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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att öka kunskapen om hur lärare uppfattar sin yrkesutveckling. 

Utifrån det finns också en önskan att dra lärdomar om hur organiserad kompetensutveckling 

bättre kan möta lärares behov. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer. Som ett kom-

plement till intervjuerna genomfördes också en enkätundersökning konstruerad utifrån inter-

vjuernas utfall.  

Resultatet visar att lärarna uppfattar sitt lärande som ständigt pågående och att deras utveckl-

ing sker genom att interagera med den omgivande praktiken. Det framgår också att det är vik-

tigt för lärarna att deras egna behov och önskemål står i centrum för deras yrkesutveckling. 

Två dimensioner framträder när lärarna pratar om sitt lärande. Dels syns ett osystematiskt och 

spontant lärande där en stor del stor del tycks handla om misstag som rättas till. Den andra 

dimensionen framträder när lärarna resonerar kring det organiserade lärandet. Här framför lä-

rarna att lärandet behöver vara systematiskt, pågå under lång tid samt vara konkret. Lärarna 

är överlag positiva till kollegiala metoder och modeller även om det också framkommer att 

det kan uppstå motsättningar som inverkar negativt på deras yrkesutveckling. Studien indike-

rar att lärarna behöver hjälp med att orientera sig mot effektiva strategier och modeller för att 

nå det djup i lärandet som krävs för konkret förändring. 

Studien fokuserar lärares egna uppfattningar och ger därmed ett inifrånperspektiv på lärares 

lärande och utveckling. Studien kan därmed bidra till kunskap om hur lärares yrkesutveckling 

bättre kan bemötas och hanteras.  
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Inledning   
För ett tag sedan såg jag en tecknad bild. Bilden var indelad i två delar, en av hur en skolsitu-

ation skulle kunnat se ut 1969 och en av hur samma situation skulle kunna se ut idag. Den var 

ett försök att på ett komiskt sätt förmedla lärarens förutsättningar i de olika tiderna. Bilden av 

1969 föreställde ett föräldrapar, en lärare och en elev där föräldraparet ilsket riktar sig mot 

eleven och säger ”Explain these bad grades?”. På bilden från idag riktas istället föräldraparets 

ilska mot läraren och det är hon som får frågan ”Explain these bad grades?” Även om bilden 

är humoristisk tror jag att många lärare skrattar igenkännande när de ser den. Detta för att den 

bakom sin humor också ger uttryck för något väsentligt och reellt, nämligen att synen på lära-

res arbete under senare år har genomgått stora förändringar. Carlgren (2015) beskriver hur lä-

raren har gått från att betraktats som en förmedlare av kunskap till att mer ses som en aktiv 

medspelare som skapar förutsättningar för lärande. Synen på lärandet har gått från att se ele-

ver som passiva mottagare till att uppfatta lärandet som något som sker i samspel med omgiv-

ningen. Carlgren menar att den förändrade inställningen medfört ökade krav på läraren. 

Framförallt har lärare idag ett större ansvar när det gäller att skapa förutsättningar för lärande. 

De förväntas utforma undervisningen så att eleverna når uppsatta mål samt utvecklas. Det 

ställer i sin tur krav på lärarens professionella omdöme och forskningsgrund (a.a.). För mig är 

det tydligt att lärare måste fortsätta att utvecklas för att kunna hantera och förstå de komplice-

rade processer som omger dem.  

I Läroplanen för grundskolan (2011) står det att skolan aktivt och systematiskt ska arbeta med 

skolutveckling. Genom att pröva, följa upp och utvärdera ska nya metoder och arbetssätt 

granskas och utvecklas. Det framgår också att personalen har rätt till kompetensutveckling 

och till tillfällen där de gemensamt kan diskutera och utveckla undervisningen. Som lärare 

själv vet jag att lärararbetet har många olika nyanser, svaren är aldrig enkla och det tycks fin-

nas oändliga möjligheter när det gäller att hantera klassrummets praktik. Lärares lärande blir, 

precis som elevernas lärande, en komplex process där hänsyn måste tas till många olika fak-

torer. Det är tydligt att hanterandet av denna oerhörda komplexitet kräver både kunskap och 

inblick.  

I frågor som rör lärares yrkesutveckling syns ett ökat fokus mot läraren och lärarens arbete. 

Flera forskare (Håkansson & Sundberg, 2017; Sandberg, 2011; Day och Gu, 2007) lyfter 

fram betydelsen av att sätta lärarens arbete i centrum för yrkesutvecklingen samt vikten av att 

låta lärare själva vara med och utforma formerna för sin yrkesutveckling. Utan lärares egen 
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medverkan och engagemang tycks lärandet inte bli lika effektivt som när de görs delaktiga i 

processen. Trots det framkommer det att utgångspunkten för lärares yrkesutveckling ibland är 

vaga. Framförallt tycks de inte alltid grunda sig på kunskap om lärares verklighet och behov 

(Opfer & Peder, 2011).  

Bakgrunden till den här uppsatsen ligger framförallt i ett intresse i att ta reda på mer om lära-

res yrkesutveckling. Forskning kan bidra med många intressanta iakttagelser och perspektiv. I 

slutändan är det dock hur lärarna själva tar emot och använder kunskapen som påverkar dess 

effekt på verksamheten. Här ligger kärnan i det jag försöker förstå. Hur ser lärare på sitt lä-

rande och på sin utveckling och hur kan det sättas i relation till yrkesutveckling som helhet? 

Syfte och frågeställningar 
Wedin (2007) menar att forskningen kring lärares kunskapsbildning är ett relativt nytt feno-

men där man precis börjat förstå grundvalarna för yrkets lär- och utvecklingsprocesser. Den 

här studiens ambition är att bidra till den kunskapsbildningen genom att anta ett lärarperspek-

tiv och undersöka hur lärare uppfattar sitt lärande och sin utveckling. Förväntningen är att 

studien ska ge kunskaper om hur lärare tänker, ytterst också för att bättre kunna förstå och 

därmed också bemöta deras lärande. I förlängningen finns alltså också en önskan om att med-

verka till att ge djupare insikter till de sammanhang där arbetet med att utveckla lärares lä-

rande är en viktig del. 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur lärare uppfattar sin yrkesutveckling. Därifrån 

önskas dra lärdomar kring hur kompetensutveckling bättre kan möta lärares behov.  

Ur syftet har jag format följande frågeställningar: 
 

 Hur uppfattar lärare att de utvecklar sin yrkesskicklighet?   

 Vad möjliggör och hindrar lärares yrkesutveckling? 

 Hur kan den organiserade kompetensutvecklingen utvecklas? 
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Teoretisk utgångspunkt 

Systemteori 
Som teoretiskt ramverk för den här uppsatsen ämnar jag använda den systemteoretiska teorin. 

Nilholm (2016) menar att teorin tillkom som en reaktion mot teorier som hävdade att biolo-

giska faktorer var grunden för utveckling. Systemteorin betonar istället sociala och kulturella 

omständigheter. I min redogörelse kommer fokus framförallt att ligga mot delar som handlar 

om teorins syn på utveckling och lärande eftersom det är av stor betydelse för den här uppsat-

sen.  

Vägen till lärande och utveckling 
Helhetstänk och samspel 
Öquist (2018a) för fram att grunden i systemteorin är att utgå från helheter. Helheten är dock 

uppbyggd av delar, vilka sammanlänkade med varandra fungerar som kuggar i det större 

sammanhanget. Både Nilholm (2016) och Öquist (2018a) menar att summan av delarna blir 

till något mer än bara komponenter fogade till varandra. Genom att förbinda delarna skapas 

något nytt, något med egen innebörd, egen struktur och egna bevekelsegrunder.  

Delarna samverkar med varandra i ett samspel som innebär att de både påverkar systemet och 

påverkas av det. Norrbom (1973) menar att vi genom att undersöka delarna i ett system och 

hur de relaterar till varandra, bättre kan uppfatta, beskriva och förstå verkligheten. Analysen 

blir en källa till information som kan användas till att följa upp och förbättra verksamheter 

och organisationer. Michailakis och Schirmer (2017) lyfter fram begreppet cirkulär kausalitet 

som betydelsefullt för att nå djupare förståelse. Kortfattat innebär cirkulär kausalitet att män-

niskorna inom ett system påverkar varandras beteenden och reaktioner. För att förstå orsak 

och verkan behöver man därför betrakta varje individ som en del av systemets helhet samt 

försöka uppfatta det komplexa samspel som pågår mellan människorna inom systemet.  

Synen på lärande   
Öquist (2018a) lyfter att den traditionella synen ser lärandet som något som överförs, t.ex. 

från lärare till elev. I ett systemteoretiskt perspektiv ligger istället fokus på mottagaren och 

hur denne tar emot och tolkar information. Det gör att det finns många fler nyanser i lärandet 

och också ett större ansvar hos sändaren som måste vara lyhörd för mottagarens reaktion. I 

samspelet mellan människor lyfter Michailakis och Schirmer (2017) fram kommunikation 

som en grundkomponent. Även de menar att det traditionella synsättet där kommunikation 
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ses som information som överförs är ett alldeles för enkelt sätt att se på kommunikation. En-

ligt systemteorin är istället kommunikation en komplex växelverkan där sändare och motta-

gare tolkar varandra. Öquist (2018a) för fram att systemteorin förespråkar en öppen och le-

vande kommunikation eftersom den är en förutsättning för utveckling och tillväxt.  

Variation och konstans 
Variation och konstans hör till systemteorins grundläggande begrepp. Öquist (2018a) beskri-

ver konstans som det återkommande, det som är vardagens rutiner och vanor. Öquist anser att 

grunden för utveckling ligger i att först identifiera de konstanter som finns. Framgångsrik ut-

veckling kräver dock också att vi går ut ur vår bekvämlighetszon så att vi får möjlighet att er-

fara aspekter på nya och annorlunda sätt. Genom att framgångsrikt kunna hantera variationen 

skapas kontroll. För utveckling och lärande förordar systemteorin att ibland rucka på invanda 

förställningar och vanor för att genom variation urskilja nya infallsvinklar av det som fokuse-

ras. I det här sammanhanget lyfter Öquist också fram systemteorins sätt att tänka kring bemö-

tandet av andra. Även här handlar det om att kunna möta variation genom att ta emot och an-

vända de avvikande perspektiv som andra människor kan ge. Sammankopplingar mellan indi-

vider, inom och mellan system, kan leda till ökad kreativitet, kunskap och kompetens. 

