
Motsättningar kan uppstå inom en nod, mellan olika noder och mellan 
olika verksamhetssystem. Motsättningarnas olika karaktär motsvarar olika 
grader av motsättningar (Foot, 2014). Engeström har kategoriserat fyra 
olika grader av motsättningar (Engeström, 1987). De olika graderna av 
motsättningar har inbördes relationer, där den andra, tredje och fjärde 
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gradens motsättningar utvecklas utifrån första gradens motsättning. För att 
förstå hur, när och varför motsättningar uppstår kan det därför vara rele-
vant att analysera en sekvens av motsättningar. De olika graderna av mot-
sättningar innehåller dock viktiga skillnader som var och en kan bidra till 
fördjupad förståelse för utvecklingen i en verksamhet. Det är därför också 
viktigt att analysera motsättningar åtskilda från varandra (Foot, 2014). I 
licentiatavhandlingens andra studie har de fyra olika graderna av motsätt-
ningarna analyserats skilda från varandra och inte sekventiellt, och har där-
för betraktats som fyra från varandra skilda typer av motsättningar. 

Första gradens motsättningar uppstår inom en och samma nod, exempel-
vis noden objekt. I alla verksamheter finns ett användarvärde och ett utby-
tesvärde, och oförenligheter mellan dessa tar sig uttryck i första gradens 
motsättningar (Engeström, 1987). Användarvärde är nyttan som subjekten 
har direkt av att delta i verksamheten, medan utbytesvärdet uppstår när 
deltagandet kan bytas mot någonting annat (Foot, 2014). En lärares delta-
gande i en kollegial lärgrupp kan drivas av att de idéer och uppgifter som 
gemensamt utvecklas kan användas direkt i hens matematikundervisning. 
Deltagandet har då ett direkt användarvärde. Deltagandet för någon annan 
kan drivas av att läraren blir mer meriterad, vilket kan användas som ett 
argument vid en löneförhandling. Deltagandet växlas då mot någonting an-
nat, vilket kan förstås som ett utbytesvärde. I detta fall syns två olika objekt 
som kan leda till första gradens motsättning (figur 4).  

Figur 4: Exempel på första gradens motsättning 

Objekt 1: Utveckla uppgifter  
  som kan användas direkt i      
     undervisningen 

Objekt 2: Meritera sig för  
   att senare få högre lön 
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Andra gradens motsättningar uppstår mellan olika noder i ett verksam-
hetssystem (Engeström, 1987), när nya element införs och måste assimileras 
till den befintliga verksamheten. Ett exempel kan vara en lärgrupp som är 
van vid att någon föreläser och kommer med färdiga uppgifter till lärarna 
att implementera. I och med införandet av kollegialt lärande som modell för 
undervisningsutveckling försvinner den expertrollen och ett nytt element, 
lärledarrollen, adderas istället. Lärledarrollen behöver då assimileras i verk-
samheten. Lärledaren planerar och leder diskussioner, men talar inte om 
vad lärarna ska göra och undervisar inte heller lärarna i matematikdidaktik. 
Om det finns etablerade förväntningar på att lärledarens arbetsuppgifter 
och roll är att instruera och undervisa lärarna uppstår andra gradens mot-
sättning mellan arbetsdelning och rådande normer (figur 5).  

Figur 5: Exempel på andra gradens motsättning 

Tredje gradens motsättningar uppstår mellan noder i ett verksamhetssy-
stem, när nya och mer avancerade metoder eller objekt, oförenliga med ti-
digare metoder eller objekt, introduceras till en verksamhet (Engeström, 
1987; Foot, 2014; Yamagata-Lynch & Haudenschild, 2008). Ett exempel 
som skulle kunna uppstå är om kollegialt lärande införs på en skola där det 
finns en kultur av ensamarbete, där lärare inte är vana att synliggöra sin 
undervisning eller sina utmaningar för andra lärare. Om ett undersökande 
arbetssätt införs som en ny och mer avancerad metod för undervisningsut-
veckling, krävs att lärare synliggör sin undervisning. En motsättning av 
tredje graden kan då uppstå mellan rådande normer och de medierande 
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artefakterna de förväntas använda, eftersom dessa inte är förenliga med 
varandra (figur 6). 

Figur 6: Exempel på tredje gradens motsättning 

Fjärde gradens motsättningar uppstår mellan olika samverkande verk-
samheter (Engeström, 1987), när en förändring i ena verksamheten medför 
att objekten i de samverkande verksamheterna är oförenliga om inte även 
den andra verksamheten förändras (Yamagata-Lynch & Haudenschild, 
2008). Om lärare i den kollegiala lärgruppen bestämmer sig för att imple-
mentera nya undervisningsmetoder som bygger på muntliga matematiska 
resonemang, men dessa inte stämmer överens med den befintliga klassrums-
praktiken där eleverna arbetar enskilt i läroböckerna uppstår fjärde gradens 
motsättning mellan den kollegiala lärverksamheten och klassrumsverksam-
heten (figur 7). 



46 FRIDA HARVEY Kollegialt lärande i matematik. Ett verksamhetsteoretiskt perspektiv 

Figur 7: Exempel på fjärde gradens motsättning. 

Verksamhetsteoretiska analyser 
Verksamhetsteori kan användas både för att konceptualisera och analysera 
enskilda människor såväl som grupper eller hela samhällen (Engeström, 
1987). I licentiatavhandlingens två studier har kollegiala lärgrupper betrak-
tats som verksamhetssystem, vilka sedan har varit utgångspunkt i de ana-
lyser som gjorts.  

Utifrån ett verksamhetsteoretiskt perspektiv kan enskilda verksamheter 
analyseras, liksom relationen mellan två eller flera samverkande verksam-
hetssystem som helt eller delvis delar objekt. Motsättningar inom eller mel-
lan verksamhetssystem kan också analyseras (Engeström & Sannino, 2020). 
Möjligheten att fånga och analysera den komplexitet som lärande innebär 
har gjort att verksamhetsteori används för att förstå aspekter av lärande i 
allt större utsträckning inom det utbildningsvetenskapliga fältet (Gedera & 
Williams, 2016). Både analyser av verksamhetssystem (Engeström, 2016) 
och analyser av motsättningar i och mellan verksamheter finns representerat 
i utbildningsvetenskaplig forskning (se t.ex. Yamagata-Lynch & Hau-
denschild, 2008).  

Analys av verksamhetssystem 
Verksamhetssystem har i många utbildningsvetenskapliga studier används 
för att förstå och karaktärisera olika gruppers arbete, processer och aktivi-
teter i exempelvis klassrum (Engeström, 2016). Grupperna har då betrak-
tats som verksamhetssystem, vilka varit analysenheter studierna. I analyser 
av verksamhetssystem används de sex noderna som kategorier som används 
för att förstå, karaktärisera och organisera gruppens arbete (Yamagata-
Lynch, 2010). Beskrivningar av noderna är generella, och det ges därför 
tolkningsutrymme för vad som ska analyseras i respektive nod. Eight-step-
model (Mwanza, 2002) tillhandahåller en konkretisering av vad som kan 
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undersökas i respektive nod i analyser av verksamhetssystem i syfte att göra 
dem systematiska (tabell 1).  

Tabell 1 
Eight-Step-Model (Mwanza, 2002). 

Activity system 
component 

Question to ask 

Activity In what sort of activity am I interested? 

Objective Why is this activity taking place? 

Subjects Who is involved in carrying out the activity? 

Tools By what means are the subjects carrying out this 
activity? 

Rules and regulation Are there any cultural norms, rules, and/or regula-
tions governing the performance of this activity? 

Division of labor Who is responsible for what, when carrying out this 
activity, and how are the roles organized? 

Community What is the environment in which the activity is 
carried out? 

Outcome What is the outcome of this activity? 

Notera. Mwanza använder termerna component istället för node, tools 
istället för mediating artifacts och objective istället för object. 

Analys av motsättningar 
För att analysera motsättningar behövs en analys av uttryck för motsätt-
ningar göras. Motsättningar är inte synliga i sig, och det är därför inte möj-
ligt att genom observationer eller att direkt i datamaterial urskilja eller 
analysera motsättningar. De finns i verksamhetssystemet, men det är genom 
subjektens handlingar och kommunikation som de synliggörs och kan iden-
tifieras. Genom handlingar och ord ger subjekten i verksamheten uttryck 
för, manifesterar, olika förekommande motsättningar (Engeström & San-
nino, 2011). Engeström och Sannino (2011) har genom studier av vårdper-
sonal tagit fram ett ramverk där fyra typer av manifestationer av 
motsättningar (manifestations) återfinns: dilemma (dilemmas), konflikter 
(conflicts), kritiska konflikter (critical conflicts), och double binds (double 
binds). Ramverket sammanfattas i tabell 2.  
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Tabell 2 
Olika typer av manifestationer. Efter (Engeström & Sannino, 2011, p. 
375) 

Genom dilemman uttrycker en eller flera personer att de slits mellan olika 
oförenliga alternativ eller värderingar. Uttryck som ”å ena sida… å andra 
sidan” och ”ja, men…” är språkliga ledtrådar som indikerar att det finns 
flera alternativ som inte är förenliga  (Engeström & Sannino, 2011). Ett 
exempel på dilemma från licentiatavhandlingens andra studie visar sig 
bland lärare som arbetar på skolor med en stark tradition av att använda 
läroboken som utgångspunkt i undervisningen, men som i det kollegiala lä-
randet arbetar för att utveckla undervisningsaktiviteter som ligger utanför 
läroboken. När lärare å ena sidan ger uttryck för en vilja att inte utgå från 
läroboken i undervisningen och men å andra också ger uttryck för att hen 
vill använda läroboken eftersom det är en så stark tradition på skolan, ut-
trycks ett dilemma.  Å ena sidan vill läraren göra en förändring som inte 

Manifestation Features Linguistic clues 

Dilemmas Expression or exchange of incompati-
ble evaluations. 
Resolution: denial, reformulation 

“on the one hand 
[…] on the other 
hand” and “yes, 
but” 

Conflicts Arguing, criticizing.  
Resolution: finding a compromise, 
submitting to authority or majority 

“I disagree” and 
“This is not true” 

Critical 
conflicts 

Facing contradictory motives in social 
interaction, feeling violated or guilty.  
Resolution: finding new personal 
sense and negotiating a new meaning 

Personal, emotional, 
moral accounts. Nar-
rative structures, 
vivid metaphors 

Double binds Facing pressing and equally unac-
ceptable alternatives in an activity 
system. 
Resolution: practical transformation 
(going beyond words) 

“we must” and “we 
have to” 
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bygger på läroboken, å andra sidan vill hen handla i linje med den norm 
som råder sedan tidigare i undervisningen. 

Konflikter är situationer där personer uttrycker motstånd och oenighet 
med varandra genom att argumentera, kritisera eller ifrågasätta varandras 
val, handlingar eller åsikter, vilket påverkar gruppen negativt. Att personer 
uttrycker att de inte håller indikerar en konflikt (Engeström & Sannino, 
2011). Ett exempel på konflikt från studie 2 är situationer där öppet visar 
kritik mot lärledaren och lärledarens kunskaper, och därmed ifrågasätter 
lärledarens auktoritet och legitimitet. Lärarna uttrycker i situationen mot-
stånd mot att acceptera lärledaren som gruppens ledare och kritiserar valet 
av lärledare. 

Kritiska konflikter är situationer där personer har inre tvivel över motiv 
som är motsägelsefulla men ömsesidigt beroende av varandra. Dessa situat-
ioner är inte möjliga att lösa själv för personen och resulterar i uttryck av 
att personen inte har förmåga att handla. Uttryck som indikerar att en per-
son känner sig ifrågasatt eller känslor av skuld är vanliga tecken som indi-
kerar kritiska konflikter (Engeström & Sannino, 2011). Ett fiktivt exempel 
skulle kunna vara en lärare som slits mellan att sätta betyg som hen är ålagd 
att göra, och oviljan att sätta betyg eftersom hon eller han ser att eleverna 
blir stressade och mår dåligt över betygssättningen. Läraren skulle kunna 
känna skuld gentemot elever och föräldrar samtidigt som hon eller han inte 
kan avstå ifrån att sätta betygen.  

Double binds uppstår när personer upprepat ställs inför pressade och 
oacceptabla alternativ i sin verksamhet vilket leder till frustration och stort 
behov av att förändra verksamheten samtidigt som det uttrycks att det inte 
är möjligt. Förändringarna som krävs är av sådan karaktär att individer inte 
själva kan lösa situationen, och därför uttrycks ofta ”vi” istället för ”jag”. 
Känsla av bakbundenhet uttrycks ofta som hjälplöshet, att personerna inte 
har något val eller genom desperata retoriska frågor som ”men vad ska vi 
göra då?” (Engeström & Sannino, 2011). Ett fiktivt exempel kan vara ett 
lärarlag som ger uttryck för double binds om lärarna har en elev som de vet 
behöver en viss anpassning av miljön som inte är möjlig att genomföra, på 
grund av begränsningar i skolmiljöns utformning.  