Olika infallsvinklar och perspektiv  
Systemteorins hållning är att orsaksförklaringar är komplexa och avhängiga av bakomlig-

gande syften och fokus. Att definiera problem och lösningar handlar därför om att undersöka 

olika orsakssamband och sedan välja den lösning som passar bäst utifrån det grundläggande 

syftet (Michailakis & Schirmer, 2017). Öquist (2018a) menar att systemteorin därför före-

språkar en vidgad syn på problem och lösningar där det är av vikt att gå till djupet med pro-

blemens uppkomst så att åtgärder kan utformas utifrån rätt premisser. Enligt Öquist är det 

inom systemteorin viktigt att kunna inta olika perspektiv, att vända och vrida på lösningar 

och att se på svårigheter och förklaringar utifrån olika synvinklar. Det för att kunna ta mer 

medvetna och genomtänkta beslut med hänsyn till många olika faktorer. Genom att pröva, 

analysera och utvärdera undersöks vilken väg som är mest framgångsrik. I det här samman-

hanget lyfter Öquist (2018b) också fram tidsfaktorn som en viktig aspekt att ta hänsyn till. 

För att uppnå kvalitet krävs tid.  

Hinder 
Öquist (2018b) för fram att det främst finns två aspekter som kan verka hindrande i en för-

ändringsprocess. Dels kan det uppstå en konflikt mellan kollektivet och individen där indivi-

ders förslag motarbetas eftersom majoriteten känner att det hotar det välbekanta och trygga. 
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Öquist menar att ledaren här har en viktig uppgift när det gäller att uppfatta nya synsätt och få 

dem uppskattade och respekterade. En annan svårighet i utvecklingsarbetet kan vara att led-

ningen hindrar utveckling genom att de inte bygger upp ett långsiktigt arbete som är inriktat 

på processer. Arbetet blir då som en vindflöjel som hela tiden byter riktning. Det Öquist po-

ängterar är att utveckling är en långsam process som behöver ett strukturerat och systematiskt 

arbete. Arbetet sker i små steg men hela tiden med rätt fokus och mot rätt innehåll. 

Ledarskap inom systemteorin 
Alla system anses inom systemteorin vara indelade i hierarkiskt uppbyggda nivåer. Enligt 

Öquist (2018a) är det viktigt att utgå från det. De övre nivåerna står för överblick medan de 

lägre nivåerna har en konkretare koppling till verksamheten och till detaljer. Öquist rekom-

menderar inte en sammanblandning av nivåerna eftersom det kan leda till komplikationer och 

förvirring. Förhandlingar mellan systemen kan ske om gränsvillkoren, dvs. premisserna mel-

lan systemen, men det egna ansvarsområdet och den egna autonomin inom varje system 

måste alltid respekteras och bevaras. En viktig uppgift för ledaren är att fungera som en länk 

mellan undre och övre system.  

Fokus mot lyhördhet inför omgivning och sammanhang leder också till en särskild syn på le-

darskapets utformande. Enligt systemteorin bör en ledare bygga arbetet på samarbete och ge-

mensamt utforskande. Även om ledaren använder sig av konkreta data finns det utrymme för 

diskussion, ifrågasättande och tveksamhet. Klimatet som eftersträvas är öppet och tryggt. Den 

organisation som ledaren skapar behöver vara flexibel och inställd på förändring då det be-

hövs. För att lyckas med det behöver ledaren se på sin organisation utifrån ett metaperspektiv, 

vara närvarande men samtidigt se på verksamheten med distans (Öquist, 2018b). 

Teorin ger också uttryck för ett situationsanpassat ledarskap där ledarens agerande är bero-

ende av omgivande villkor. När tillvaron är stabil fungerar det med central översyn och pla-

nering. När tillvaron är mer turbulent blir det däremot viktigt att ta ett steg tillbaka för att 

olika alternativ och synsätt ska komma fram (Öquist, 2018a).  

Systemteorin i en skolkontext 
Öquist (2018a) lyfter fram att skolan kan ses som ett relativt otydligt system med få och 

oklara kopplingar. Det finns en vag syn på ledarskap och styrning. Värden och mål är inte 

klart definierade och har heller inte klara direktiv för hur de ska utvärderas och följas upp. 

Öquist anser att det i slutändan innebär att överblick och styrning blir svår att hantera. Ingen 

har någon tydlig bild av skolans riktning och utveckling, vilket påverkar effektiviteten. 
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Öquist menar att systemteorin kan bidra med insikt om vilka åtgärder som kan hjälpa skolan 

till framgångsrik utveckling.  

Viktigt i en skolkontext är också systemteorins syn på praktisk kontra teoretisk kunskap. 

Båda anses interagera i ett komplext samspel och i ett ömsesidigt beroende. För att helheten 

ska fungera behövs både praktiska och teoretiska aspekter. Öquist (2018a) lyfter fram just lä-

raryrket som ett exempel som behöver hantera motsättningen mellan teori och praktik. En 

möjlig väg att förhålla sig till den kontrasten är att använda sig av begreppet förstå. Öquist 

menar att lärare då ges förutsättningar att lyfta blicken och sätta in relationen mellan teori och 

praktik i ett övergripande sammanhang. Genom att utgå från förståelse menar Öquist att det 

blir möjligt att koppla samman teori och praktik och se läraryrket både utifrån dess hand-

lingar och dess vetenskaplighet.  
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Metod 

Val av metod 
Syftet med den här uppsatsen är öka kunskapen om hur lärare uppfattar sitt lärande och sin 

yrkesutveckling. Fokus ligger mot lärarnas egna tolkningar och förståelse av begreppet, något 

Bryman (2013) menar är en av grundtankarna i kvalitativ forskningsmetod. Med en kvalitativ 

ansats intar forskaren en så öppen och saklig hållning som möjligt. Undersökningen utgår 

från generella frågeställningar vars data sedan tolkas och bearbetas. Det är först mot slutet av 

arbetet som frågeställningarna specificeras och resultatet kopplas till relevant teori. Eftersom 

det är just lärares uppfattningar som står i centrum i den här uppsatsen ansåg jag att det pas-

sade bra med en kvalitativ undersökning med grund i semistrukturerade intervjuer.  

Som ett komplement till intervjuerna genomförde jag även en enkät med frågeställningar 

konstruerade utifrån intervjuernas utfall. Enligt Bryman (2013) sammankopplas enkät som 

metod huvudsakligen med kvantitativ forskning. Där kvalitativa metoder inriktar sig mot 

människors erfarenheter och hur de uppfattar och tolkar sin omgivning utgår kvantitativa me-

toder istället från en objektiv inställning till omvärlden. Mätning används som verktyg för att 

undersöka skillnader och för att göra noggranna beräkningar och uppskattningar. En viktig 

del är också att kunna generalisera sina resultat och göra dem giltiga även utanför aktuell 

undersökningsgrupp (a.a.). Trost och Hultåker (2016) lyfter fram att om begrepp som längre, 

fler eller mer används indikerar det att det handlar om en kvantitativ ansats. Trost och Hultå-

ker anser att både kvantitativ och kvalitativ metod har en viktig funktion att fylla och att de 

också kan användas i ett kompletterande syfte, vilket också var avsikten i den här studien. 

Genom att genomföra både intervju och enkät hoppades jag kunna bredda perspektivet på 

min studie.  

Urval 
Intervjuer 
Dalen (2015) skriver: “Val av informanter är en särskilt viktig fråga inom kvalitativ intervju-

forskning. Vem ska intervjuas, hur många och enligt vilka kriterier ska de väljas ut? (ibid, s. 

58).” Bryman (2013) för fram att en rekommendation när det gäller kvalitativa undersök-

ningar är att använda sig av ett målinriktat urval eftersom tillvägagångssättet riktar in under-

sökningen mot de utgångspunkter som är av vikt. De personer som intervjuas blir kort och 

gott rätt personer att svara på undersökningens frågor. Eftersom min studie fokuserade lärares 
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uppfattningar var det naturligt att intervjua lärare. Totalt intervjuades sex lärare, något jag ef-

ter övervägande ansåg var tillräckligt för den här nivån på undersökning. Efter genomförd pi-

lotintervju kontaktade jag rektorerna på två grundskolor i en kommun i Östergötland med en 

förfrågan om de kunde höra sig för bland sina lärare. Via rektorerna kom jag i kontakt med 

två grundskollärare som var intresserade av att medverka. Övriga respondenter kontaktade 

jag med en direkt förfrågan.  

Mitt syfte med intervjuerna var att försöka urskilja nyanser samt belysa olika aspekter av lä-

rares uppfattningar, något Dalen (2015) lyfter fram som centralt för kvalitativ metod. Genom 

intervjuerna ville jag skapa en djupare förståelse för fenomenet lärares yrkesutveckling. Trost 

och Hultåker (2016) lyfter fram att kvalitativa undersökningar eftersträvar variation i svaren, 

inte i syfte att generalisera utan mer för att ge utrymme för olika aspekter och perspektiv. I 

mitt val av respondenter försökte jag därför välja lärare med olika skolbakgrund, yrkeserfa-

renhet och lärarexamen. Trost och Hultåker (2016 benämner det som ett strategiskt urval. In-

nebörden är att utgå från vissa variabler som får utgöra grunden för urvalet, något de menar 

används i kvalitativa undersökningar för att få fram olika infallsvinklar. Av de jag intervjuade 

arbetade två stycken som grundskollärare 1-3, tre stycken som grundskollärare 4-6 och en 

som gymnasielärare. Två av respondenterna arbetade på samma skola, övriga arbetade på 

olika skolor i kommunen. Alla respondenter var kvinnor. 