Verksamhetsteorins roll i licentiatavhandlingens två studier 
Verksamhetsteori har använts som teoretisk och analytisk lins i båda licen-
tiatavhandlingens studier. I båda studierna har kollegiala lärgrupper i ma-
tematik betraktats som en verksamhet som utgör ett verksamhetssystem. 
Genom att betrakta kollegiala lärgrupper som ett verksamhetssystem har 
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verksamhetssystemet utgjort ett mångdimensionellt teoretiskt verktyg för 
att analysera komplexiteten det gemensamma lärararbetet. I studie 1 har de 
sex noderna (figur 2) använts för att analysera sex relevanta aspekter i en 
kollegial lärgrupp, men också för att analysera relationerna mellan noderna. 
Ett exempel från studie 1 är att analyser har gjorts av både vilka medierande 
artefakter som används för att skapa aktivt lärande, och hur normerna på-
verkar lärares förmåga att använda vissa medierande artefakter. I studie 2 
har verksamhetsteori använts för att identifiera och analysera motsätt-
ningar. Här har motsättningar identifierats inom och mellan verksamhets-
system. Att analysera motsättningar inom och mellan verksamhetssystem 
har bidragit till möjligheten att hitta förklaringar till varför vad som möj-
liggör och vad som hindrar kollegialt lärande i matematik, exempelvis var-
för en lärare är motvillig till deltagandet i kollegialt lärande i matematik.  
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Metodologiska överväganden  
I det här kapitlet redogörs för de metodologiska överväganden och val som 
gjorts i de studier som beskrivs i licentiatavhandlingens två artiklar. För de-
taljer i studiernas metod hänvisas till respektive artikel. Inledningsvis i ka-
pitlet presenteras grundläggande antaganden om kunskap och lärande, samt 
argument för att genomföra kvalitativa studier. Därefter presenteras meto-
dologiska överväganden för respektive studie, följt av en metoddiskussion 
där reflektioner görs över hur de val som gjorts kan tänkas ha påverkat 
studiernas utformning, resultat, tillförlitlighet och trovärdighet. Avslut-
ningsvis presenteras etiska överväganden som gjorts i licentiatavhandling-
ens studier. 

Grundläggande antaganden om kunskap och lärande 
Synen på kunskap och lärande är central i organisation och genomförande 
av kollegialt lärande. Vilken kunskap och lärande vi avser ska utvecklas i 
ett kollegialt lärande, hur lärares lärande om undervisning i matematik och 
elevers lärande i matematik utvecklas, samt hur och av vem nya undervis-
ningsstrategier utvecklas är frågor att reflektera över. Epistemologiska frå-
gor om vad kunskap är och hur kunskap utvecklas (Leezenberg, 2018) kan 
historiskt sägas ha präglat synen på skolutveckling såväl som lärarfortbild-
ning. Exempel på skilda epistemologiska hållningar är att se lärande som 
kunskapsöverföring från en person till en annan, eller att se lärande som 
något som uppstår när människor tillsammans skapar mening och förståelse 
(Leezenberg, 2018). Att positionera lärare som medskapare i undervisnings-
utveckling tyder på en epistemologisk hållning där lärande betraktas som 
något som uppstår när människor tillsammans skapar mening och förstå-
else. Detta kan jämföras med det mer traditionella sättet att bedriva lärar-
fortbildning, där lärare positioneras som den som ska implementera färdiga 
metoder, vilket tyder på en epistemologisk hållning där lärande betraktas 
som något som uppstår genom överförande av kunskap från en person till 
en annan. Den aktuella licentiatavhandlingen utgår ifrån att kunskap och 
lärande är något som uppstår när människor tillsammans skapar mening 
och förståelse för matematikundervisning och därtill relaterade fenomen 
och begrepp.  

Tron på kollegialt lärande som modell för undervisningsutveckling grun-
dar sig i ett sociokulturellt synsätt på lärande (Cederberg-Scheike, 2016), 
där lärande sker i en social kontext genom interaktion människor emellan 
som är medierad av artefakter (Engeström, 1987). I sociokulturella 
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perspektiv, exempelvis verksamhetsteori som är det perspektiv som antagits 
i licentiatavhandlingens båda studier, betonas vikten av kommunikation 
och interaktion med omvärlden och andra människor för att lärande ska 
ske. Tänkande och lärande uppstår inte i ett vakuum, utan är situerade i en 
specifik kontext och det är i den kontexten som redskap och artefakter, som 
möjliggör tänkande och lärande, historiskt sett utvecklats (Säljö, 2005). Det 
är därför relevant att inte bara betrakta och analysera subjekten och deras 
handlingar, utan också den kontext som handlingarna genomförs i.  

Lärande i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv innebär att handlingarna 
hos subjekten förändras, vilket utvecklar objektet till ett utfall (Öhman 
Sandberg, 2014). I en kollegial lärgrupp där objektet är att utveckla pro-
duktiva kollegiala normer skulle ett lärande kunna sägas ha skett när pro-
duktiva normer för kollegiala lärgrupper styr gruppens arbete. I stället för 
att subjekten arbetar var och en för sig, delar de undervisningserfarenheter 
med varandra, utmanar sina egna och andras tankar, idéer och föreställ-
ningar, ifrågasätter förgivettaganden och utvecklar nya undervisningsidéer. 
När kollegiala lärgrupper betraktas som verksamheter görs således ett val 
att betrakta utveckling av handlingar och utveckling av objekt till utfall som 
lärande i lärgruppen. Deltagandet i en kollegial lärgrupp kan mycket väl 
också innefatta ett individuellt lärande för respektive subjekt i verksam-
heten, men det fokuseras inte i denna licentiatavhandling. 

Kvalitativa studier och möjlighet att generalisera licentiatav-
handlingens resultat 
Licentiatavhandlingens studier av kollegialt lärande i matematik tar ut-
gångspunkt i en kvalitativ forskningsansats. Kvalitativa forskningsansatser 
är inriktade på aspekter av människors liv och verksamhet som inte går att 
mäta eller objektifieras, och har vuxit fram som ett alternativ till den typ av 
forskning som grundar sig på objektivism, mätbarhet och samband (Ny-
gren, 2021). Inom utbildningsvetenskaplig forskning argumenteras för att 
studier med kvalitativa forskningsansatser exempelvis kan bidra med vär-
defull detaljkunskap som är nödvändig för att utveckla förståelse för lä-
rande, men röster har också höjts för att synliggöra att behovet av 
kvantitativa studier inom fältet också är stort (Kelly, 2008). Tidigare har 
debatter förts mellan forskare om att den ena forskningsansatsen skulle vara 
bättre än den andra (Quinn-Patton, 2002). Vilken eller vilka ansatser som 
lämpar sig bäst är dock avhängt forskningsfrågan; kvalitativa och kvantita-
tiva forskningsansatser besvarar olika typer av forskningsfrågor (Kelly, 
2008; Quinn-Patton, 2002). Kvantitativa forskningsansatser kan sägas syfta 



FRIDA HARVEY Kollegialt lärande i matematik. Ett verksamhetsteoretiskt perspektiv 53 

till att besvara frågor som handlar om att förutsäga och föreskriva företeel-
ser, medan kvalitativa forskningsansatser snarare syftar till att besvara frå-
gor som handlar om att kunna beskriva, karaktärisera och förklara 
företeelser. Kvantitativa forskningsansatser betonar kvantifiering i in-
samling och analys av data (Bryman, 2016), och utvecklar kunskap som 
kan beskrivas genom siffror, mängder och antal (Åsberg, 2001). Studier kan 
till exempel genomföras i syfte att pröva teorier (Bryman, 2016) eller söka 
efter orsakssamband (Wallén, 1996). Tyngdpunkten i kvalitativ forskning 
ligger till skillnad från tyngdpunkten i kvantitativ forskning på att utveckla 
teorier snarare än att testa dem (Bryman, 2016). Kvalitativ forskning syftar 
till att utveckla en förståelse för människors liv och sociala värld (Fossey et 
al., 2002), genom att undersöka fenomen på det sätt människor upplever 
dem, i den kontext som fenomenet återfinns (Sherman & Webb, 1988). 
Kvalitativa forskningsansatser söker efter kunskap som undersöker karak-
tären av en företeelse (Wallén, 1996) eller beskriver fenomenet eller dess 
egenskaper (Åsberg, 2001). I kvalitativ forskning undersöks ofta ett litet 
urval, ibland enstaka fall på ett sätt som bidrar med djupgående, detaljerad 
och rik information om fenomen i olika kontexter (Quinn-Patton, 2002). 
Genom de två kvalitativa studier som genomförts har rik och djupgående 
förståelse för hur kollegialt lärande i matematik kan organiseras och ge-
nomföras genererats, liksom förklaringar till vad som möjliggör och vad 
som hindrar kollegialt lärande. Detta hade inte varit möjligt utan att anta 
en kvalitativ forskningsansats. Med en kvantitativ forskningsansats hade 
andra forskningsfrågor varit möjliga att besvara, och annan kunskap gene-
rats, exempelvis i vilken utsträckning kollegialt lärande har effekt på elever-
nas kunskaper i matematik.  

Kritik har riktats mot att kvalitativ forskning, till skillnad från kvantita-
tiv forskning, inte är generaliserbar, och därför endast användbar i den kon-
text som studerats. Den typ av generalisering som då åsyftas handlar om att 
dra slutsatser om en större population utifrån ett särskilt urval som stude-
rats. Denna typ av generalisering bygger på sannolikhetsteorier och att re-
levanta urval gjorts (Firestone, 1993). Den här typen av generalisering är 
inte möjlig att göra i kvalitativ forskning där enstaka fall studerats i dess 
naturliga kontext (Larsson, 2009). I föreliggande licentiatavhandling görs 
heller inga anspråk på en sådan generalisering.  Flera forskare (se till exem-
pel Firestone, 1993; Flyvbjerg, 2006; Larsson, 2009; Maxwell, 2021) argu-
menterar dock för andra sätt att generalisera forskningsresultat, i synnerhet 
kvalitativa forskningsresultat. En sådan typ av generalisering är analytisk 
generalisering, där forskaren inte strävar efter att generalisera från ett urval 
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till en större population, utan snarare strävar efter att generalisera en upp-
sättning resultat till en bredare teori. Resultaten kan genom analytisk gene-
ralisering stödja, men inte enskilt bevisa, en teori, liksom förfina teorin 
genom att visa under vilka förhållanden som någonting gäller. Analytisk 
generalisering kan vara användbar både för att visa att en teori håller under 
många olika omständigheter, men också för att identifiera under vilka för-
hållanden någonting gäller. En annan typ av generalisering är överföring 
från fall till fall. En konsument av kvalitativ forskning tar i den här typen 
av generalisering till sig information från en studie och använder i sin egen 
kontext (Firestone, 1993).   

“Generalization is about the potential use of a piece of research: generaliza-
tion is an act, which is completed when someone can make sense of situations 
or processes or other phenomena with the help of the interpretations, which 
emanate from research texts.”  (Larsson, 2009, p. 34).  

Man kan vid fall-till-fall-generalisering tala om studiers överförbarhet. 
För att resultat från ett fall ska kunna överföras till ett annat fall krävs en 
rik, detaljerad och omfattande beskrivning av fallet, där forskaren noggrant 
beskriver bakgrundsfaktorer, vad som studerats och resultaten av studien, 
så att läsaren kan överväga om resultaten kan vara användbara i den egna 
miljön (Firestone, 1993). Utifrån den aktuella licentiatavhandlingen och 
dess två studier kan fall-till-fall-generalisering vara en möjlig typ av genera-
lisering av resultaten. I studierna har det strävats efter att ge en transparant 
beskrivning av studiernas tillvägagångssätt, vad som studerats och resulta-
ten av studierna. I diskussionskapitlet ges förslag på hur studiernas resultat 
skulle kunna överföras till andra fall och vara till användning för exempel-
vis lärare, lärledare och rektorer. Det är dock upp till varje enskild läsare 
att överväga licentiatavhandlingens och studiens relevans för den egna prak-
tiken, och i vilken utsträckning resultaten är överförbara till läsarens kon-
text.  