Enkäten 
Trost och Hultåker (2016) lyfter fram att enkätstudier ofta strävar efter att kunna generalisera 

sina resultat, något som kräver ett representativt urval. Kortfattat innebär det att de som sva-

rar på enkäten ska representera olika delar av populationen t.ex. vad gäller kön, ålder eller 

bakgrund. Populationen i det här fallet är lärare. För att bredda representationen skickade jag 

enkäterna till tre olika stadier, F-6, 4-9 och gymnasiet. Min tanke var även att de olika sko-

lorna skulle kunna ge en bra representation vad gällde kön, ålder och yrkeserfarenhet. Jag ut-

nyttjade med andra ord läraryrkets naturliga indelning i olika stadier. Utifrån den tanken 

valde jag sedan ut en skola från varje stadie att representera populationen. Bryman (2013) be-

nämner tillvägagångssättet som ett klusterurval. Förväntningen var att få en jämn fördelning 

av svar mellan de olika stadierna. Så blev dock inte fallet. Av de 44 personer som svarade på 

enkäten var 35 stycken gymnasielärare, vilket är något jag återkommer till i min analys och 

diskussion. 

Av de tillfrågade 124 lärarna var det sammanlagt 44 personer som svarade på enkäten. Efter 

övervägande ansåg jag att 44 personer kunde anses vara ett godtagbart antal för den här nivån 
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på undersökning. Innan jag skickade ut enkäten kontaktade jag rektorerna på respektive skola 

för att få tillstånd.  

Nedan syns en tabell över enkätens respondenter gällande deras lärarexamen, yrkeserfarenhet 

och kön. 

Tabell 1 Respondenternas lärarexamen, yrkeserfarenhet och kön 

Kategori Antal 
Gymnasielärare 35 
7-9-lärare 4 
4-6-lärare 2 
1-3-lärare 3 
Kvinna 19 
Man 25 
0-8 år yrkeserfarenhet 8 
8-16 års erfarenhet 17 
Mer än 16 års erfarenhet 19  

.  

Genomförande 
Tillvägagångssätt - intervjuerna 
Jag har till största del följt den ordningsföljd som Bryman (2013) återger som ett förfarande 

för en kvalitativ forskningsprocess. Jag startade med att utforma generella frågeställningar, 

vilka fick fungera som utgångspunkt när det gällde val av plats och intervjupersoner. Efter 

genomförda intervjuer analyserades och tolkades det insamlade materialet. Till skillnad mot 

Brymans modell lät jag dock det teoretiska arbetet till viss del figurera parallellt med det öv-

riga arbetet i och med att jag i ett tidigt skede tog del av forskning kring ämnet. Jag är med-

veten om att det möjligtvis kunde medföra en påverkan på min objektivitet. Jag hoppades 

dock att jag genom ett sådant angreppssätt skulle kunna öka möjligheterna till fördjupade in-

tervjuer och en mer noggrann analys. Fejes och Thornberg (2015) skriver om två olika för-

hållningssätt till teori inom kvalitativ metod. Å ena sidan kan teorier läggas åt sidan och fo-

kus läggas mot att analysera data öppet och förutsättningslöst. Å andra sidan beskriver förfat-

tarna också tillvägagångssätt som utgår från någon form av teori och där teorin används som 

stöd i analysarbetet. Dalen (2015) för fram begreppet teoretisk känslighet som betydelsefullt 

för att uppfatta olika infallsvinklar och fenomen i materialet. Som oerfaren forskare kan teo-

retisk känslighet vara svårt. Dalen menar att teoretisk känslighet kan tränas upp genom att 

just ta del av aktuell forskning och teori kring det som ska undersökas. Som oerfaren forskare 

upplevde jag att en teoretisk utgångspunkt var nödvändig för att kunna göra en mer medveten 

och ingående analys. Det största arbetet kring teoribildning gjordes dock i slutet då jag också 
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kopplade resultatet till relevanta begrepp och teori. Även om skrivande till viss del pågick ge-

nom hela arbetet var det först mot slutet som jag på allvar startade själva skrivprocessen. I 

samband med det specificerade jag även mina frågeställningar.  

Dalen (2015) menar att alla studier som använder intervju som metod behöver utforma någon 

form av intervjuguide. Eftersom jag inte är en van intervjuare ville jag ha någon form av 

strukturerat underlag. Jag önskade dock fortfarande att det skulle finnas möjlighet att ställa 

följdfrågor och uppföljningsfrågor. Mitt val föll därför på semistrukturerad intervjuform ef-

tersom Bryman (2013) menar att dessa har tydliga ramar men samtidigt ger utrymme för flex-

ibilitet. En semistrukturerad intervju är även öppen med tonvikt på intervjupersonens uppfatt-

ningar och tolkningar, något som passade mitt syfte med undersökningen. I arbetet med inter-

vjuguiden framträdde några grundläggande rubriker som jag kunde koppla till syftet. Det var 

dels huvudrubriken Yrkesutveckling med underrubrikerna Utveckling av yrkesrollen, Föränd-

ring och Organisation samt huvudrubriken Beordrad kompetensutveckling med underrubri-

kerna Associationer och erfarenheter samt Önskad kompetensutveckling. Rubrikerna använde 

jag som grund i själva utformandet av intervjufrågorna.  

Under utarbetandet försökte jag tänka på sådant som Dalen (2015) pekar ut som viktigt t.ex. 

att ställa frågor som får intervjupersonen att öppna sig och berätta fritt, att be personen att be-

skriva, att ställa tydliga frågor som inte är ledande, att inte ställa känsliga frågor eller frågor 

som intervjupersonen inte har kunskap om. Dalen menar också att det är viktigt att testa sin 

intervjuguide, dels för att kunna göra förbättringar men även för att utvecklas som intervju-

are. Med detta i åtanke genomförde jag en pilotintervju.  

Större delen av intervjuerna genomfördes på lärarnas respektive skola. I ett fall genomfördes 

intervjun på den skola där jag arbetar. Varje intervju tog ca 60 minuter. Den första intervjun 

genomfördes i november och den sista i januari. 

Tillvägagångssätt - enkäten 
Bryman (2013) lyfter fram några olika steg som han menar kan vara en bra utgångspunkt i en 

kvantitativ process även om de sällan används fullt ut. Processen startar i teori och utforman-

det av hypoteser. Därefter utformas undersökningens design och begrepp. Platser och respon-

denter väljs även ut. Efter det genomförs undersökningen och data bearbetas och analyseras. 

Slutligen utarbetas och formuleras slutsatser. I utformningen av min studies enkät valde jag 

att ha resultatet av intervjuerna som utgångspunkt. Syftet var att undersöka om vissa grund-

tankar som framkom i intervjuerna kunde göras giltigt till fler lärare. Genom att komplettera 
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intervjuerna med en enkät hoppades jag kunna bredda mitt perspektiv genom att nyttja meto-

dernas olika premisser och förtjänster. Fem frågeställningar utformades. Grunden för fråge-

ställningarna låg i fem teman som gick att urskilja i intervjuerna: Motivatorer, tillvägagångs-

sätt för att nå ökad yrkesskicklighet, önskemål och svårigheter. Utifrån de olika rubrikerna 

utformade jag kategorier som ledde till olika typer av variabler. Som stöd i arbetet med enkä-

ten valde jag att använda mig av Surveymonkey. Surveymonkey är ett digitalt hjälpmedel 

som hjälper till att designa, samla in och analysera enkäter. Anledningen till att jag valde just 

Surveymonkey var att jag använt hjälpmedlet tidigare och därför var bekant med det.  

Trost och Hultåker (2016) diskuterar vikten av validitet och reliabilitet där reliabilitet innebär 

att mätningen är tillförlitlig och validitet att undersökningen mäter det som det är tänkt att 

den ska mäta. Trost och Hultåker för med det i åtanke fram några rekommendationer i utfor-

mandet av enkäter. Jag bemödade mig t.ex. att formulera frågorna så sakliga och tydliga som 

möjligt och jag tänkte igenom själva utformandet av enkäten så att den skulle uppfattas ob-

jektivt och likartat av respondenterna. Bryman (2013) lyfter även att ett sätt att stärka reliabi-

liteten är att upprepa undersökningen. På grund av tidsramen för studien valde jag dock att 

avstå från det. Mitt val att rikta enkäten mot studiens olika teman ansåg jag skärpte dess fo-

kus och därmed uppfattar jag också att enkätens validitet ökade.  

Enkäten skickades ut till respondenterna i början på april och stängdes i början på juni. Sko-

lornas kanslister hjälpte mig att distribuera enkäten via mejl som innehöll ett kort informat-

ionsbrev samt en länk till enkäten. Efter ca en månad skickade jag även via mejl ut en påmin-

nelse med bifogad länk till enkäten. När enkäten var stängd analyserade jag enkätsvaren och 

överförde dem till ett kalkylblad i dataprogrammet Excel. I Excel utformades också de dia-

gram som finns med i uppsatsen.  

Analys 
Intervjuer 
Som analysmetod för intervjuerna använde jag en kvalitativ innehållsanalys. Bryman (2013) 

lyfter fram kvalitativ innehållsanalys som det vanligast förekommande sättet att analysera do-

kument i kvalitativa undersökningar. Jag valde tillvägagångssättet eftersom det är en strategi 

för att urskilja teman, något Bryman för fram som en viktig del av själva kodningsprocessen. 

En kvalitativ innehållsanalys fokuserar på att utifrån formulerad forskningsfråga utforma ka-

tegorier vilka sammanställs i ett kodningsschema som prövas och finslipas. Till skillnad mot 
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en kvantitativ innehållsanalys är en kvalitativ innehållsanalys mer flexibel. Kategorierna be-

höver t.ex. inte vara utformade i förväg och de kan förändras under arbetets gång.  

Silverman (2014) påpekar att det är viktigt att starta analysen tidigt utan att för den skull 

ställa alltför tydliga hypoteser eller binda sig till någon specifik teori. Redan i transkribe-

ringen av materialet startade därför min kodningsprocess och jag gjorde hela tiden anteck-

ningar då jag uppfattade ett mönster, ett tema eller något övrigt intressant. Dalen (2015) me-

nar att transkribering är en mödosam men viktig process eftersom den bidrar till ökad förstå-

else för materialet. Av samma anledning menar hon att det är viktigt att själv genomföra tran-

skriberingarna. Av den orsaken valde jag att göra transkriberingarna själv.  