Metodval i studie 1 

Systematisk litteraturstudie som metod för att skapa en kunskapsöversikt 
av kollegialt lärande 
I forskning om kollegialt lärande i matematik förekommer framförallt stu-
dier som undersökt enskilda metoder eller projekt, men det saknas fortfa-
rande en samlad bild av hur kollegialt lärande organiseras och genomförs 
(Krainer & Spreitzer, 2020). Inte minst gäller detta i matematik och bottom-
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up-projekt. För att ge kunskapsöversikt över hur kollegialt lärande i mate-
matik tidigare genomförts och organiserats har en systematisk litteraturstu-
die genomförts. Syftet med systematiska litteraturstudier är att 
sammanställa befintlig kunskap inom fält genom att använda ett explicit 
tillvägagångssätt och systematik (Bryman, 2016; Gough et al., 2012). Ex-
pliciteten antas öka möjligheten till en tillförlitlig sammanställning som inte 
speglar forskarens egna uppfattningar (Bryman, 2016).  

Systematiska litteraturstudier kan följa två typer av logik; aggregativ eller 
konfigurativ logik. I litteraturstudier som följer en aggregativ logik sam-
manställs statistiska undersökningar genom att data läggs ihop för att få 
fram genomsnittsvärden och för att kunna dra statistiska slutsatser (se t.ex. 
Hattie, 2009) eller testa metoder. I litteraturstudier som följer en konfigu-
rativ logik tolkas och organiseras information för att finna mönster, förstå 
fenomen och utveckla förståelsen för begrepp. I konfigurativa studier läggs 
inte data ihop på det sätt som görs i aggregativa litteraturstudier, istället 
fokuseras studier vars resultat tematiskt skiljer sig åt och kompletterar 
varandra (Bohlin, 2019; Gough et al., 2012). Konfigurativa litteraturstudier 
resulterar i teorier eller modeller där relationer mellan identifierade teman 
synliggörs (Bohlin, 2019). Data i en konfigurativ litteraturstudie behöver 
inte utgöras av all tillgänglig litteratur i fältet (Gough et al., 2012). I studie 
1 har en konfigurativ litteraturstudie genomförts i syfte att utveckla förstå-
else för hur kollegialt lärande i matematik kan genomföras och organiseras. 
Först söktes tidigare genomförda studier om kollegialt lärande i matematik 
på ett systematiskt sätt fram och därefter gjordes en tematisering av de tidi-
gare studierna med hjälp av verksamhetssystemets sex noder. De inbördes 
relationerna syntetiserades med hjälp av verksamhetssystem. Tre verksam-
hetssystem identifierades och jämfördes därefter för att finna likheter och 
skillnader mellan de olika systemen. På så sätt har studie 1 resulterat i en 
modell innefattande tre verksamhetssystem som illustrerar hur kollegialt lä-
rande i matematik kan organiseras och genomföras.  

Val av relevanta studier 
För att söka fram relevanta artiklar i en konfigurativ litteraturstudie behö-
ver nyckelord identifieras med hög relevans för forskningsfrågorna 
(Bryman, 2016). Nyckelorden som användes i studie 1 syftade till att hitta 
studier gjorda om kollegialt lärande i matematik, där lärare arbetade ge-
mensamt för att utveckla sin undervisning. Det finns inte någon direkt eng-
elsk översättning av det svenska begreppet kollegialt lärande. Däremot kan 
olika uttryck motsvara aspekter av kollegialt lärande. Exempel på sådana 
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begrepp som eftersöktes är professional learning communities, collaborative 
learning and collegial learning, som alla använts i tidigare studier om kolle-
gialt lärande. De databaser som användes för sökningen valdes för deras 
stora volym av artiklar med relevans för undervisning och lärande.  

Databassökningar genererar i stort sätt alltid ett stort antal artiklar som 
kandiderar till att ingå i studien, vilket kräver en manuell granskning av 
artiklarnas relevans (Bryman, 2016). Så även i denna studie. De inklude-
ringskriterier som användes för att gallra bland artiklarna var utformade 
utifrån den definition av kollegialt lärande som används även i denna licen-
tiatavhandling. I det manuella urvalet som gjordes bedömdes varje artikels 
relevans för studien och de 32 artiklarna som slutligen ingick i studien hade 
hög relevans för att kunna besvara forskningsfrågan.  

Analys av verksamhetssystem för att skapa kunskapsöversikten 
Lärande och kollegialt lärande är komplexa fenomen som innehåller många 
aspekter och dimensioner. För att analysera dessa komplexa fenomen kan 
många analytiska linser användas, som alla genererar olika resultat. Vissa 
linser hjälper forskaren att zooma in och förstå detaljer i ett väl avgränsat 
innehållsområde, medan andra linser hjälper forskaren att förstå helheter 
och relationer mellan delar. Att göra analys av verksamhetssystem hjälper 
forskaren att kategorisera komponenter i en verksamhet och hur de sam-
verkar med varandra, och analysmetoden har använts i många studier för 
att studera lärande och utveckling på arbetsplatser (Engeström & Sannino, 
2020). Kollegialt lärande är en komplex praktik som innehåller många de-
lar. Syftet med att göra analys av verksamhetssystem var inte bara att ana-
lysera vilka komponenter som ingår, utan även om, och i så fall hur, de 
relaterar till varandra. Ett exempel är hur objekten påverkar valet av medi-
erande artefakter i olika verksamheter. Analysen av verksamhetssystem har 
genom de sex noderna och relationerna dem emellan hjälpt till att konkre-
tisera delar av den komplexitet som genomsyrar ett kollegialt lärande i ma-
tematik. Genom analysmetoden har både konkret detaljförståelse 
genererats, som vilka medierande artefakter som används i olika kollegiala 
lärgrupper, och förståelse för hur olika delar i det kollegiala lärandet påver-
kar varandra, som hur objektet påverkar valet av medierande artefakter. På 
så sätt har en kunskapsöversikt av hur kollegialt lärande kan organiseras 
och genomföras kunnat skapas med hjälp av analys av verksamhetssystem. 
Detta analysförfarande stämmer väl överens med syftet i en konfigurativ 
litteraturstudie, vilket är att finna olika teman i tidigare studier och i en 
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modell eller teori visa hur dessa olika teman relaterar till varandra (Bohlin, 
2019). 

Metodval i studie 2 

Semistrukturerade intervjuer med lärledarcoacher för att identifiera mot-
sättningar i kollegiala lärgrupper 
Forskningsintervjun är ett professionellt samtal mellan människor med de-
lat intresse för ett fenomen. Kunskap och förståelse byggs i interaktion mel-
lan den som intervjuar och den som blir intervjuad (Kvale & Brinkmann, 
2009). Forskningsintervjun är förmodligen den metod för datainsamling 
som används i störst utsträckning i kvalitativ forskning och ger möjlighet 
till rik och omfattande information om ett fenomen (Bryman, 2016; Quinn-
Patton, 2002). Forskningsintervjuer är dock inte lätta att genomföra. Ett 
stort ansvar faller på den som intervjuar att ha relevanta frågor så att re-
spondentens svar är relevanta för forskningsfrågan, att inte allt för vidöppet 
tolka respondenternas svar om fördjupande följdfrågor ställs och inte med 
kroppsspråk, verbalt språk eller med andra medel påverka respondenten att 
svara det som de tror att intervjuaren vill höra (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Forskningsintervjun kan vara strukturerad, semistrukturerad eller 
ostrukturerad, där den semistrukturerade intervjun innehåller guidande frå-
gor men ändå ger intervjuaren möjlighet att ställa fördjupande följdfrågor 
till respondenten (Bryman, 2016). I studien valde vi att genomföra två se-
mistrukturerade intervjuer med varje intervjuperson. Semistrukturen gav en 
tydlig inriktning som säkerställde att temana i de olika intervjuerna var lik-
nande och relevanta för forskningsfrågorna, men också möjliggjorde att för-
tydliga eller borra djupare i respondenternas svar genom att ställa 
följdfrågor. Dubbla intervjuer gav möjlighet att efter en första analysom-
gång ställa frågor där det fortfarande fanns luckor i förståelsen eller som 
inte fanns med i första intervjuomgången, och att fördjupa förståelsen för 
områden som visat sig intressanta när en första analys gjorts. Den andra 
omgången med intervjuer gav också möjlighet att bekräfta eller dementera 
uppfattningar som framkommit eller tolkningar som gjorts i första inter-
vjun, vilket stärkte de resultat som visat sig i den första analysen.  

Lärledarcoacher som informanter 
I studien intervjuades lärledarcoacher. Lärledarcoacherna hade dels egen er-
farenhet av att leda kollegiala lärgrupper, men också stor erfarenhet av att 
coacha och guida lärledare för kollegialt lärande. De intervjuades i rollen 
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som coach och guide för lärledare. Sådan coaching och guidning innefattade 
exempelvis att utveckla lärledares kompetens i leda diskussioner, förståelse 
för samtalsmodeller och lärandeteorier användbara i det kollegiala lärande 
liksom att diskutera och hjälpa lärledare att möta de utmaningar som finns 
i lärledarskapet. Lärledarcoachernas verksamhet utgår i stor utsträckning 
utifrån de behov som lärledare själva identifierat och lyft i sitt lärledarskap. 
I intervjuerna fokuserades huvudsakligen vilka utmaningar och svårigheter 
de hjälpt lärledare för kollegialt lärande i matematik att möta och hantera. 
Att prata om utmaningar var ett val som gjordes för att på ett öppet sätt 
närma oss motsättningar i gruppen, i syfte att få så rik data som möjligt i 
analysen av motsättningar. Respondenternas utsagor om utmaningar i lär-
ledarskapet gav en möjlig ingång till att analysera manifestationer av mot-
sättningar och därigenom också motsättningar som kan finnas i kollegiala 
lärgrupper i matematik. 

Att intervjua lärledarcoacher för att fördjupa förståelse för vilka motsätt-
ningar som kan finnas och hur de i så fall tar sig uttryck i kollegiala lärgrup-
per i matematik är inte ett självklart val. Lärledare är ett exempel som 
istället skulle kunna väljas som respondenter. Valet att intervjua lär-
ledarcoacher grundade sig huvudsakligen på tre argument. För det första 
hade lärledarcoacherna coachat och guidat ett stort antal lärledare i mate-
matik under flera års tid. Det hade inte varit möjligt att under studiens tid 
intervjua samma antal lärledare som lärledarcoacherna mött under sina år 
de arbetat. Genom intervjuer med lärledarcoacherna fick vi in data rik på 
erfarenheter från fler lärledare än vad vi fått om vi genomfört intervjuer 
med lärledare direkt. Det tar tid att etablera produktiva normer i en kol-
legial lärgrupp, där tillräcklig tillit finns till varandra för att våga öppna upp 
sig kring utmaningar och svårigheter lärarna har i sin undervisning (se till 
exempel Borko et al., 2008; Brodie, 2013). På motsvarande sätt går det att 
anta att det tar tid för en lärledare att våga öppna upp sig och dela med sig 
av de utmaningar hon eller han har i sin roll som lärledare. Det andra argu-
mentet för att välja lärledarcoacher som respondenter är således att det 
fanns en risk att lärledare inte öppenhjärtigt velat dela med sig om sina ut-
maningar till en forskare på samma sätt som de kan antas ha gjort med en 
lärledarcoach som de träffat och byggt en relation till under en längre tid. 
För det tredje har lärledarcoacherna träffat lärledarna under en lång tid. Det 
finns en möjlighet att lärledare möter olika slags utmaningar sett över tid, 
beroende på var den kollegiala lärgruppen respektive lärledaren själv befin-
ner sig i sin lärprocess. Detta kan vara svårt att själv identifiera liksom att 
minnas och återge vid en enstaka intervju. Utifrån dessa tre argument 
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förväntade vi oss att lärledarcoacherna skulle bidra med rikt underlag för 
att analysera motsättningar i kollegialt lärande i matematik.  

Analys av motsättningar genom att identifiera manifestationer av  
motsättningar 
Motsättningar är inte synliga i sig själv, utan måste på något sätt uttryckas 
i ord eller handling. På något sätt behöver en analys göras av uttryck för, 
eller manifestationer av motsättningarna. Ett ramverk för att analysera ma-
nifestationer av motsättningar finns presenterat av Engeström and Sannino 
(2020) men är utvecklat för diskursanalys av samtal. I ramverket finns ex-
empel på ledord för respektive uttryck. Exempelvis ”å ena sidan… å andra 
sidan” ger en ledtråd att det är ett dilemma som diskuteras i samtalet. Ram-
verkets ledord var inte möjligt att använda för att analysera studiens data-
material, eftersom inga observationer av kollegiala lärgrupper gjorts. 
Däremot kunde ramverkets beskrivning av dilemman, konflikter, kritiska 
konflikter och känsla av bakbundenhet användas. I studien användes ram-
verkets beskrivningar för att tolka lärledarcoachernas utsagor om utma-
nande situationer. De situationer som lärledarcoacherna delade med sig av 
analyserades utifrån de beskrivningar som återfinns i ramverket (Engeström 
& Sannino, 2020). Situationerna sammanfattades och argument för kate-
goriseringen noterades (se tabell 2 i artikel 2). På detta sätt kunde ramverket 
användas i studien för att på ett systematiskt sätt identifiera motsättningar. 

Analys av olika typer av motsättningar 
Engeström beskriver fyra grader av motsättningar, som alla bygger på 
varandra. Dessa fyra grader av motsättningar karaktäriserar också fyra 
olika typer av motsättningar. I en dynamisk analys av ett verksamhetssy-
stem, där man tittar på hur ett verksamhetssystem utvecklas över tid (se 
t.ex. Bourke, 2017), kan slutsatser dras om hur nya grader av motsättningar 
uppstår till följd av att gruppen arbetat med en tidigare grads motsättning. 
Olika grader av motsättningar innehåller dock viktiga skillnader som var 
och en kan bidra till fördjupad förståelse för utvecklingen i en verksamhet. 
Det är därför också viktigt att analysera motsättningar åtskilda från 
varandra (Foot, 2014). I studie 2 har en statisk analys gjorts av verksam-
heter som utgörs av kollegiala lärgrupper. I datan framkommer olika mot-
sättningar i kollegiala lärgrupper i matematik, men det framkommer inte 
någon kronologisk ordning mellan motsättningarna. Vi valde därför i stu-
dien att karaktärisera de olika motsättningarna åtskilda från varandra, uti-
från de olika typer av motsättningar som Engeström beskriver. I studien har 
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ingen ambition funnits att sätta de identifierade motsättningarna i relation 
till varandra, vilket hade varit möjligt vid en dynamisk analys.  

Metoddiskussion 
De metodologiska val som görs inför och under en studie påverkar studier-
nas utformning, resultat, tillförlitlighet och trovärdighet. Trots att så gott 
som varje steg i en forskningsprocess kräver mycket tankekraft, funderingar 
och reflektioner för att fatta de för studien bästa besluten finns det alltid 
andra möjliga val att göra. Det är därför relevant och nödvändigt att i back-
spegeln reflektera över hur de val som gjorts kan tänkas ha påverkat de 
båda studierna. 

De 32 artiklarna som slutligen ingick i litteraturstudien hade hög rele-
vans, men frågan är om förfinade sökord hade kunnat ge ett bredare un-
derlag med fler relevanta artiklar? En konfigurativ litteraturstudie syftar 
bland annat till att utveckla kunskap om begrepp (Gough et al., 2012), som 
exempelvis kollegialt lärande. Kunskap om vilka internationella begrepp 
som är gångbara för att beskriva det som i licentiatavhandlingen avses med 
kollegialt lärande har med tiden utvecklats, och söksträngen hade vid en ny 
studie kunnat förfinas. Exempelvis skulle ett begrepp som inquiry kunnat 
inkluderas i sökningen för att hitta studier som fokuserat lärarsamverkan 
som byggt på undersökande arbetssätt. Också andra begrepp än profess-
ional learning communities används för att beskriva den typ av lärarsamar-
beten som var i fokus för studien, exempelvis communities of practice eller 
communities of inquiry. Söksträngen hade således kunnat förfinas ytterli-
gare för att få mer precisa sökresultat i databaserna, men också för att ute-
sluta artiklar som inte var relevanta för studien. Hade det påverkat 
resultatets trovärdighet och/eller träffsäkerhet? En konfigurativ litteratur-
studie syftar till att fördjupa förståelsen för ett begrepp eller forskningsfråga 
snarare än att ge ett absolut svar på en forskningsfråga (Gough et al., 2012). 
Andra sökord och fler artiklar hade möjligtvis bidragit till ett annat resultat, 
men fördjupad förståelse för hur kollegialt lärande i matematik kan organi-
seras och genomföras har utvecklats med hjälp av de artiklar som studien 
bygger på har, vilket var syftet med studien.  

För att öka förståelse för hur kollegialt lärande i matematik kan organi-
seras och genomföras, samt vilka likheter och skillnader som finns i organi-
sation och genomförande av kollegialt lärande i matematik, kan en tänka 
sig att forskaren undersöker faktiska lärgrupper istället för redan genom-
förda studier. Det är mycket i en komplex verksamhet som inte kan återges 
i en artikel, och därför blir innehållet i de artiklar som ligger till grund för 
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litteraturstudien avgörande för resultatet i litteraturstudien. En studie inne-
håller alltid en bearbetning av data, författarna har valt ut vilka aspekter de 
vill redovisa i sitt resultat. På det sättet är resultatet i litteraturstudien i hän-
derna på andra författare och forskare. Men syftet med konfigurativa litte-
raturstudier är att få en samlad bild av ett fenomen. En samlad bild av hur 
kollegialt lärande i matematik organiseras och genomförs saknas fortfa-
rande (Krainer & Spreitzer, 2020).  Genom egna observationer hade det 
inte varit möjligt att få tillgång till lika många kollegiala lärgrupper, spridda 
över flera delar av världen. Det hade inte varit möjligt att observera 32 kol-
legiala lärgrupper i matematik under den totala tid som gjorts i studierna. 
Då skulle istället studierna vara ytterligare en studie om hur det kollegiala 
lärandet är organiserat i en eller ett par kollegiala lärgrupper, och syftet med 
studien hade blivit ett annat. En annan begränsning hade varit att observat-
ionerna med stor sannolikhet gjorts i en liknande kulturell kontext, och det 
finns risk att förståelse för hur olika kulturella skillnader gällande vana av 
att lärarsamarbete hade gått förlorad. 

Valet att genomföra intervjuer med lärledarcoacher för att identifiera 
motsättningar i kollegiala lärgrupper i matematik resulterade i ett stort och 
rikt datamaterial som vi kunde analysera för att slutligen identifiera fyra 
olika motsättningar. Det är dock möjligt att andra metodologiska ansatser 
resulterat i att andra motsättningar blivit synliga. Lärledarcoachernas utsa-
gor är med största sannolikhet inte allomfattande, det vill säga innefattar 
inte alla utmaningar som lärledare diskuterat och behövt stöttning med un-
der den tid de coachats och guidats av lärledarcoacherna. De utmaningar 
som lärledare lyft vid träffar med lärledarcoacherna är på samma sätt säkert 
inte allomfattande, och det kan finnas utmaningar som lärledare inte disku-
terat. På så sätt kan det förekomma manifestationer av motsättningar som 
inte nått fram till vårt datamaterial. Fler manifestationer för motsättningar 
kan tänkas kunnat bli synliga, exempelvis vid observationer av en kollegial 
lärgrupp i matematik. Motsättningar i enskilda kollegiala lärgrupper kan 
dock vara specifika för just den lärgruppen, eftersom den har sin egen hi-
storiska kontext. Lärledarcoacherna, som intervjuats enskilt och inte i 
grupp, har delat med sig av erfarenheter av liknande utmaningar för lärle-
dare, vilket stärker trovärdigheten i resultatet i studie 2. De motsättningar 
som presenteras i studiens resultat diskuterades på något sätt i termer av 
utmaningar av samtliga lärledarcoacher. Det går därför att anta att de mot-
sättningar som identifierats genom studien är relativt vanligt förekom-
mande i en kollegial lärgrupp i matematik. Förståelse för dessa 
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motsättningar torde därför kunna stötta ett stort antal lärledare i matema-
tik.  

Det ramverk som använts för att analysera manifestationer av motsätt-
ningar har utvecklats för diskursanalyser. Det är möjligt att tolkningarna 
som gjorts av situationerna hade kunnat göras annorlunda, men resultatens 
trovärdighet kan tänkas stärkta av att båda studiernas forskare kontinuer-
ligt diskuterat varandras analyser av materialet. Dessa diskussioner har för-
djupat förståelsen för de fyra typerna av manifestationer, och analysen blev 
med tiden allt mer precis. Det kan tänkas att en utvidgning av ramverket 
innehållande en sammanställning av argumenten för att en situation tolkats 
som ett visst uttryck skulle vara hjälpsamt om en liknande analys skulle 
göras igen. Men det arbetet är föremål för en annan studie.  

Etiska överväganden 
De etiska överväganden som forskaren gör är av stor betydelse för forsk-
ningen, eftersom det inverkar på forskningens kvalitet, genomförande och 
hur forskningsresultaten kan användas (Vetenskapsrådet, 2017). Forskaren 
har ett viktigt ansvar gentemot samhället, finansiärer, arbetsgivare, kollegor 
och de som deltar i forskningen. Ansvar gentemot samhället handlar om att 
följa samhällsetiska principer, att hålla en hög vetenskaplig standard när 
det gäller hur de vetenskapliga metoderna för datainsamling och analys an-
vänds i forskningen, att resultaten presenteras rättvisande och sprids till 
gagn för samhället. Gentemot finansiärer och arbetsgivare har forskaren 
ansvar att behålla sin professionella integritet och självständighet. Ansvar 
gentemot kollegor handlar om att upprätthålla hög standard på forskningen 
genom att låta forskningen vara öppen för kollegial granskning. Ansvaret 
gentemot deltagarna handlar om att skydda deltagare från onödig skada till 
följd av sitt deltagande i forskning (SRA, 2003), och sammanfattas av Ve-
tenskapsrådet (2002) i de fyra kraven informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Inom forskning förekommer 
olika intressen, som alla är legitima på olika sätt, men som ibland inte är 
förenliga. Forskaren behöver då göra medvetna, aktiva och informerade val, 
så valen inte blir omedvetna eller ignorerade (SRA, 2003).  

I båda studierna har jag strävat efter att bidra med forskning som utökar 
den kollektiva kunskapen och förståelsen för kollegialt lärande i matematik, 
relevant både för forskningsfältet och praktiken. Genom tidigare forskning 
har jag identifierat att det saknas en syntetiserad bild av hur kollegialt lä-
rande i matematik organiseras och genomförs, liksom förklaringar till vad 
som möjliggör och vad som hindrar kollegialt lärande i matematik. 
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Studierna kan därför sägas svara mot identifierade behov av mer kunskap 
och förståelse inom forskningsfältet, och torde vara relevanta både för 
forskningsfältet och praktiken. I båda artiklarna redovisas metoder för da-
tainsamling och dataanalys liksom resultat på ett transparent sätt. Datain-
samling och dataanalys har genomförts systematiskt utifrån på förhand 
definierade ramverk i båda studierna, och i båda studierna har respektive 
forskarna (tillika artiklarnas författare) återkommande diskuterat analyser 
och tolkningar för att validera resultaten i studien. 

Studiernas tillvägagångssätt, resultat, trovärdighet och bidrag till forsk-
ningsfält och praktik har granskats både internt av kollegor vid exempelvis 
seminarier och externt vid exempelvis konferenser och vetenskapliga 
granskningar inför publicering i tidskrifter. Detta sammantaget bidrar till 
att uppfylla ansvaret gentemot samhället, arbetsgivaren som är den som fi-
nansierat min forskning samt kollegor.  

I studie 1 har publicerade vetenskapligt granskade artiklar utgjort studi-
ens data. Etiska överväganden i relation till deltagare har därför inte gjorts 
på samma sätt som i studie 2, där fyra lärledarcoacher intervjuats. Delta-
garna i studie 2 blev informerade om syftet med deltagandet då de skriftli-
gen blev tillfrågade om deltagande i studien. De blev också informerade om 
att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst under inter-
vjuerna, och att ljudupptagning skulle komma att ske såvida de medgav 
detta. Deltagarna gav samtycke till ljudinspelning av intervjuerna både 
muntligt och skriftligt. Deras deltagande har skett utan ekonomisk kom-
pensation. Datamaterialet har lagrats så att endast studiens forskare haft 
åtkomst till det och har hanterats med försiktighet för att minska risken att 
deltagarna ska kunna identifieras av utomstående. Exempelvis har kod-
nycklar använts i transkriberings- och analysfas. Deltagarna har tilldelats 
könsneutrala namn i artikeln för att minska möjligheten att identifiera dem, 
och inga uppgifter har publicerats som kan härleda en läsare till en viss ar-
betsplats eller dylikt. Den data som samlats in i studien har endast använts 
i forskningsändamål. Deltagarna har genom detta sätt att agera skyddats 
från onödig skada till följd av sitt deltagande i forskning, i syfte att uppfylla 
ansvaret gentemot deltagarna. 