I och med transkriberingsprocessen kunde jag relativt snabbt sortera materialet under följande 

kategorier vilket fick utgöra rubriker i mitt schema: Förändringstriggers, Organisering, Öns-

kemål, Metoder och Svårigheter. I nästa steg använde jag överstrykningspennor i olika färger, 

en färg för varje rubrik, och strök under sekvenser som kunde kopplas till rubrikerna och som 

jag därför ansåg användbara. Jag utvecklade sedan schemat genom att fylla på varje rubrik 

med särdrag jag hittade i sekvenserna. Tillvägagångssättet gjorde att jag hade ett relativt kon-

kret underlag när jag startade själva skrivprocessen.  

Enkäter 
När det gäller analysen av enkäterna har Surveymonkey en funktion som sammanfattar det 

insamlade resultatet. Utifrån Surveymonkeys sammanställning gjorde jag min analys där jag 

främst hade antalet av en viss uppfattning som utgångspunkt. Fokus låg mot att analysera en 

variabel i taget, vilket gör att jag använt mig av det Bryman (2013) benämner som univariat 

analys. Jag valde att beskriva resultatet i diagram, ett val som baserades på Brymans hållning 

att diagram är ett överskådligt och tydligt sätt att visa resultatet på. Efter övervägande beslu-

tade jag mig för att redovisa resultatet i antal och inte i procent eftersom det handlade om så 

få deltagare. Enligt Trost och Hultåker (2016) riskerar redovisning i procent då att göra resul-

tatet missvisande. Trost och Hultåker lyfter också fram behovet av att göra en bortfallsanalys 

eftersom den som skickar ut enkäten inte styr över svarsprocessen. Personer kan välja att inte 

svara, vilket gör att utgångspunkten för enkäten kan förändras. Av 124 tillfrågade var det 

endast 44 personer (35%) som svarade, något jag inser ger ett relativt litet underlag. I det här 

fallet påverkade det också representativiteten i och med att det i stort sett bara var gymnasie-

lärare som svarade på enkäten. De som svarat har dock, med något undantag, svarat på alla 

frågor, vilket gör det interna bortfallet obefintligt.  
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Etiska överväganden 
Jag har tagit del av de etiska riktlinjer som vetenskapsrådet utformat. De består till största del 

av fyra punkter: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-

kravet. I korta ordalag går det ut på att vara noga med att informera respondenter om syftet 

med undersökningen, att inhämta respondenternas medgivande, att respektera respondentens 

rätt till självbestämmande och att inte pressa, försöka övertala eller utnyttja respondenten 

(Bryman, 2013). Jag inledde varje intervju med en kort summering av uppsatsen syfte. Jag 

var också noga med att informera respondenterna om att medverkan var frivillig och att resul-

tatet skulle behandlas anonymt och konfidentiellt. När det gällde enkäten bifogade jag länken 

tillsammans med ett mejl där jag informerade om vem jag var samt om syftet med uppsatsen. 

I enkäten fanns det också en inledande del som tydliggjorde syftet och där det också stod att 

all data skulle behandlas anonymt och enligt etiska riktlinjer för uppsatsskrivande. I uppsat-

sen har jag ändrat detaljer som skulle kunna kopplas till person t.ex. namn och arbetsplats. 

Vid ett tillfälle har en detalj i ett citat tagits bort eftersom den kunde kopplas till person. De-

taljen påverkade inte förståelsen av citatet. Alla inspelningar och transkriberingar har makule-

rats.  

Metoddiskussion 
I studien använde jag två olika metoder, intervju och enkät. Bryman (2013) menar att det 

finns en risk att ett sådant tillvägagångssätt riskerar ett motsägelsefullt resultat. Jag anser 

dock att de båda metoderna utgjorde ett komplement till varandra. Intervjuerna bidrog med 

ingående perspektiv och gav mig möjlighet att på djupet undersöka hur lärare uppfattar sin 

yrkesutveckling. Enkäterna gav mig istället möjlighet att undersöka hur spridda olika uppfatt-

ningar bland lärarna är. Jag kunde t.ex. granska hur många av lärarna som hade en viss typ av 

föreställning och därmed få en uppfattning om i fall intervjuernas resultat endast var enstaka 

individers åsikter eller uttryck för en mer generell inställning. På grund av att svarsfrekvensen 

på enkäten var så låg anser jag dock inte att jag fullt ut kan generalisera mitt resultat, något 

både Bryman (2013) och Trost och Hultåker (2016) lyfter fram som betydelsefullt för kvanti-

tativa studier. I min studie blev metodernas olika inriktning istället mer av ett komplement till 

varandra. Genom sina olika inriktningar anser jag att de har bidragit till att ha breddat studi-

ens perspektiv, något som också var det ursprungliga syftet.  

I enkäten var det främst gymnasielärare som svarade. Att andelen medverkande gymnasielä-

rare var så hög kan förklaras med att rektorn på den skolan bad lärarna om ett godkännande 
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innan enkäten skickades ut. Att ett demokratiskt beslut föregick utskickandet av enkäten ver-

kar ha gjort de lärarna dels mer införstådda, dels mer positiva till att medverka. Rektorns till-

vägagångssätt visade sig med andra ord vara positivt för svarsfrekvensen. Bortfallet i enkäten 

påverkade dock representativiteten. Om alla hade svarat hade det varit en mer jämn fördel-

ning av framförallt skolans olika stadier. Syftet med att skicka enkäten till olika stadier var att 

bredda representationen, något Trost och Hultåker (2016) för fram som en viktig del av att 

skapa ett representativt urval. En viktig fundering blir därför vilken betydelse enkätens fokus 

mot gymnasielärarnas perspektiv kan ha haft för resultatet. Min utgångspunkt är att min in-

riktning i studien är av allmängiltig karaktär där lärare i allmänhet stod i centrum. Fokus låg 

mer mot gemensamma beröringspunkter mellan lärare än på skillnader. Enligt min mening 

var gymnasielärarnas högre representativitet därför inte något problem för resultat och analys. 

En viktig del av resultatet i min studie var intervjuer. Silverman (2014) poängterar vikten av 

att vara medveten om att intervjuer enbart förmedlar respondenternas upplevelser och per-

spektiv, något som inte behöver överensstämma med fakta. Jag gör med andra ord inga an-

språk på att påstå hur verkligheten förhåller sig. För det skulle det behövas andra typer av 

undersökningar. Däremot anser jag att lärarnas uppfattningar kan ge indikationer på hur verk-

ligheten möjligtvis skulle kunna se ut och att de indikationerna kan bidra med viktiga per-

spektiv. Det är en av utgångspunkterna jag har haft i den här uppsatsen.  

Intervjuer lyfts fram som ett förfaringssätt i  kvalitativ metod (Silverman, 2014). Bryman 

(2013) för fram att kritik mot kvalitativa undersökningar brukar handla om brist på objektivi-

tet. Min egen erfarenhet av läraryrket och mina egna tankar och åsikter när det gäller lärares 

yrkesutveckling kan mycket väl ha färgat mitt fokus. Wedin (2007) framhåller dock att en 

egen koppling till det som studeras också kan vara positivt. Erfarenheten kan bidra med insyn 

och förståelse, vilket kan leda till att forskaren fångar upp nyanser som någon utan erfarenhet 

inte uppfattar. Egen insikt kring det som studeras kan också bidra till att respondenten känner 

sig förstådd och därmed underlättas skapandet av en god kontakt mellan forskare och respon-

dent. Wedin är dock tydlig med att forskaren också måste kunna anta ett utifrånperspektiv där 

hen använder sig av sin erfarenhet utan att förlora sin saklighet. Det har givetvis varit en ba-

lansgång men jag har medvetet antagit forskarperspektivet och en så objektiv hållning som 

möjligt. Att låta det teoretiska arbetet fortgå parallellt kan också ha inneburit en risk vad gäl-

ler min objektivitet. Samtidigt framställer både Fejes och Thornberg (2015) och Dalen (2015) 

att det är ett möjligt tillvägagångssätt inom kvalitativ metod som de menar kan bidra med 
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viktiga infallsvinklar, framförallt för oerfarna forskare. Jag upplevde främst fördelar med till-

vägagångssättet eftersom det gav mig möjlighet att ställa fördjupade frågor till mina respon-

denter. Andras slutsatser gav mig också insikter i arbetet som gjorde det möjligt att göra en 

mer noggrann analys. Silverman (2014) lyfter fram vikten av att göra forskningsprocessen 

transparent för att öka dess reliabilitet. I min teoridel redogör jag för de teoretiska perspektiv 

och den förförståelse mina antaganden vilar på. Genom hela arbetet har jag strävat efter att 

tydliggöra forskningsstrategi, analysmetod och teoretiska utgångspunkter. 
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Tidigare forskning 
Under senare år har lärares praktik alltmer hamnat i blickpunkten vid diskussioner gällande 

lärares yrkesutveckling. Sandberg (2011) skriver t.ex. att det numera finns en samsyn av att 

skolutveckling ska ha lärarnas arbete som utgångspunkt. Day och Gu (2007) betonar vikten 

av att förstå och sätta sig in i lärares behov och att ha dem som grundval när lärares profess-

ionella lärande ska organiseras. Större delen av teoriavsnittet kommer därför att fokusera hur 

lärares lärande framställs samt vilka uppfattningar som förmedlas när det gäller hur lärares 

lärande bör organiseras.  

Håkansson och Sundberg (2017)) lyfter dock också fram vikten av historisk förankring vid 

olika projekt som har med skolförbättring att göra. De fyra generationer av skolutvecklings-

fokus som författarna sammanfattar har alla lett fram till den kunskap och de tankegångar 

som är rådande idag. Sandberg (2011) ger uttryck för liknande tankegångar när hon lyfter 

fram vikten av kunskap om den historiska utvecklingen för att förstå dagens pedagogiska mil-

jöer, särskilt som många av dem än idag påverkas av tänkesätt från långt tillbaka i tiden. Av 

den anledningen inleder jag med en kort historisk tillbakablick kring vad som påverkat synen 

på lärares lärande och på skolutveckling. 