Etiska överväganden är en nödvändig och viktig del av forskningsproces-
sen, och görs genomgående i de flesta steg i en vetenskaplig studie. Varje val 
innebär att ett alternativ väljs, och ett annat väljs bort. De etiska övervä-
ganden som gjorts har genomgående gjorts i syfte att i största möjliga mån 
bidra till vetenskaplighet i metoder, redlighet i genomförande och trovär-
diga resultat samt att skydda studiernas deltagare.  
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Sammanfattning av licentiatavhandlingens artiklar 
I kapitlet sammanfattas licentiatavhandlingens två artiklar, som i sin helhet 
återfinns längst bak i licentiatavhandlingen.  

Sammanfattning av ”Characteristics of Professional Learning 
Communities in Mathematics - A Systematic Review” (artikel 1) 
Kollegialt lärande, eller Professional Learning Communities (PLCs) som 
ofta används i en internationell kontext, har rönt ökad uppmärksamhet i 
utbildningsvetenskapligforskning. Ofta är det organisering och resultat av 
enskilda projekt som beskrivits i tidigare studier, men det saknas metastu-
dier innehållande översiktliga bilder av hur kollegialt lärande i matematik 
organiseras och genomförs. Syftet med studien är att genom en systematisk 
litteraturstudie skapa en kunskapsöversikt av hur kollegialt lärande i mate-
matik organiseras och genomförs och genom det tydliggöra skillnader i ge-
nomförande och organisation. Utökad förståelse för hur kollegialt lärande 
i matematik kan organiseras och genomföras är relevant för att kunna ta 
vetenskapligt förankrade beslut vid etablering, organisering och genomfö-
rande av kollegialt lärande i matematik, samt bidrar till forskningsfältet ge-
nom att fördjupa förståelsen för begreppet kollegialt lärande i matematik. 
De två forskningsfrågorna som söks svar på i studien är:  

 
• How are the professional learning communities in mathematics or-

ganized and framed in previous research?  
• What similarities and differences are visible between different pro-

fessional learning communities in mathematics? 
 

Genom en systematisk databassökning har 32 relevanta studier identifi-
erats som utgör studiens datamaterial. I studien görs en verksamhetssyste-
matisk analys för att förstå och analysera kollegialt lärande i matematik, 
vilket innebär att de 32 studiernas resultat kategoriseras utifrån verksam-
hetssystemets sex noder. I resultatet presenteras hur kollegialt lärande orga-
niseras och genomförs i relation till respektive nod, liksom vilka likheter 
och skillnader som identifierats mellan olika modeller för kollegialt lärande.   

Oavsett modell för det kollegiala lärandet så är subjekten, gemenskapen 
och arbetsordningen densamma. Det är lärare, lärledare och till viss del fors-
kare som beskrivs som verksamheters subjekt. Lärledaren planerar, guidar 
och samtalsleder lärgruppernas arbete, medan lärarna aktivt bidrar med 
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kunskap från praktiken. Forskarna är de som initierar och utformar struk-
turen för det kollegiala lärandet, och i många fall också lärleder gruppen.  

Skillnader mellan olika modeller för kollegialt lärande återfinns i noderna 
objekt, regler och medierande artefakter. I studien har tre objekt identifie-
rats för kollegialt lärande i matematik;  

 

• att utveckla kollegiala normer i en lärargrupp,  
• att utveckla förståelse för matematik och matematikundervisning 

samt  
• att utveckla lärares repertoar av undervisningsstrategier.  
 

Dessa tre objekt konstituerar tre olika verksamhetssystem där normer 
och medierande artefakter samvarierar med objektet. Objektet att utveckla 
kollegiala normer återfinns i lärargrupper som är ovana att samarbeta med 
varandra. Individuellt arbete är en tydligt styrande norm i dessa lärgrupper.  
I dessa grupper används medierande artefakter som uppmuntrar att lärarna 
utvecklar tillit till varandra, stöttar kritisk granskning och reflektion och 
riktar lärarnas uppmärksamhet mot objektet. Konkreta exempel på medie-
rande artefakter är videoklipp, där lärarna får se exempel på hur andra 
lärargrupper arbetar med kollegialt lärande, och strukturerade frågor som 
lärledaren tillhandahåller för att uppmuntra att lärarna ska dela med sig av 
erfarenheter och reflektioner.  

I lärgrupper där objektet är att utveckla lärarnas förståelse för matematik 
och dess undervisning eller att utveckla lärares repertoar av undervisnings-
strategier är lärarsamarbeten redan etablerade. I dessa grupper återfinns tre 
typer av produktiva normer för det kollegiala lärandet; normer som stöttar 
lärarnas aktiva deltagande, reflektion och kritiska utforskning av sin prak-
tik, normer som stöttar en öppen kommunikation och tillit och normer som 
riktar lärares uppmärksamhet mot objektet.  

I lärgrupper vars objekt är att utveckla lärares förståelse för matematik 
och dess undervisning används medierande artefakter som synliggör mate-
matiska begrepp, strategier och matematikdidaktiska begrepp. Exempel på 
medierande artefakt är rika matematiska problem som lärarna tillsammans 
får lösa och diskutera för att utveckla sin förståelse dels för det aktuella 
matematiska innehållet i problemet, dels för olika matematiska lösnings-
strategier.  

I lärgrupper där objektet är att utveckla lärares repertoar av undervis-
ningsstrategier används medierande artefakter som synliggör olika aspekter 
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av matematikundervisning. Exempel på medierande artefakt data från 
undervisningen, exempelvis för- och eftertest, som lärarna använder för att 
forma och utvärdera undervisningsaktiviteter i sin matematikundervisning. 

 Det framgår av resultatet att flera objekt kan finnas i en och samma 
kollegiala lärgrupp, lärgruppen kan exempelvis både arbeta med att ut-
veckla lärarnas förståelse för matematik och dess undervisning och paral-
lellt utveckla lärarnas repertoar av undervisningsstrategier. Objektet att 
utveckla kollegiala normer tycks dock föregå de övriga två objekten, vilket 
indikerar att produktiva kollegiala normer behöver etableras i en kollegial 
lärgrupp i matematik innan lärgruppen kan arbeta med att utveckla mate-
matikundervisningen.  

Tre olika typer av utfall av deltagande i kollegialt lärande har identifie-
rats hos lärarna; utvecklade kollegiala normer, utvecklad förståelse för ma-
tematik och dess undervisning samt utvecklad förmåga att designa och 
genomföra matematikundervisning. Det är noterbart att i endast tre av ar-
tiklarna överensstämmer utfall med objekt. I sex av artiklarna överensstäm-
mer inte utfall alls med objektet. I de senare fallen har lärarna utvecklat 
andra förmågor än vad som beskrivits att det kollegiala lärandet syftat till. 
I många fall är dock utfallet mer omfattande än objektet för det kollegiala 
lärandet, det vill säga att lärare utvecklat fler förmågor än vad det kollegiala 
lärandet syftar till. Det har därför inte varit möjligt att koppla någon av 
utfallskategorierna till något av de tre verksamhetssystemen. 

Likheter och skillnader mellan de tre verksamhetssystemen, hur de tre 
verksamhetssystemen kronologiskt kan tänkas förhålla sig till varandra och 
dess implikationer för forskning och praktik diskuteras i artikeln. Förslag 
på fortsatt forskning ges. Förslaget är att mer forskning behövs om hur kol-
legialt lärande kan organiseras och genomföras utan extern stöttning från 
forskare. Sådan forskning föreslås att särskilt fokusera hur kollegialt lä-
rande i matematik, som ger lärare möjlighet att utveckla alla de tre identifi-
erade objekten, lokalt kan initieras och organiseras.  
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Sammanfattning av ”Contradictions and Their Manifestations in 
Professional Learning Communities in Mathematics” (artikel 2) 
I alla verksamheter återfinns historiskt framvuxna systemiska mot-sätt-
ningar, det vill säga oförenligheter inom eller mellan verksamhetssystem. I 
verksamheter kan motsättningar utgöra starten för en förändring av hand-
landet i en verksamhet, om motsättningen identifieras. Om motsättningen 
inte identifieras kan den däremot utgöra ett hinder för utveckling och för-
ändring. Det är därför viktigt att identifiera motsättningar i verksamheter. 
Motsättningar är dock inte synliga i sig själv. För att kunna identifiera mot-
sättningar i en verksamhet behöver dessa manifesteras. Manifesteringar av 
motsättningar uttrycks i ord eller handlingar av subjekten i verksamheten. 
För att analysera motsättningar behöver således manifesteringar av motsätt-
ningar identifieras och analsyras. Studien syftar till att identifiera motsätt-
ningar som kan finnas i kollegiala lärgrupper i matematik samt hur dessa 
motsättningar manifesteras. Följande forskningsfråga har legat till grund 
för studien:  

 
• “What contradictions can be manifested in PLCs in mathematics?” 

 
I studien har två semistrukturerade intervjuer genomförts med fyra lär-

ledarcoacher. Lärledarcoacherna har stor erfarenhet av att coacha och 
guida lärledare för kollegiala lärgrupper i matematik. Intervjuerna har fo-
kuserat på vilka utmaningar som lärledarcoacher genom coachning av lä-
rare uppfattat att lärledare gett uttryck för att de haft då de lärlett kollegiala 
lärgrupper i matematik. För att besvara forskningsfrågan har intervjuerna 
analyserats med hjälp av två ramverk, ett för att identifiera manifestationer 
av motsättningar och ett för att karaktärisera de olika typer av motsätt-
ningar som identifierats. Engeström och Sannino (2020) har identifierat fyra 
olika typer av manifestationer av motsättningar; dilemman, konflikter, kri-
tiska konflikter och känsla av bakbundenhet. Engeström (1987) har i det 
andra ramverket beskrivit fyra olika typer av motsättningar som kan före-
komma; motsättningar inom noder, motsättningar mellan noder när nya 
element införs, motsättningar mellan noder när mer avancerade metoder 
införs och motsättningar mellan olika verksamhetssystem. 

I studien har 26 olika manifestationer av motsättningar identifierats. 
Dessa manifestationer tar sig uttryck som dilemman och konflikter. Inga 
kritiska konflikter eller double binds har identifierats. Dessa 26 manifestat-
ioner ger uttryck för fyra olika typer av motsättningar.  
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Den första typen av motsättning återfinns inom noden objekt, mellan två 
olika värden som lärare har för att delta i ett kollegialt lärande. Ett objekt 
är att få ta del av och implementera färdiga undervisningsmetoder, medan 
det andra objektet, oförenligt med det förstas, är att utveckla undervis-
ningen genom att undersöka sin undervisning och utifrån det utveckla nya 
undervisningsmetoder.  

Den andra typen av motsättning återfinns mellan noderna regler och ar-
betsdelning. När en lärledarrollen adderas till lärargruppen som ett nytt ele-
ment uppstår motsättningen när lärledarens uppgifter att leda och fördjupa 
samtal är oförenliga med gruppens förväntningar på lärledaren som en ma-
tematikexpert som ska undervisa och instruera lärarna vad de ska göra.  

Den tredje typen av motsättning återfinns mellan noderna medierande 
artefakter och regler när nya undersökande arbetssätts införs i en grupp som 
är vana att dela idéer men inte dela med sig av sina tillkortakommanden. 
Att undersöka sin undervisning kräver öppenhet inför att dela med sig av 
sina utmaningar, vilket är oförenligt med en motvilja mot detta.  

Den fjärde typen av motsättning återfinns mellan verksamhetssystemet 
som utgörs av den kollegiala lärgruppen i matematik och verksamhetssyste-
met som utgörs av klassrummet där matematikundervisning bedrivs. Mot-
sättningen uppstår när lärarna i det kollegiala lärandet utvecklat nya 
undervisningsmetoder och -strategier som är oförenliga med den undervis-
ning som bedrivs i matematik, och därför inte kan implementeras i klass-
rummet. Det kan exempelvis bero på att undervisningen planeras utifrån 
läroboken i matematik, och att läraren inte upplever sig ha möjlighet att 
göra på något annat sätt. Sammanfattningsvis visar studien att roller, nor-
mer och arbetssätt som förväntas i ett kollegialt lärande i matematik på 
olika sätt kan oförenligt med lärares historiskt etablerade normer och för-
väntningar på hur lärarsamverkan och undervisningsutveckling brukar gå 
till. Detta resulterar i motsättningar som i denna studie uttryckts genom 
dilemman och konflikter. 

De fyra motsättningarnas historiska framväxt, lärarnas och lärledarnas 
roller i kollegiala lärgrupper i matematik samt utveckling av produktiva 
normer diskuteras i relation till studiens relevans för forskning och praktik. 
Tre förslag på fortsatt forskning ges; dels att utforska och identifiera fler 
motsättningar i kollegiala lärgrupper i matematik, dels att undersöka hur 
motsättningar utvecklas under längre tid i en lärgrupp och dels att genom 
en interventionsstudie försöka utveckla lärledares förståelse för och för-
måga att använda sig av motsättningar som ett sätt att utveckla arbetet i 
kollegiala lärgrupper i matematik.  
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Diskussion 
Kollegialt lärande är en relativt ny modell för skol- och undervisningsut-
veckling. Om vi minns det inledande exemplet med fotbollsspelarna på fot-
bollsplanen, kan kollegialt lärande sägas motsvara de nya spelidéer och 
spelsystem som ska få spelarna att dra åt samma håll. Det visar sig när den 
nya tränaren anländer att det inte bara är att införa nya spelsystem i trup-
pen. Dels behöver spelsystemet vara genomtänkt och bygga på en idé om 
vad som fungerar och inte fungerar, och varför just det skulle fungera. Dels 
har spelarna erfarenheter med sig sedan tidigare, dels uppfattningar om hur 
spelet ska spelas. Under den tid de spelade utan tränare hittade de kanske 
också ett sätt att samarbeta på planen som de faktiskt tycker fungerar. Vad 
krävs för att få spelet att fungera, för att få bollen i mål och för att vinna 
matchen? Vad kan möjliggöra och vad kan hindra att spelarna får bollen i 
mål? Detsamma har visat sig gälla för etablering, organisation och genom-
förande av kollegialt lärande i matematik. Det är inte problemfritt att eta-
blera, organisera och genomföra kollegialt lärande, även om det finns goda 
exempel på hur det kan gå till. Hur kan det kollegiala lärandet i matematik 
organiseras och genomföras för att leda till undervisningsutveckling? Vad 
hindrar och vad möjliggör kollegialt lärande i matematik? Dessa två frågor 
kommer diskuteras i detta kapitel.  

Syftet med den aktuella licentiatavhandlingen är att bidra med kunskap 
om hur kollegialt lärande i matematik kan organiseras och genomföras, 
samt att hitta möjliga förklaringar till vad som möjliggör och vad som hind-
rar kollegialt lärande. Under rubriken implikationer för forskning diskute-
ras hur resultaten i licentiatavhandlingens studier förhåller sig till tidigare 
forskning, till varandra och vilken ny kunskap som studierna bidragit med 
i. Diskussionen förs i relation till de två ovan nämnda frågorna. Därefter 
diskuteras vilken praktisk användning licentiatavhandlingen kan ha för ut-
formning av kollegialt lärande i matematik under rubriken implikationer 
för praktiken. Avslutningsvis ges under rubriken fortsatt forskning förslag 
på vilken forskning som kan behövas för att ytterligare fördjupa förståelsen 
för hur kollegialt lärande i matematik kan organiseras och genomföras samt 
för att fördjupa förståelsen för vilket stöd lärare, lärledare och andra som 
organiserar kollegialt lärande kan behöva i organisation och genomförande 
av kollegialt lärande i matematik.  
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Implikationer för forskning 
Vad studiernas resultat bidrar med till den samlade forskningen om kolle-
gialt lärande i allmänhet och kollegialt lärande i matematik i synnerhet dis-
kuteras utifrån de två frågorna beskrivna ovan; ”Hur kan det kollegiala 
lärandet i matematik organiseras och genomföras för att leda till undervis-
ningsutveckling?” och ”Vad hindrar och vad möjliggör kollegialt lärande i 
matematik?”. De två frågorna korresponderar med licentiatavhandlingens 
syfte, att bidra med kunskap om hur kollegialt lärande i matematik kan 
organiseras och genomföras, samt att hitta möjliga förklaringar till vad som 
möjliggör och vad som hindrar kollegialt lärande 

Hur kan kollegialt lärande i matematik organiseras och genomföras för att 
det ska leda till undervisningsutveckling?  
För att etablera kollegialt lärande som modell för undervisningsutveckling 
är det av vikt att utveckla en skolkultur som stöttar lärares lärande och 
främjar kollegialitet (Hargreaves & Fullan, 2012; Kragler et al., 2014). Nor-
mer som främjar kollegialitet och lärares lärande, det vill säga produktiva 
normer för kollegialt lärande, behöver utvecklas både på skolan i stort och 
i kollegiala lärgrupper (Elliott et al., 2009; Garrison, 2016; Louis, 2006; 
Vangrieken et al., 2017). För att arbetet i kollegiala lärgrupper i matematik 
ska bli produktivt och undervisningsutvecklande behöver både normer som 
styr det sociala samarbetet och normer som styr de matematiska diskuss-
ionerna etableras (Elliott et al., 2009). Tre typer av produktiva normer för 
arbetet i kollegiala lärgrupper i matematik har identifierats i studie 1; nor-
mer som stöttar lärares aktiva deltagande, reflektion och kritiska utfors-
kande, normer som stöttar öppen kommunikation och känsla av trygghet i 
gruppen samt normer som får lärarna att fokusera på verksamhetens objekt. 
Resultatet i studie 1 visar att etablering av de tre typerna av produktiva 
normer i kollegiala lärgrupper i matematik hjälper matematiklärare att mer 
kritiskt granska och diskutera matematikundervisningen, exempelvis ge-
nom att fokus för arbetet flyttas från allmändidaktiska frågor till matema-
tikdidaktiska frågor, genom att belysa olika perspektiv på 
matematikundervisningen och genom att lärarna i större utsträckning delar 
med sig och synliggör sina utmaningar i matematikundervisningen. Det är 
inte ovanligt att lärare i matematik, trots att de är vana att samarbeta, ini-
tialt är ovilliga att dela med sig av sina svårigheter och utmaningar i kolle-
giala lärgrupper i matematik. I studie 2 förklaras en sådan ovilja av ämnets 
starka traditioner av rätt och fel och en historiskt etablerad syn att den som 
är bra på matematik betraktas som smart och intelligent. Lärare i 
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matematik vill inte dela med sig av svårigheter och utmaningar, eftersom de 
inte vill riskera att betraktas som ointelligenta. Produktiva normer tar tid 
att utveckla i kollegiala lärgrupper i matematik konstateras i studie 1. I stu-
dien diskuteras behovet av att etablering av produktiva normer utgör ett 
objekt i sig när kollegialt lärande i matematik etableras. Lärare som är 
ovana att samarbeta kan först behöva ges möjlighet att träna på samarbetet 
i sig, innan det matematiska innehållet fokuseras visar kunskapsöversikten 
i studien. Resonemanget ovan riktar dock ljus mot att det även kan vara 
nödvändigt att etablera produktiva normer i kollegiala lärgrupper i mate-
matik där lärare är vana vid att samarbeta. De produktiva normerna hand-
lar då inte om samarbetet i sig, utan hur gruppen behöver agera för kritiskt 
undersöka, utforska, pröva och analysera sin egen och andras matematik-
undervisning.  

Det är värt att notera att de produktiva normer som identifierats i studie 
1 utvecklats och förändrats i de ingående studiernas specifika kontext. Stu-
dierna har huvudsakligen genomförts som isolerade projekt, skilda från 
andra skolutvecklingsprojekt. För att få till stånd undervisningsutveckling 
behöver skolkulturen utvecklats så produktiva kollegiala normer råder 
(Kragler et al., 2014). Normer behöver med andra ord förändras i relation 
till lärarnas kontext som helhet, även i en kontext utanför den där studierna 
gjorts. Ingen studie i litteratursammanställningen undersöker en sådan för-
ändring, däremot beskriver Österholm et al. (2016) att skolkulturen är svår 
att förändra, och att normerna tenderar att återgå till tidigare etablerade 
normer. Det kvarstår frågor om huruvida de produktiva normerna identifi-
erade i studie 1 bidrar till att kollegialt lärande kan etableras långsiktigt och 
hållbart. 

Lärare, lärledare och forskare beskrivs som vanliga deltagare i kollegialt 
lärande i matematik, när modeller för kollegialt lärande i matematik stude-
rats. Rektorers roll lämnas relativt oproblematiserad i de studier som ingår 
i kunskapsöversikten i studie 1. Ska en skolkultur som stöttar lärares lä-
rande och främjar kollegialitet etableras på en skola är det relevant att också 
reflektera över rektors roll i organisationen av kollegialt lärande. På samma 
sätt som lärledare förväntas agera förebild för att etablera normer i den 
kollegiala lärgruppen i matematik kan rektor agera förebild för skolans ar-
bete i stort. Rektors roll utökas då från att skapa tidsmässiga förutsätt-
ningar, som i studie 1 identifierats som den huvudsakliga rollen, till att 
handla om att leda och vara en aktiv del av utvecklingen att förändra och 
etablera en skolkultur som främjar kollegialitet, samt att skapa 
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förutsättningar för och stötta den interna lärledaren i övergången från att 
vara kollega till lärledare för sina kollegor.  

I tidigare forskning görs en åtskillnad mellan top-down-projekt och bot-
tom-up-projekt, där top-down-projekt är skolutvecklingsprojekt som initie-
ras och utformas ovanifrån av externa personer medan bottom-up är 
utvecklingsprojekt som initieras och utformas av skolorna själva (Van-
grieken et al., 2017). Bör kollegialt lärande organiseras och genomföras som 
top-down-projekt eller bottom-up-projekt? Idag finns ett antal modeller för 
kollegialt lärande, utvecklade genom forskning, som visat lovande resultat 
vad gäller skolutveckling när de implementeras i skolor (Skolverket, 2020). 
I utvecklingen av modellerna är det forskare som haft makt över utform-
ningen. I många fall är det också forskare som initierar och implementerar 
modellerna i skolor visar studie 1, i form av top-down-projekt som fors-
karna leder. Det finns samtidigt belägg för att kollegialt lärande blir mer 
hållbart om lärarna har makten över det kollegiala lärandet, genom att det 
initieras och utformas av lärarna själva i bottom-up-projekt (Vangrieken et 
al., 2017) och när lärarna positioneras som medskapare av kunskap och 
undervisningsutveckling (Kragler et al., 2014). När kollegialt lärande i ma-
tematik initieras som top-down-projekt och lärare förväntas implementera 
färdigutvecklade metoder och idéer eller forskning upplever lärare, att deras 
förmågor, kunskaper och erfarenheter inte tas till vara, och att utgångs-
punkt inte tas i den egna undervisningen, visar den första motsättningen 
som identifierats i studie 2. När någon utifrån talar om för lärare vad de 
ska ändra på i undervisningen är det gemensamma arbetet å ena sidan ve-
tenskapligt underbyggt, men å andra sidan går lärarnas påverkansmöjlighet 
förlorad. Samtidigt uttrycks ibland frustration när lärare exempelvis för-
väntas identifiera utvecklingsområde utifrån sin egen praktik snarare än att 
någon talar om för dem vad de ska utveckla. Motsättningen aktualiserar 
frågor om makt i och över det kollegiala lärandet. Var bör makten för det 
kollegiala lärandet ligga? Vad kan och ska lärare respektive forskare ha 
makt över? Vem som tar initiativ till och vem som har makt över att utforma 
det kollegiala lärandet är två aspekter av maktfrågan som är synlig i tidigare 
forskning (Vangrieken et al., 2017). Men maktfrågan rör också vem som 
har makt över förändringar av undervisningen; ska lärarna utveckla nya 
metoder och strategier som genomförs i undervisningen, eller ska lärarna 
implementera redan beprövade metoder? 