Historisk tillbakablick  
Fyra generationer av skolutveckling 
Håkansson och Sundberg (2017) sammanfattar fyra generationer av skolutvecklingsfokus 

som de menar alla har påverkat dagens syn på skolutveckling.  

Den första generationen skolutveckling växte fram under 1960- och 70-talen. Sandberg 

(2011) beskriver tiden som centraliserad. Skolöverstyrelsen beslutade på detaljnivå villkoren 

för den svenska skolan. 1962 infördes grundskolan, vilken ersatte tidigare skolformer. Hå-

kansson och Sundberg (2017) menar att den tiden hanterade skolutveckling som en struktur-

fråga. Syftet var framförallt att bygga en utbildningsnation och att organisera skolan som ett 

nav i den samhällsvisionen. Implementeringen var dock osystematisk. Sammantaget med an-

vändandet av “top-down”-strategier ledde det till liten påverkan på skolans verksamhet.  

1970-1990 präglas av kriser och skolans villkor blir alltmer komplexa. Håkansson och Sund-

berg (2017) menar att det under dessa förutsättningar blev tydligt att top-down-strategier inte 

var ett tillräckligt effektivt verktyg för att förändra skolans verksamhet och att skolutveckling 
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därför riktas alltmer mot bottom-upp strategier med syfte att utveckla skolan underifrån. I slu-

tet av perioden startar ett arbete med att decentralisera och privatisera skolan, vilket innebär 

att kommuner och skolor själva ska ansvara för utvecklingen, något de inte är vana vid (Hå-

kansson & Sundberg, 2017). Sandberg (2011) påpekar att syftet med reformen var att öka ef-

fektiviteten samt att ge skolan ökat inflytande, något som medförde krav på verksamheten att 

själva pröva, utvärdera och utveckla sig.  Håkansson och Sundbergs (2017) slutsats är dock 

att de lokala försök som görs är osystematiska top-down-strategier, vilket sammantaget med 

svag implementering leder till liten effekt.  

Den tredje generationens skolutveckling med start under 1990-talet övergår mot krav på re-

sultat och kvalitet, något som blir skolornas uppgift att nå upp till. I dess spår följer också 

standardiserade tester samt kontroller och inspektioner. Det ansvariga missar är att skolans 

verksamhet inte med automatik förändras för att det finns politiska ambitioner och satsningar. 

Eftersom skolan inte inbjöds som medspelare i utvecklingsarbetet ledde arbetet i mångt och 

mycket till en återvändsgränd. (Håkansson & Sundberg, 2017) 

Både Sandberg (2011) och Håkansson och Sundberg (2017) påvisar att den generation skolut-

veckling vi idag befinner oss i uppmärksammar behovet av att skolutveckling ska påverka det 

som händer i klassrummet och elevers lärande. Sandberg (2011) menar att det numera finns 

en samsyn kring att skolutveckling ska ha lärarnas arbete som utgångspunkt. Håkansson och 

Sundberg (2017) anser att skolutveckling idag riktas mot ett ömsesidigt fokus kring att sätta 

kollegiala processer i centrum. Pedagogerna måste gemensamt ges möjlighet att uppmärk-

samma, hantera och utvärdera de problem och svårigheter som finns nära praktiken.   

Forskning om skolframgång 
Under efterkrigstiden blev det viktigt att skolan fostrade demokratiska medborgare. Scherp 

(2013) påvisar att den önskan la grunden till det allra första forskningsarbetet kring skolut-

veckling. Fokus lades på skolans möjligheter att utveckla demokratisk kompetens och på så 

sätt bidra till samhällsvisionen. Under kalla kriget tonades den demokratiska fostran ned till 

förmån för elevers ämneskunskaper. Ur detta fokus framträdde en ny forskningstradition med 

inriktning mot skoleffektivitet. Skoleffektivitetsforskningen delades senare upp i två olika in-

riktningar: skolförbättringar och skoleffektivitet. Skolutveckling används numera både som 

ett paraplybegrepp för de tre områdena och som en separat del där även skolförbättring och 

skoleffektivitet ingår.  
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Jarl m. fl (2018) menar att intresset för forskning om skolframgång växte fram som en motre-

aktion på att förklara elevers framgångar och misslyckanden genom den socioekonomiska 

bakgrunden. Genom forskningen ville man påvisa att olika skolfaktorer som klassrumsklimat 

och kvalitet på undervisningen också hade betydelse. Författarna anser att skoleffektivitets-

forskningen bidragit till ökad förståelse för kopplingen mellan skolors organisation och ele-

vernas resultat. Den har också urskilt flera faktorer för framgångsrika skolor.  

Lärares lärande 
Det fokus mot läraren och lärarens arbete som forskarna (Håkansson & Sundberg, 2017; 

Sandberg, 2011) ovan menar är en del av dagens syn på skolutveckling syns också i inställ-

ningen kring lärares lärande. Wedin (2007) belyser att lärares lärande är nära sammankopplat 

med den kontext arbetet sker i. Lärarna lyfter fram att de genom att läsa av utfallet av olika 

handlingar och misslyckanden modifierar sin praktik bit för bit. Det är ett självklart och nöd-

vändigt lärande som pågår hela tiden.  

På ett liknande sätt påvisar Hultman (2001) att olika lärprocesser redan finns inbyggt i lärares 

arbete och sker när de tvingas hantera uppkomna situationer. I undersökningen uttrycker lä-

rarna att de utvecklar sin yrkesskicklighet genom att dra lärdomar av det de möter i verksam-

heten. Hultman menar att det som därmed dominerar lärares lärande är de erfarenheter lärarna 

tillägnar sig i praktiken. Olika situationer blir till unika lärtillfällen där läraren omprövar 

gamla kunskaper och erfarenheter och utvecklar nya syn- och arbetssätt. Hultman menar att 

det finns en utvecklingspotential när det gäller att synliggöra olika lärsituationer i lärares 

praktik och att ha dem som utgångspunkt i ett förbättringsarbete.  

Wedin (2007) konstaterar även att interaktion är en väsentlig del av lärares arbete och lä-

rande. Lärarna formulerar att möten med elever, kollegor, föräldrar etc., både formella och 

informella, bidrar med nya synsätt, idéer och perspektiv, vilket leder vidare till att situationer 

och handlingar omprövas och ändras. Interaktionen och de erfarenheter den för med sig leder 

till något Hultman (2001) benämner som “intelligenta improvisationer” dvs. en sorts kreativ 

användning av tidigare erfarenheter i en ny men liknande situation. Man kan säga att tidigare 

erfarenheter vägleder läraren att intuitivt ta klokare beslut. Utfallet av lärarens agerande fun-

gerar också som grogrund för ny kunskapsbildning. 

Langelotz (2017) lyfter fram att lärares lärande inte bara påverkas av den direkta kontext de 

är en del av utan också i interaktion med kringliggande kulturer och praktiker. Förutom att 

lärarna är individer, vilket påverkar lärandet, finns det t.ex. omgivande politiska, ekonomiska 
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eller kulturella strukturer som också inverkar på lärandet. Enligt Langelotz går det inte att 

fullt ut förstå en praktik om den inte sätts i relation till andra praktiker. Langelotz framhåller 

att lärares lärande sker i en mängd olika praktiker, både formella och informella, vilka influe-

rar varandra i ett komplext samspel (a.a.). 

Ytterligare en aspekt av lärares lärande förs fram av Timperley (2013). Hon ger, liksom både 

Hultman (2001) och Wedin (2007), uttryck för potentialen som finns i lärares vardagsverklig-

het. I undervisningspraktiken finns både målet och motivationen med lärares lärande, nämli-

gen elevernas lärande. Hennes poäng är dock att det krävs ett systematiskt arbete för att verk-

ligen lyckas få det djup i lärandet som leder till god och bestående förändring. “Om man en-

bart gör kosmetiska förändringar eller låter lärarna handskas med problemen på egen hand 

kommer man inte att kunna åstadkomma sådana förändringar som verkligen gör skillnad 

(ibid, s. 26).” Hennes svar på ett gott professionellt lärande är undersökande och kunskaps-

bildande cykler där man systematiskt undersöker sin undervisning och den effekt den har på 

eleverna.  

Att optimera lärares lärande 
Skolan och lärarna som utgångspunkt 
Fler än Timperley (2013) har intresserat sig för hur lärares lärande kan optimeras. Sherp 

(2013) noterar t.ex. att ett lyckat utvecklingsarbete måste ta sin startpunkt i den specifika sko-

lan. Hans poäng är att varje skola har en egen unik kultur med egna föreställningar och 

undervisningspraktiker. Ett framgångsrikt utvecklingsarbete måste ha skolans grundläggande 

uppfattningar som utgångspunkt. Den modell Scherp förespråkar strävar efter att rikta in sig 

mot kvaliteten i kunskapsbildningen. Det handlar om att fokusera på motivation och driv-

kraft, utvecklandet av demokratiska kompetenser, kunskaper som varar och ger djupare för-

ståelse etc. Utvecklingsarbete handlar om att förstå de komplexa processer som formar och 

utvecklar den specifika skolan och att använda det i förbättringsarbetet.  