Frågan om hur kollegialt lärande ska organiseras och genomföras kan 
diskuteras utifrån ett maktperspektiv, men också utifrån perspektivet vilken 
roll och auktoritet teori och forskning respektive praktik har. Ska forskning 
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och teori ha företräde i utformningen av det kollegiala lärandet, eller ska 
lärares kunskaper och praktiska erfarenhet ha företräde? Går dessa att kom-
binera? Att forskning och teori integreras med lärares praktik beskrivs som 
viktigt i ett kollegialt lärande, även om det visat sig att detta görs i liten 
utsträckning i kollegiala lärgrupper där arbetet inte stöttas av forskare 
(DeLuca et al., 2017). Om inte teorier och forskning på något sätt integreras 
i arbetet finns en risk att det kollegiala lärandet inte har forskningsmässigt 
stöd (Håkansson & Sundberg, 2016), eller att deltagarna har svårt att för-
djupa diskussioner, analysera sin undervisning eller analysera undervis-
ningsaktiviteter, vilket ges exempel på i studie 2. Det är viktigt att poängtera 
att forskning och teori respektive praktisk erfarenhet har olika funktion i 
ett kollegialt lärande, snarare än att det ena ska ha företräde framför det 
andra. Forskning och teorier kan bidra med systematik i organiseringen av 
det kollegiala lärandet visar studie 1, men genom praktisk erfarenhet kan 
lärare exempelvis identifiera utvecklingsområden i den egna praktiken så 
arbetet blir avgränsat och relevant. Forskning och teori kan sedan integreras 
i processen när lärgruppen arbetar med att utveckla dessa områden. Det är 
sedan de deltagande lärarnas uppgift att både utifrån erfarenhet och forsk-
ning och teorier utforma och omforma matematikundervisningen. Studier-
nas resultat, liksom tidigare forskning (DeLuca et al., 2017; Jepson Wigg & 
Ehrlin, 2018), visar dock att det kan vara en utmanande uppgift i kollegiala 
lärgrupper. Att ta utgångspunkt i den egna praktiken, exempelvis genom att 
avgöra innehåll för det kollegiala lärandet utifrån behov i den egna prakti-
ken borgar för att innehållet är relevant för lärarnas praktik, att lärarnas 
verkliga behov tas i beaktande och att resultat och lärdomar går att omsätta 
i den egna praktiken (DeLuca et al., 2017; Garrison, 2016; Vangrieken et 
al., 2017). Studie 2 visar dock att lärare ofta är villiga att ta utgångspunkt i 
den egna undervisningen i det kollegiala lärandet, men sedan i praktiken 
ändå blir frustrerade när de exempelvis förväntas identifiera utvecklingsom-
råde utifrån sin egen praktik snarare än att någon utifrån talar om för dem 
vad de ska utveckla. Detta kan förstås med hjälp av Jepson Wigg and Ehrlin 
(2018), som konstaterat att lärare ofta är vana att reflektera över undervis-
ning, men ovana med att reflektera över utveckling av undervisning. Studie 
1 visar att lärare inte heller är vana att samla in och analysera data från sin 
undervisning, vilket ger svårigheter att på ett systematiskt sätt identifiera 
utvecklingsområden utifrån sin undervisning. Även om lärare gärna vill att 
det kollegiala lärandet i matematik tar utgångspunkt i den egna undervis-
ningen, visar studierna således sammantaget att det också kan vara utma-
nande. Som en del i att ge lärare förutsättningar att ta utgångspunkt i den 
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egna undervisningen och kritiskt undersöka, utforska, pröva och analysera 
sin egen och andras undervisning behöver kollegiala lärgrupper stöttning i 
att samla in och analysera klassrumsdata (Slavit et al., 2011) samt att förstå 
och använda relevant forskning, teoretiska ramverk och data (DeLuca et 
al., 2017), utan att forskning och teorier för den sakens skull ges företräde 
framför den praktiska erfarenheten. En risk är annars att forskning och te-
ori inte integreras med lärares praktik, utan att den praktiska erfarenheten 
får företräde, och att det kollegiala arbetet saknar vetenskaplig grund. 

Vad hindrar och vad möjliggör kollegialt lärande i matematik?  
Trots lovande resultat, har tidigare forskning visat att kollegialt lärande, 
inte är enkelt att etablera som modell för undervisningsutveckling. Lärare 
har bland annat visat sig motvilliga att delta i det kollegiala lärandet (Lilje-
dahl, 2014) och olika kollegiala lärgrupper i matematik kommer olika långt 
i sitt gemensamma lärande (Campbell & Stohl Lee, 2017; Takahashi & 
McDougal, 2016). För att kollegialt lärande i matematik ska nå sin fulla 
potential behövs förklaringar till varför olika kollegiala lärgrupper i mate-
matik kommer olika långt i sitt kollegiala lärande, för att förstå vad som 
möjliggör och vad som hindrar kollegialt lärande i matematik. De fyra mot-
sättningar som identifierats i studie 2 bidrar med ett perspektiv på vad som 
kan hindra eller möjliggöra lärande i kollegialt lärande i matematik. Mot-
sättningarna som identifierats i studien skänker nytt ljus på hur lärares hi-
storiska kontext kan hindra eller möjliggöra utvecklingen i en kollegial 
lärgrupp i matematik. Uttryck för ovilja att delta i det kollegiala lärandet, 
eller resistenta lärare, är två exempel på handlingar som beskrivs vara hind-
rande i kollegiala lärgrupper (Liljedahl, 2014). Dessa typer av handlingar 
kan med hjälp av verksamhetsteori förstås som och förklaras genom histo-
riskt framvuxna motsättningar. De identifierade motsättningarna i studie 2 
synliggör hur matematikämnets och matematiklärares historia och etable-
rade normer kan hindra eller möjliggöra utveckling av kollegiala lärgrupper 
i matematik. Om motsättningarna hindrar eller möjliggör utveckling i den 
kollegiala lärgruppen beror på om de synliggörs eller inte. För att utveckling 
ska möjliggöras och inte hindras i den kollegiala lärgruppen behöver sådana 
motsättningar därför identifieras och bearbetas genom någon form av för-
ändrade handlingar i gruppen.  

Undersökande arbetssätt är inte självklart enkla att använda i en kollegial 
lärgrupp, visar resultatet i andra studien liksom tidigare forskning 
(Campbell & Stohl Lee, 2017; Slavit et al., 2011). I studie 2 förklaras det 
genom att fokusera hur historiskt utvecklade och rådande normer i en 
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kollegial lärgrupp kan vara oförenliga med införandet av undersökande 
verktyg. Exempelvis, om lärarna inte är vana att dela med sig av sina utma-
ningar i undervisningen uppstår ett hinder då lärarna förväntas undersöka 
och kritiskt granska sin egen och varandras praktik. Normer av att inte dela 
med sig, att inte blotta sina svårigheter och utmaningar beskrivs i båda stu-
dierna förekomma i kollegiala lärgrupper i matematik och beskrivs av lär-
ledarcoacher i studie 2 vara starkare i kollegiala lärgrupper i matematik än 
i andra kollegiala lärgrupper, beroende på ämnets tradition. Att vara duktig 
i matematik indikerar att du är intelligent, vilket påverkar att lärare inte vill 
blotta svårigheter och inför kollegor framstå som ointelligenta. Normer av 
denna typ medför att verktyg där det krävs att lärarna synliggör sin under-
visning inte är möjliga att använda utan en förändring av rådande normer. 
En risk är annars att diskussionerna förblir ytliga, baserade på erfarenhets-
anekdoter snarare än underlag från undervisningen (Borko et al., 2008; 
Slavit et al., 2011), där lärarna bekräftar varandra snarare än diskuterar 
olika perspektiv på och utmaningar i matematikundervisningen (Borko et 
al., 2008).  

Det har redan tidigare i diskussionen poängterats att det kan vara utma-
nande för kollegiala lärgrupper att ta utgångspunkt i den egna praktiken, 
och kritiskt granska undersöka, utforska, pröva och analysera sin egen och 
andras matematikundervisning. Stödet kollegiala lärgrupper får i sitt arbete 
kan både hindra och möjliggöra utveckling i den kollegiala lärgruppen. Stöd 
från forskare kan exempelvis hjälpa lärare att förstå och använda forskning 
och teorier vilket i sin tur kan stötta lärgrupper att göra fördjupade analyser 
och kritiskt utforska sin undervisning (DeLuca et al., 2017),  få nya per-
spektiv på och utmana befintliga övertygelser om matematikundervisning 
(Nilsson et al., 2017) eller fördjupa diskussioner om matematik (Murata et 
al., 2012). Kunskapsöversikten i studie 1 visar att vetenskapligt studerade 
modeller för kollegialt lärande ofta leds av forskare eller externa profess-
ionella handledare, och att kollegiala lärgrupper då har stöd från forskare. 
Det är dock rimligt att anta att skolor i allmänhet inte har tillgång till fors-
kare som kan leda och/eller stötta det kollegiala lärandet. Någon annan be-
höver då ta rollen att utforma och leda det kollegiala lärandet, liksom att 
stötta lärarna i det kollegiala lärandet, exempelvis en lärledare. Lärledaren 
lyfts fram som en viktig roll i det kollegiala lärandet i båda licentiatavhand-
lingens studier, liksom i tidigare forskning, för att stödja lärares arbete. Lär-
ledarens handlingar kan dock både möjliggöra och hindra utveckling i 
kollegiala lärgrupper (se till exempel Borko et al., 2008; Campbell & Stohl 
Lee, 2017; Hirsh & Segolsson, 2019; Knapp, 2017; Lesseig et al., 2016). 
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Att lärledarens arbete med att planera, samtalsleda och utmana lärarna i 
diskussioner är viktiga aspekter för att möjliggöra utveckling i kollegiala 
lärgrupper i matematik framkommer i studie 1. Lärledarens handlingar kan 
också vara hindrande i kollegiala lärgrupper i matematik. När lärledaren 
inte har relevanta förmågor som krävs för att leda arbetet i den kollegiala 
lärgruppen i matematik riskerar det istället att hindra det gemensamma lä-
randet och undervisningsutvecklingen (Campbell & Stohl Lee, 2017). För-
djupade matematiska och matematikdidaktiska förmågor liksom förmågor 
inom handledning har lyfts som viktiga förmågor för en lärledare i kollegialt 
lärande i matematik (Elliott et al., 2009; Lesseig et al., 2016), men förmågan 
att utveckla lärarnas teoretiska litteracitet har belysts i liten, om någon, ut-
sträckning i tidigare forskning om kollegialt lärande i matematik. Men utan 
sådant stöd finns en en risk att diskussioner och arbetet inte blir kritiskt 
undersökande, utforskande, prövande och analyserande (DeLuca et al., 
2017), och att det kollegiala lärandet då hindras. 

Både interna och externa lärledare förekommer för kollegiala lärgrupper 
i matematik visar kunskapsöversikten i studie 1. När skolor initierar och 
utformar kollegialt lärande på egen hand är det relevant att betrakta interna 
lärledare som rekryteras från skolans egna led, exempelvis förstelärare, som 
ett rimligt val av lärledare. Den interna lärledarrollen beskrivs som en ut-
manande roll i studie 2, dels för att lärledaren behöver hantera sina dubbla 
roller som lärledare och kollega, dels för det kan förekomma olika förvänt-
ningar hos lärare och lärledare på vad lärledaren ska bidra med. Knapp 
(2017) konstaterar att matematiklärare behöver göra en aktiv övergång från 
att vara matematiklärare till att leda sina kollegor i rollen som lärledare, 
genom att klargöra organisatoriska frågor och hur lärledaren ska hantera 
att det är sina kollegor lärledaren leder. Annars, visar studie 2, kan den 
interna lärledarrollen leda till motsättningar som hindrar utvecklingen i kol-
legiala lärgrupper i matematik, eftersom fokus läggs på att diskutera och 
motivera lärledarens legitimitet och arbetsuppgifter snarare än utveckling 
av matematikundervisningen.  Flera forskare har beskrivit att det kan vara 
svårare att leda kollegialt lärande i matematik än i allmändidaktiska grup-
per (Campbell & Stohl Lee, 2017; Knapp, 2017). Förväntningarna på lär-
ledaren som expert och kunskapsförmedlare tycks starkare i kollegiala 
lärgrupper i matematik än i kollegiala lärgrupper i andra ämnen, och för-
klaras av lärledarcoacherna i studie 2 med ämnets traditioner och normer, 
och att lärare är vana från tidigare fortbildning att bli instruerade av ”ex-
perter”. Normer av denna typ kan medföra att lärare blir passiva i sitt hand-
lande, och väntar på att lärledaren ska göra jobbet eller bekräfta att lärarna 
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agerar matematiskt korrekt. Sådana normer riskerar att hindra utvecklingen 
i den kollegiala lärgruppen i matematik om de inte synliggörs, diskuteras 
och utvecklas.  

Implikationer för praktiken 
Nedan diskuteras vilken betydelse licentiatavhandlingens resultat skulle 
kunna ha för exempelvis lärare, lärledare, rektorer eller andra personer in-
volverade i etablering, organisering och genomförande av kollegialt lärande 
i matematik. Sammantaget erbjuder licentiatavhandlingen kunskap som 
kan verka som ett möjligt forskningsmässigt stöd för att ta beslut om ut-
formning, organisering och genomförande av kollegialt lärande för både lä-
rare, lärledare, rektorer och andra involverade i det kollegiala lärandet. 
Studiernas överförbarhet till den egna kontexten är dock upp till varje en-
skild läsare att avgöra.  

Kollegialt lärande kan vara effektivt för att nå skol- och undervisnings-
utveckling (Skolverket, 2020), men det kan också vara utmanande för lärare 
att ta avstamp i den egna undervisningen på det sätt som görs i kollegialt 
lärande. Även om lärare är villiga att undersöka sin praktik kan uppstå 
motsättningar när undersökande arbetssätt införs som arbetssätt i en lärar-
grupp, visar studie 2. I lokalt initierat och drivet kollegialt lärande finns en 
risk att lärare och lärledare inte får den stöttning som behövs för att ut-
veckla arbetet framåt (Lindvall & Ryve, 2019), liksom en risk att det kolle-
giala lärandet saknar forskningsmässigt stöd (Håkansson & Sundberg, 
2016). Samtidigt beskrivs vikten av att integrera forskning och teorier med 
praktisk erfarenhet i kollegialt lärande (DeLuca et al., 2017). Inom ramen 
för kollegialt lärande behöver lärare exempelvis erbjudas möjlighet att lära 
sig använda metoder och verktyg för att undersöka och utveckla sin under-
visning (Garrison, 2016; Jaworski, 2006). Den syntes av modeller för hur 
kollegialt lärande i matematik kan organiseras och genomföras som åter-
finns i kunskapsöversikten i studie 1 ger en översiktlig bild över olika mo-
deller av kollegialt lärande i matematik och bidrar med kunskap om vilka 
likheter och skillnader som finns mellan olika modeller, vilket kan vara 
hjälpsamt i förberedelser och genomförande av det lokalt drivna kollegiala 
lärandet. Kunskapsöversikten i studie 1 bidrar också med kunskap om och 
exemplifiering av olika konkreta verktyg som används i kollegialt lärande i 
matematik. Presentationen av olika verktyg kan utgöra ett stöd för lärare 
såväl som lärledare i det praktiska arbetet i en kollegial lärgrupp i matema-
tik, då de får konkreta exempel på vilka verktyg som kan användas och i 
vilka situationer de använts tidigare. Detta kan också ge ett 
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forskningsmässigt stöd i genomförandet av det kollegiala lärandet. Det är 
dock värt att notera att studien belyser att objektet är avgörande vid val av 
verktyg i en kollegial lärgrupp. Det går därför inte att säga att vissa generella 
verktyg, till exempel videoklipp används för att lärarna ska kunna arbeta 
undersökande. Val av vilka verktyg som ska användas behöver avgöras ut-
ifrån syftet med gruppens arbete. Vilket innehåll videoklippet ska ha, vad 
som ska belysas och varför videoklipp är bästa verktyget för att belysa detta 
behöver stämma överens med syftet för den kollegiala lärgruppen och be-
höver tänkas igenom på förhand. Detta belyser vikten av att tidigt diskutera 
syfte och mål med det kollegiala lärandet gemensamt i den kollegiala 
lärgruppen. En utökad förståelse för vilka normer som är produktiva att 
etablera i kollegiala lärgrupper i matematik för att styra både det generella 
sociala samspelet och samspelet för att utveckla matematikundervisningen, 
vilket tidigare forskning efterfrågat (Elliott et al., 2009), är också ett rele-
vant bidrag från studien för att ge forskningsmässigt stöd till lokalt initierat 
kollegialt lärande.  

Både den historiska positioneringen av lärare som implementerare vid 
utvecklingsprojekt, matematikämnets traditioner och etablerade normer i 
en lärargrupp kan behöva beaktas då kollegialt lärande i matematik etable-
ras, organiseras och genomförs, för att kollegialt lärande ska möjliggöras 
och inte hindras. Historiskt etablerade normer i lärargruppen, både gäl-
lande hur lärarna förväntas agera, hur lärledaren förväntas agera och vilka 
metoder och verktyg som kan användas kan vara en orsak till motsättningar 
i en kollegial lärgrupp i matematik visar studie 2, vilket kan hindra utveckl-
ingen i en kollegial lärgrupp om de inte identifieras och bearbetas. Det är 
därför viktigt att vara lyhörd för vilka normer som finns etablerade i den 
kollegiala lärgruppen i matematik. Lärgruppens etablerade normer och för-
väntningar på hur lärarna förväntas agera och hur lärledaren förväntas 
agera kan påverka relationen mellan lärare och lärledare. Oförenliga för-
väntningar på roller och arbetsdelning skapar en motsättning som exempel-
vis kan ta sig uttryck i att lärare blir motvilliga att delta eller ifrågasätter 
lärledarens kompetens, legitimitet och arbete visar resultatet i studie 2. Det 
är viktigt att reflektera över vilken roll lärledare och lärare förväntas ha i 
den kollegiala lärgruppen, och hur dessa roller identifieras och etableras. 
Det är också relevant att reflektera över vilken skolkultur som råder på sko-
lan i stort, och att arbeta för att etablera produktiva normer som främjar 
kollegialitet och lärares lärande. I detta arbete kan rektorers roll som före-
bild och ledare av utveckling och etablering av en produktiv kollegial skol-
kultur förstärkas. 
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Lärledarpositionen kan vara utmanande, särskilt om lärledaren rekryte-
ras internt och särskilt i kollegialt lärande i matematik visar både studie 1 
och studie 2. Det kan vara utmanande att i ena stunden vara kollega med 
och i andra stunden lärledare för sina kollegor visar resultatet i studie 2. 
Lärledaren behöver förbereda övergången från att vara kollega till att vara 
lärledare, och då exempelvis fundera över hur arbetet ska organiseras och 
hur lärledaren ska hantera att det är sina kollegor som hon eller han ska 
lärleda. Lärledaren kan behöva stöttning både inför och under lärledandet 
för att utveckla de förmågor som krävs för att leda och utveckla arbetet i 
kollegiala lärgrupper. Att reflektera över vilken roll rektor kan ha i förbe-
redelse inför och stöttning av den interna lärledarens arbete kan vara rele-
vant. Ett sätt för lärledaren att förbereda sig är att bli uppmärksam på vilka 
motsättningar som kan uppstå i den kollegiala lärgruppen i matematik, 
skapa förståelse för dem och hur de kan ta sig uttryck bland kollegorna. Det 
kan bidra till både att lärledaren själv kan identifiera motsättningar och an-
vända dem som drivkraft för utveckling och att ha ökad förståelse för vad 
lärarnas agerande i en kollegial lärgrupp i matematik kan bero på.  

Fortsatt forskning 
I licentiatavhandlingen har kollegialt lärande i matematik konceptualiserats 
som ett verksamhetssystem med det övergripande motivet att utveckla ma-
tematikundervisning och elevernas lärande. I studie 1 artikuleras tre objekt 
som kan styra verksamheten. Att betrakta kollegialt lärande som verksam-
heten där dessa objekt identifierats har möjliggjort att synliggöra exempel-
vis vilka medierande artefakter som används och hur de används för att 
uppnå de olika objekten. Ett sätt att fördjupa kunskapen om kollegialt lä-
rande i fortsatt forskning kan vara att betrakta kollegialt lärande eller de 
objekt som framkommit i studie 1 som medierande artefakter snarare än 
objekt i sig. Kollegialt lärande skulle kunna betraktas som en bland flera 
andra medierande artefakter, exempelvis annan fortbildning och skolans 
systematiska kvalitetsarbete, i en verksamhet vars motiv är skolutveckling. 
Vad är objektet i en sådan verksamhet? Det möjliggör att undersöka even-
tuellt delade objekt eller motsättningar mellan skolutvecklingsprojekt och 
matematikundervisningen. Studie 2 visar att utfallet av kollegialt lärande i 
matematik, till exempel nya undervisningsaktiviteter, inte alltid används i 
matematikklassrummet. Kunskap om eventuellt delade objekt eller motsätt-
ningar mellan skolutvecklingsprojekt och matematikundervisning skulle 
kunna bidra till att förklara varför undervisningsstrategier och undervis-
ningsutveckling som utvecklats genom kollegialt lärande i matematik i vissa 
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fall implementeras i undervisningen och påverkar elevernas lärande, medan 
det i andra fall inte görs. 

Ett återkommande tema i diskussionen är att lärare, lärledare och skolor 
kan behöva stöttning för att organisera och genomföra kollegialt lärande i 
matematik där forskning och teori integreras med lärares praktik, och där 
den egna praktiken tas som utgångspunkt för kritisk granskning, analys, 
prövande och utveckling av undervisning i matematik. Diskussionen ovan 
som tar sin utgångspunkt i motsättningen mellan kollegialt lärande i mate-
matik som top-down-projekt eller bottom-up-projekt visar på ett behov av 
mer forskning om hur skolor på ett självständigt sätt kan integrera forsk-
ning och teori med sin praktik och hur top-down-projekt kan kombineras 
med bottom-up-projekt för att kollegialt lärande i matematik ska bli håll-
bart och vetenskapligt underbyggt. En del av det skulle kunna vara att un-
dersöka vilken stöttning lärare och lärledare får och behöver för att utveckla 
förmågan att kritiskt undersöka, analysera, pröva och utveckla sin praktik. 
I fortsatt forskning hade det också varit relevant att undersöka vilka speci-
fika motsättningar som uppstår när lärare tar utgångspunkt i den egna prak-
tiken. Vilka motsättningar uppstår när lärare ska identifiera 
utvecklingsområden att arbeta med i det kollegiala lärandet i matematik, 
och hur kan gruppen använda sig av dessa motsättningar för att utveckla 
verksamheten? Det vore också relevant att studera lärledarens handlingar i 
kollegialt lärande i matematik, om det blir någon skillnad i hur arbetet ut-
vecklas i den kollegiala lärgruppen beroende på om lärledaren har fördju-
pade kunskaper inom matematik och matematikdidaktik, handledning 
och/eller utveckling av teoretisk litteracitet. Resultatet av sådana studier 
skulle kunna bidra med förståelse för och kunskap om vilken stöttning lä-
rare, lärledare och skolor kan behöva vid organisering och genomförande 
av kollegialt lärande i matematik.  

Verksamhetssystem är dynamiska och i ständig förändring (Öhman 
Sandberg, 2014). I båda studierna har en statisk analys av verksamhetssy-
stem gjorts, det vill säga att verksamhetssystemens förändring inte har ana-
lyserats. De fyra olika typer av motsättningar som identifierats i studie 2 
kan beskrivas som en ögonblicksbild av möjliga motsättningar som kan fö-
rekomma i kollegiala lärgrupper i matematik. De fyra typerna av motsätt-
ningar som identifierats i studie 2 korresponderar med de fyra gradernas 
motsättningar som Engeström (1987) beskriver, men relationen mellan de 
olika motsättningarna, om bearbetning av en motsättning leder till en annan 
motsättning på det sätt som Engeström beskriver, har inte undersökts i stu-
dien. Om en kollegial lärgrupp i matematik följs och observeras under 
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längre tid finns möjlighet att studera hur kollegiala lärgrupper hanterar och 
processar motsättningar i den kollegiala lärgruppen. Det skulle möjliggöra 
att studera identifierade motsättningars relationer, det vill säga vilka mot-
sättningar som uppstår till följd av en förändring som skett i och med att 
gruppen arbetat med en annan motsättning, och om motsättningarna leder 
till ett expansivt lärande i den kollegiala lärgruppen.  

Slutsats 
Kollegialt lärande som modell för utveckling matematikundervisning har 
under senare år fått ökad uppmärksamhet i matematikdidaktisk forskning. 
Det har observerats att det inte råder något tydlig enighet i vad kollegialt 
lärande är och hur det kan organiseras och genomföras. Det har också visat 
sig att kollegialt lärande inte alltid leder till förväntade resultat. Den här 
licentiatavhandlingen har bidragit till att tydliggöra begreppet kollegialt lä-
rande genom en kunskapsöversikt som visar hur kollegialt lärande kan or-
ganiseras och inramas. Här visade sig tre olika objekt för att genomföra 
kollegialt lärande i matematik. De tre objekten visade sig ha betydelse för 
vilka medierande artefakter som används och vilka regler och normer som 
råder. Licentiatavhandlingen har också bidragit till insikt om vad som kan 
inverka på framgången med kollegial lärande genom att identifiera motsätt-
ningar som kan hindra eller möjliggöra kollegialt lärande i matematik. Mot-
sättningarna är sprungna ur de normer och traditioner som råder inom 
lärarprofessionen och matematikämnet. Studierna sammantaget påvisar att 
det inte finns något entydigt recept att följa vid etablering, organisering och 
genomförande av kollegialt lärande i matematik. Licentiatavhandlingen rik-
tar ljus mot hur viktigt det är att beakta normer, den historiska kontexten 
och den kollegiala lärgruppens motiv för sitt arbete vid etablering, organi-
sering och genomförande av kollegialt lärande i matematik. För att ytterli-
gare förstå möjligheter och utmaningar med kollegialt lärande i matematik 
föreslås att forskningen fokuserar på relationen mellan utfallet av det kol-
legiala lärandet och matematikundervisningen, på olika typer av stöttning 
av kollegialt lärande i matematik och hur kollegiala lärgrupper i matematik, 
genom att beakta motsättningar i gruppen, kan nå ett expansivt lärande. 
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