Liknande tankegångar går att uppfatta hos Håkansson och Sundberg (2017) som lyfter fram 

tre kännetecken kring vad skolor som lyckas i sitt utvecklingsarbete gör. Det första är att ar-

betet startar i någon form av systematisk kartläggning kring styrkor och svagheter i organisat-

ionen. Det andra är att det finns en kunskap kring effektiva strategier och metoder för föränd-

ring, något som används i arbetet som följer. Slutligen rör det tredje kännetecknet att skolorna 

uppvisar ihärdighet och långsiktighet kring uppsatta mål men utan att tappa flexibiliteten när 
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det gäller att korrigera vid svårigheter och motsättningar. Den sista punkten handlar om upp-

följning och utvärdering och om att involvera deltagarna i det arbetet. Håkansson och Sund-

berg anser att det idag finns en gedigen kunskap när det gäller förbättringsarbete och skolut-

veckling. Fortfarande är dock kunskapen spretig och uppdelad. Det behövs en översyn som 

har förståelse för skolans arbete och processer. Den typen av kritik lyfts även fram av Opfer 

och Pedder (2011) som anser att den forskning som riktat in sig mot lärares professionella ut-

veckling har misslyckats att se de komplexa sammanhang som omgärdar lärares lärande. Ett 

effektivt lärande kräver att man tar hänsyn till både lokala kunskaper, problem och rutiner så-

väl som individuell övertygelse och tillämpning. Day och Gu (2007) urskiljer dessutom att 

lärares motivation och drivkraft i det egna lärandet påverkas av deras identitet och profess-

ionella livsfas. Vid olika tidpunkter i yrkeslivet riskerar lärares engagemang för yrket att ur-

holkas. Orsakerna kan vara professionella, privata eller kopplade till värderingar och överty-

gelser som krockar med externa agendor. Days och Gus slutsats är att lärare behöver involve-

ras i utvecklingsarbetet för bibehållet engagemang genom hela sitt yrkesliv. Det är först när 

lärares tankar, funderingar och åsikter fångas upp som deras situation exponeras och det som 

skulle kunna bidra till positiv yrkesutveckling synliggörs. En nyckelfaktor är därför att skapa 

ett lärande klimat där man beaktar vikten av lärares delaktighet och bibehållna intresse. Både 

Ekinci och Evran Acar (2019) och Meijs (2016) för fram att det också är något som uttrycks 

som önskemål av lärarna själva. Båda påvisar att lärare anser att de borde ges möjlighet att 

utifrån individuella preferenser själva välja inriktning på samt planera sin yrkesutveckling. I 

Ekinci och Evran Acars (2019) studie menade lärarna också att lärandet borde ske genom ak-

tivt deltagande och genom att utveckla de konkreta sammanhang som finns i deras praktik.  

Den kollegiala betydelsen 
Tonna Attard och Shanks (2017) uppmärksammar att lärares inställning till professionellt lä-

rande är nära sammankopplat med i vilken mån läraren betraktar sig själv som en lärande per-

son. Det är därför av intresse att skapa en omgivande kultur där läraren uppmuntras till lä-

rande. Här menar Tonna Attard och Shanks att kollegialt lärande har störst effekt eftersom 

sådana gemenskaper dels stöttar och motiverar, dels triggar till vidare lärande. Meijs m.fl. 

(2016) för fram att lärare själva uttrycker att de uppskattar att formulera arbete och kunskap 

tillsammans med andra. Lärarna yttrar att de överlag är positiva till samarbete. Ekinci och Ev-

ran (2019) visar på liknande slutsatser. Lärarna i deras studie uttrycker att kollegor är viktiga 

för att utbyta erfarenheter och idéer samt för att ge förslag och komma med synpunkter. Idéer 

till god yrkesutveckling handlade för lärarna t.ex. om att lära från mer erfarna kollegor eller 
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genom kollegiala konstellationer och grupper. McElearney m.fl. (2018) lyfter fram att en ma-

joritet av lärarna i deras studie för fram kollegialt arbete som sin personliga lärstil och som 

den metod de framförallt föredrar. Indikationer fanns också mot att mer passiva metoder in-

riktade mot överföring av kunskap, t.ex. föreläsningar, inte gav den effekt som lärarna öns-

kade.   

Just användandet av kollegiala förfaringssätt är det fler forskare som lyfter fram. Timperley 

(2013) skriver för att bli mer effektiv måste lärares yrkesutveckling utvecklas mer mot en 

kollegial process där utgångspunkten är den praktik och framförallt de elever läraren möter i 

sin vardag. Håkansson och Sundberg (2017) påpekar att ett fokus på elever samt på de under-

visningsstrategier som leder till elevers framgång, i praktiken också innebär ett fokus på kol-

legialt samarbete. De menar att det finns ett starkt stöd i forskning för att kollegiala metoder i 

kombination med ett specifikt och tydligt fokus ökar chansen till ett lyckat förbättringsarbete. 

Vidare beskriver Jarl m. fl (2018) framgångsrika skolors skolkultur där ett utmärkande drag 

är just deras inställning till samarbete. Alla de beskrivna skolorna har ett öppet klimat där det 

är självklart att dela med sig av framgångar och misslyckanden. Förbättring är ett gemensamt 

ansvar och ledningen ser till att det finns en organisation som gör kollegiala möten möjligt. 

Skolan kan t.ex. organisera sig i fler-lärarsystem där flera lärare samarbetar om en klass, 

schemalägga gemensam planeringstid och/eller möjliggöra besök i varandras klassrum. 

Ytterligare en infallsvinkel förs fram av Ellström (2001) när han beskriver skillnaden mellan 

anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande. Medan det första används för att hantera 

mekaniska uppgifter och situationer handlar det andra om en process som medför nya sätt att 

tänka. Ellström lyfter fram att båda typer av lärande behövs eftersom de kompletterar 

varandra. Vilket inriktning som används beror på situation och uppgift. Magnusson (2011) 

menar att ett utvecklingsinriktat lärande innebär att både individen och verksamheten föränd-

ras till skillnad mot ett anpassningsinriktat lärande där enbart verksamheten förändras. Mag-

nusson värderar inte heller de olika inriktningarna men menar att yrkesutveckling för lärare 

kräver det senare. I likhet med Tonna Attard och Shanks (2017) menar Magnusson (2011) att 

ett sådant lärande måste ta sin utgångspunkt i problem som gemensamt analyseras, bearbetas 

och utvärderas och att det måste bygga på engagemang.   

Under senare år har flera metoder med fokus på kollegialt arbete tagits fram. Skolverkets 

(2019) olika lyft, t.ex. matematiklyft och läslyft, är några exempel. I olika moduler reflekterar 

lärarna tillsammans kring läst litteratur och de planerar, genomför, utvärderar och reviderar 
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lektioner gemensamt. Enligt Skolverket är syftet att utveckla undervisningen i samarbete med 

kollegor. En annan kollegial metod är Learning study, där deltagande lärare gemensamt sam-

arbetar kring planering, genomförande och uppföljning. Som grund i arbetet används variat-

ionsteorin. Det som framförallt är intressant i en Learning Study är att undersöka hur eleven 

uppfattar ett fenomen och att sedan genom variation försöka få eleven att utveckla sin upp-

fattning (Runesson, 2017). Langelotz (2017) framför dock viss kritik till båda metoderna. 

Hon menar att Skolverkets lyft t.ex. missar betydelsen av att låta lärarna själva utforma sitt 

lärande, något som riskerar att urholka det kollegiala lärandet. När de gäller Learning study 

kritiserar hon metodens fokus på mätbara resultat. Hon lyfter att resultat inte alltid är enkelt 

mätbara och att metoden dessutom för med sig ett ensidigt fokus på kunskapsresultat och 

missar andra viktiga delar av yrkesutveckling. 

Svårigheter 
Att arbeta kollegialt är med andra ord inte en garanti för framgång. Meijs m.fl. (2016) ut-

trycker t.ex. att lärare inte alltid uppfattar att kollegialt samarbete ger mer kunskap än andra 

former av yrkesutveckling. Langelotz (2017) är tydlig med att kollegialt lärande kan leda till 

positiva och hållbara förändringar i klassrummet men hennes ansats är också att problemati-

sera det kollegiala lärandet. Hon framhåller ett antal problem som kan uppstå som riskerar att 

medföra att det kollegiala lärandet inte får tänkt effekt. Bland annat finns det en risk att lä-

rarna inte klarar av att lyfta blicken från sina inrotade föreställningar, vilket kan medföra att 

lärarna befäster fördomar och förenklar lösningar. Meijis m.fl. (2016) uttrycker att lärare ef-

terfrågar tydliga mål med yrkesutvecklingen, något författarna menar kan vara svårt att uppnå 

med kollegiala metoder eftersom utgångspunkten ofta utformas efter hand. Forskarnas slut-

sats är att lärare därmed kan behöva handledning för att kunna hantera den kollegiala proces-

sen.  

Fenomen som makt har också betydelse och Langelotz (2017) påvisar att det bland lärarna 

ibland förekommer att maktspel där lärare på ett subtilt sätt ifrågasätts och underordnas. Hen-

nes slutsats är att det kollegiala arbetet kräver risktagande, något som i förlängningen också 

ställer stora krav på trygghet och tillit. Ett sådant klimat tar det lång tid att bygga upp och 

vägen dit kan vara smärtsam.  

En annan forskare som intresserat sig för de processer och skeenden som styr gruppers fram-

gångar är Wheelan (2018). Wheelan gör skillnad mellan arbetsgrupp och team och menar att 

grupper som inte nått teamstatus heller inte är särskilt produktiva eller framgångsrika när det 

gäller att nå uppsatta mål. En grupp blir ett team först när gruppen är överens om vad de ska 
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uppnå samt har strategier för att gemensamt arbeta sig fram mot målet. Wheelan menar att det 

långt ifrån är en självklarhet att grupper når dit. Det krävs ett strukturerat arbete över en 

längre tid där gruppen ges möjlighet att arbeta med delar som utvecklar gruppen. Det finns 

många fallgropar på vägen t.ex. otydlighet/skilda uppfattningar kring gruppens mål, att inte 

tillvarata individernas kompetens på grund av t.ex. status eller fördomar, brister i kommuni-

kation osv. Även Wheelan ser dock potentialalen i att arbeta tillsammans eftersom effektiva 

team är mer produktiva och dessutom skapar engagerade och involverade medarbetare som 

trivs med sitt arbete (a.a.). 

Även Håkansson och Sundberg (2017) uppmärksammar behovet av att utarbeta specificerade 

och gemensamma mål för att det kollegiala lärandet ska få tänkt genomslag. Lärarna behöver 

diskutera både vad arbetet syftar till att uppnå när det gäller elevernas lärande men även hur 

vägen dit ser ut. Den omgivande miljön behöver också uppmuntra en prövande och undersö-

kande inställning till arbetet eftersom kollegialt lärande inte handlar om att upprepa metoder 

och arbetssätt utan om att utveckla och förbättra. Timperley (2013) poängterar att extern 

kompetens därför är en viktig del av lärares yrkesutveckling. En extern handledare kan ge 

nya infallsvinklar samt provocera, sporra och stimulera när så behövs. Därigenom undviks att 

lärarna fastnar i upprepning istället för förbättring. Månsson (2015) påvisar i sin studie att det 

också kan vara till hjälp att ha någon form av metod eller teori för att nå kopplingen med 

undervisningssituationen. Variationsteorin som användes i Månssons studie hjälpte lärarna att 

fokusera på rätt saker samt utmanade dem att tänka i nya banor istället för att fastna i tidigare 

värderingar och mönster. 

Nordänger (2002) för fram att lärare uppfattar spontana informella möten med syfte att skapa 

gemenskap som viktiga för att känna lust och engagemang i yrket. Lärarna menar även att det 

ofta är vid dessa informella sammankomster som de bästa idéerna och utvecklingstankarna 

föds. Nordänger påvisar dock att lärarnas tillfällen till spontana kollegiala möten minskat ge-

nom att deras raster uppslukas av annat och “mellanrummen” där det tidigare funnits möjlig-

het till kollegiala möten minskat.   

En annan aspekt som lyfts av Håkansson och Sundberg (2017) handlar om tid. Dels tar det tid 

att utveckla fungerande grupper med rätt kunskap och fokus, dels krävs det långsiktighet för 

att uppnå ett resultat. Det kan också uppstå svårigheter kring individers eller gruppers inställ-

ning till lärandet och grupprocesser och gruppdynamik kan påverka om utfallet blir positivt 

eller negativt. McElearney m.fl. framför att just tid uppfattas som viktigt när lärarna själva 
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diskuterar yrkesutveckling. Att frigöras från andra uppdrag och på så sätt skapa förutsätt-

ningar för yrkesutveckling anses betydelsefullt. McElearney m.fl. drar slutsatsen att rektor 

har en viktig roll när det gäller att utarbeta goda villkor för lärares yrkesutveckling.  

Ledarskapets betydelse 
Något som därmed lyfts fram som betydelsefullt för lärares yrkesutveckling är rektors roll. 

Jarl m. fl (2018) konstaterar att ett tydligt ledarskap är en viktig aspekt av ett lyckat utveckl-

ingsarbete. Den framgångsrika ledaren framställs som engagerad och närvarande, någon som 

kommunicerar och skapar tydlighet kring mål och visioner och som lyckas skapa ett positivt 

klimat där det är högt i tak.  De menar att den yttersta uppgiften för rektor handlar om att 

skapa de förutsättningar som möjliggör för yrkeskåren att nå mål och önskade resultat. 

Även Håkansson och Sundberg (2017) menar att utformandet av organisationen är en viktig 

del av rektors uppgifter. Deras slutsats är att rektor behöver skapa en miljö som uppmuntrar 

till lärande och där det finns rika möjligheter till samarbete. Rektor behöver skapa drivkraft i 

arbetet genom att upprätta mål och visioner som motiverar till utveckling. För att lyckas med 

det behövs arenor för kommunikation där rektor och lärare kan mötas för att diskutera, infor-

mera och återkoppla. 

Rektor har också ett ansvar när det gäller att definiera och uttrycka de värden skolan ska vila 

på. Det gäller både att fånga upp redan existerande värden men också att skapa tillit och tyd-

lighet genom att visa sina egna personliga värderingar (Håkansson & Sundberg, 2017). 

Langelotz (2017) efterfrågar dock att synen på rektors insats problematiseras. Hon poängterar 

att det inte är tillräckligt med att enbart skapa tid för det kollegiala lärandet. Rektor behöver 

också vara inställd på att bemöta och hantera de förändringar som det kollegiala lärandet 

medför. Om det kollegiala lärandet ytterst har som syfte att förändra praktiken måste rektor 

också se till att göra detta möjligt.  

Även Wheelan (2018) problematiserar den rådande synen på rektors betydelse. Hon vill tona 

ned det fokus på ledaren som hon menar är rådande idag och istället framhålla ledaren som en 

del av gruppen och den process som pågår där. Ledarskapet är en funktion som behövs men 

den är nödvändigtvis inte mer betydelsefull än andra funktioner i gruppen. Wheelan lyfter 

fram att det är många delar som påverkar och bidrar till gruppers framgång. Ledarskapet är en 

del men så är även organisationen bakom gruppen, yttre villkor och övriga medlemmar.  



25 
 

 

Trots den nedtonade synen på ledaren finns det dock vissa saker som Wheelan (2018) menar 

att en ledare kan bidra med. Framförallt poängterar hon att ledarens ledarskap behöver anpas-

sas efter den situation och de utmaningar gruppen står inför, något som även uppmärksammas 

av Scherp (2013) och Håkansson och Sundberg (2017). En grupp genomgår vissa stadier i sin 

utveckling och Wheelan (2018) menar att ledaren behöver bemöta gruppen på olika sätt bero-

ende på var i processen de befinner sig. När gruppen är nybildad behövs tydliga direktiv och 

struktur. Ledaren behöver här ta en mer styrande roll som systematiserar och styr upp arbetet. 

Det är också extra viktigt att ledaren skapar ett tryggt klimat där medlemmarna känner sig ac-

cepterade och att det upprättas arenor för diskussioner kring gruppens mål, värden och upp-

gifter. I nästa steg behöver ledaren hantera det motstånd och det ifrågasättande som uppstår 

genom att ta ett steg tillbaka och inte vara rädd för att dela makten med medlemmarna. Det 

yttersta syftet är att gruppen ska verka självständigt. Det är först när ledaren kan delta tillsam-

mans med övriga på lika villkor som gruppen har nått det sista stadiet och kan betraktas som 

ett effektivt team. Ett team är dock inte konstant utan påverkas av yttre och inre omständig-

heter. Ledaren behöver vara lyhörd för gruppens behov och backa tillbaka till tidigare roller 

om så behövs. (a.a.) 
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Resultat - intervjuer 
I det här avsnittet redovisas resultatet av studien. I den första delen fokuseras intervjuerna och 

den kvalitativa delen av undersökningen. I den andra delen redovisas resultatet av enkäten 

och den kvantitativa undersökningen. 

När jag påbörjade analysen av mitt intervjumaterial kunde jag urskilja två tydliga teman. Det 

handlade dels om vad som inspirerar lärare till att vilja utvecklas i sin yrkesroll, dels om 

vilka olika processer lärarna uppfattar påverkar deras möjligheter att utveckla yrkesskicklig-

het. Dessa utgör därför mina huvudteman i analysmaterialet nedan.  

Vad inspirerar 
I intervjuerna beskriver lärarna vissa komponenter som initierar till utveckling. Komponen-

terna tycks fungera både som inspiration och igångsättare genom att de får läraren att reflek-

tera och ompröva. Lärarna framställer dem som en viktig del av deras väg till yrkesutveckling 

eftersom de sätter igång processer som leder till förbättring och progression. Ett genomgå-

ende mönster är också att komponenterna är kopplade till det praktiska arbetet. Lärarna be-

skriver sin yrkesutveckling som nära sammanbunden med de erfarenheter de gör i sitt dagliga 

arbete. Det dagliga arbetet gestaltas således som ytterligare en viktig del av lärarnas utveckl-

ingsprocess. De olika komponenterna utgör teman i den första delen av intervjuresultatet. Jag 

kommer nedan att mer ingående beskriva dem utifrån dess huvudrubriker: Eleverna, Misstag 

och misslyckanden samt Kollegor.  

Eleverna  
När lärarna resonerar kring sin utvecklingsprocess framför de att elevernas respons är direkt 

och tydlig och svår att ignorera. Genom att vara lyhörd för hur eleverna uppfattar undervis-

ningen utvecklas och förbättras den. Lärarna förmedlar därmed att elevernas återkoppling 

både är ett viktigt verktyg och en viktig inspirationskälla när det gäller deras utveckling av 

yrkesrollen. På frågan om vad som inspirerar till förbättring svarar en av lärarna så här:  

Läraren: Nä, men då känner jag så här. Jag är mycket här och nu med barnen. Och mitt i när vi 

håller på att jobba så kan jag tänka, jag kanske skulle göra så här istället. Det gör jag imorgon.  

I: Så det är barnen som styr dig kan man säga? 

Läraren: Ja, barnen, ja precis. Om man har sådana elever som liksom kommer med en massa 

kloka saker, då måste jag ju haka på det. För det är ju då de lär sig. Det är mycket roligare att 

jobba så tycker jag. Det dyker upp ett mattetal, någon har sett något eller läst något eller hört 

något. Jag såg på TV igår... Ja... och vet ni hör jag mig själv säga och så tänker jag... nu är jag 

igång igen, nu har jag bytt väg.    
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Läraren beskriver ett pågående samspel mellan henne och eleverna. Den dynamiken påverkar 

och styr undervisningen och ger inspiration kring hur arbetet kan läggas upp. Flera av de in-

tervjuade lärarna ger uttryck för liknande tillvägagångssätt. De beskriver interaktionen med 

eleverna och dess betydelse för hur de hanterar undervisningen.  

En annan lärare beskriver också samspelet mellan sig och barnen. Hon säger t.ex. att elever-

nas respons är omedelbar, att hon av barnen får “kvittot direkt”, eftersom “barn är så”. Hon 

ger delvis en ny infallsvinkel genom att beskriva den återkoppling responsen ger. Hon lyfter 

även det ansvar som följer när det gäller emottagandet av elevernas respons. Hon uttrycker: 

Läraren: Men det kan ju vara sådana här situationer då som när man... men om jag ville att bar-

nen skulle göra på ett visst sätt och det inte blev så och de inte riktigt lyssnade, då tänkte jag att 

då måste det ju bero på mig, det kan ju inte vara barnen det är fel på. 

I: Näe. 

Läraren: Utan då måste ju jag förändra mig. 

Läraren antyder att hon är lyhörd för hur eleverna reagerar på hennes undervisning. Om ele-

verna inte reagerar på ett tillfredsställande sätt går hon till sig själv - vad behöver jag utveckla 

för att bättre möta eleverna? Mellan raderna går det att utläsa lärarens ansvarskänsla för den 

egna undervisningen samt hur viktig elevernas respons är som verktyg för henne att utveckla 

sin yrkesskicklighet. Mitt intryck är att det är elevernas respons sammantaget med känslan av 

ansvar som gör att hon känner behovet av en förändring. Den förändringen bidrar i sin tur 

också till att hon utvecklas i sin yrkesroll.  

Citaten ger en tydlig bild av elevernas funktion gällande lärarnas yrkesutveckling. Båda lä-

rarna förmedlar att de läser av eleverna och att de använder responsen till att göra undervis-

ningen bättre. Eleverna framställs därmed som en viktig pådrivare i deras lärprocess. 

Misstag och misslyckanden 
Överlag beskriver lärarna sin yrkesutveckling väldigt praktiskt. Det är genom att stötas och 

blötas mot praktiken och genom att hantera de erfarenheter man gör där, som utveckling sker. 

Hos flera framställs misslyckanden som en källa till yrkesutveckling. Det finns en inställning 

av att lära av sina misstag och av att yrkesutveckling sker genom att “göra om och göra rätt”. 

Därmed blir de en viktig del av deras utvecklingsprocess.  

Misstag bidrar till framsteg 
En del som framkommer handlar om att misstagen bidrar till att läraren förbättrar sin yrkes-

skicklighet. Flera lärare lyfter fram misstag som en grogrund för yrkesutveckling. När en av 
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lärarna tänker tillbaka på hur det var i början av hennes yrkeskarriär minns hon t.ex. att hon 

ofta misslyckades. Varje misstag menar hon dock bidrog till att hon lärde sig nya saker och 

att hon utvecklades.  

Läraren: Jag kommer ihåg att i början så kände jag i alla fall så här, att vad man kör i diket ofta 

fast vad man lär sig mycket för varje gång. 

I: Mm. 

Läraren: Alltså nu känner jag inte att man kör i diket lika ofta och inte lika djupt ned i diket 

men i början var det väldigt mycket! Shit, vad man gjorde fel och vad man lärde sig mycket av 

det. 

I: Mm, så det man kan säga är att du lärde dig av dina misstag? 

Läraren: Ja, det kan man säga. 

I början tvingades läraren oftare tänka till och göra om, något som också gjorde att hon ut-

vecklades i sin yrkesroll. Sannolikt menar hon att misstagen bidrog till erfarenheter kring vad 

som fungerade och inte, något hon kunde ta med sig i nya situationer. Därmed gjorde läraren 

framsteg i sin yrkesutveckling och antalet misstag minskade.  

Misstag korrigerar och utvecklar undervisningen 
Flera av lärarna för också fram att de använder misstagen för att rätta till sin undervisning. De 

vill t.ex. göra saker upprepade gånger eftersom det ses som en viktig del av att utvecklas i yr-

kesrollen. En av lärarna funderar över ett upplägg på undervisningen som hon tror skulle 

medföra att undervisningen förbättrades och att hennes yrkesskicklighet utvecklades: 

Läraren: Exempel på när man kan förändra sitt arbete till det bättre det är när man får göra 

samma sak upprepade gånger. Det är ju lite det här... vad heter det? Metodik, man gör en gång 

och sedan diskuterar man och så gör man lite bättre. Att man själv har ett sådant upplägg i sin 

undervisning. Att man får chans att reflektera och sedan direkt göra om. 

I: Precis. 

Läraren: Jag är nog väldigt mycket för att göra om och göra rätt på alla sätt (skratt). 

Att reflektera och därefter genomföra medvetna korrigeringar av undervisningen är en viktig 

del av lärarens tankesätt kring yrkesutveckling. Hennes idé är att undervisningen efter varje 

justering blir lite bättre, lite mer rätt. Att just misstagen fungerar som en grund för yrkesut-

veckling är hon inte ensam om att formulera.  

Misstag motiverar yrkesutvecklingen 
Ytterligare ett sätt att framställa misstag som något positivt för yrkesutvecklingen är att de 

kan fungera som “en spark i rumpan” när det gäller att genomföra förbättringar. Lärarna vill 
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att undervisningen ska bli bra för eleverna och när den inte blir det vill de korrigera den. En 

lärare resonerar kring vad det är som inspirerar henne till förbättring:  

I: Vad inspirerar dig till att prova nya saker eller förändra något? 

Läraren: Misstagen. 

I: Ja. 

Läraren: Är det. För det är då man märker att nu ska jag tänka om. Så egentligen när man gör 

misstag och när man misslyckas med något. Det är då man blir att näe liksom, så här vill jag 

inte ha det igen. Nu får jag tänka om, nu gör jag på ett annat sätt. Så det är väl de som inspirerar. 

Främst ens egna misslyckanden skulle jag säga.  

Läraren beskriver hur hon tänker när hon misslyckas, att så vill hon inte ha det. Ur lärarens 

synvinkel får misstagen därmed en motiverande effekt eftersom de får henne att förstå att hon 

behöver göra på nya och bättre sätt. Misslyckanden blir därmed en källa till inspiration, för-

bättring och utveckling.  

Sammantaget framställer lärarna ovan sin yrkesutveckling nästan som ett experiment. Genom 

att pröva, läsa av och korrigera tar de hela tiden steg framåt i sin utvecklingsprocess.  

Misslyckanden som underlag för återkoppling 
Flera av lärarna för fram potentialen i att använda misstagen mer systematiskt när de lyfter 

återkoppling av undervisningen som en möjlig väg till yrkesutveckling. En av lärarna resone-

rar t.ex. kring observation och återkoppling: 

Läraren: Jag tror ju jättemycket på att observera varandra och att diskutera och bolla fram och 

tillbaka. Och att man hittar en samsyn också för barnens bästa. Men mycket, tror jag att det är 

superbra att observera men det är lite läskigt och... jag vet inte varför det inte får genomkraft. 

I: Nej. 

Läraren: För jag tror att många tänker och säger att det är bra. Ja. Men det krävs en del på ar-

betsplatsen också, att man verkligen känner sig trygg. Och sen logistiken också. Vi har ju redan 

så pressat schema.  

Observation och återkoppling på varandras undervisning kan enligt läraren vara en källa till 

yrkesutveckling. Samtidigt ser hon svårigheterna och har en förståelse för att det kan kännas 

utsatt. Hon framför vikten av att arbetsplatsen har ett öppet och tillåtande klimat samt att det 

finns utrymme i organisationen för själva genomförandet.   

Misslyckanden – rädsla att bli bedömd 
Även om misstag och misslyckanden framställs som en viktig del av lärarnas yrkesutveckling 

framkommer det också svårigheter då misstag och misslyckanden också kan vara ett känsligt 

ämne. Det är t.ex. med viss ambivalens lärarna beskriver tillfällen då andra besökt deras 



30 
 

 

klassrum. Även om lärare uppfattar återkoppling på undervisningen som en möjlighet till ut-

veckling så är det också förknippat med rädsla för att bli bedömd. En av lärarna uttrycker 

känslan så här: 

I: Kände du dig väldigt oerfaren när du började? 

Läraren: Ja, fruktansvärt oerfaren, eller ja... inför andra vuxna, inför föräldrar eller inför kolle-

gorna. Jag hade inte velat undervisa tillsammans med en kollega som satt in och kollade vad jag 

gjorde. Jag ville vara själv. 

I: Ja, du ville prova ifred.  

Läraren: Ja, jag ville prova ifred. Men däremot så kände jag mig alltid väldigt säker ihop med 

barnen. Det tyckte jag inte var något, ungarna kände jag att jag kunde hantera. 

I citatet kan utläsas att misslyckande på egen hand är okej men att misslyckas inför andra är 

något annat. Läraren antyder också att det är skillnad att misslyckas framför eleverna. Där 

finns inte samma prestige som det finns i relationen till vuxna.  

Citatet påvisar den komplexa process som pågår där lärare, t.ex. på grund av osäkerhet och 

rädsla, kan avstå från möjligheter till utveckling. Det som framförs är att misstag och miss-

lyckanden kan fungera både som en positiv igångsättare men även som något som kan 

hämma yrkesutvecklingen genom att de skapar osäkerhet och en känsla av att inte duga.  

Kollegor 
Ytterligare en viktig källa till yrkesutveckling som framkommer i analysen är det stöd som 

tillhandahålls av kollegor. Det är en självklarhet hos de intervjuade lärarna att kollegiet hjäl-

per varandra med råd och tips, stöttar i med och motgång samt tillsammans driver processer 

som leder till utveckling. Mitt intryck är att lärarna ser stor potential när det gäller hur de kan 

bidra till varandras utveckling i det praktiska arbetet. Eftersom kollegor ses som en så ovär-

derlig del blir de också ett viktigt tema i min analys.  

Stöd som ny lärare 
En kollegial funktion som lärarna beskriver är att stötta nya lärares introduktion i yrket. Er-

farna kollegor bidrar med värdefull input som gör att den nya läraren känner sig säkrare samt 

även utvecklas i yrket. En av lärarna framför: 

Läraren: Sedan har jag ju haft jätte- jättestöd av lärarkollegorna. Även om de inte har jobbat 

med mig direkt i samma klass så har ju alla varit väldigt stöttande och hjälpt till med allting som 

man har frågat om och liksom så. 

I: Kan du ge något konkret exempel på stöd? 

Läraren: T.ex. nu inför nationella prov så ska vi samrätta och jag har fått hjälp med hur vi läg-

ger upp schema, hur det brukar gå till. Hur gör vi när det är nationella proven. Jag har aldrig 
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haft det förut. Vi har gjort ett schema tillsammans, jag har fått hjälp med vilka som kan vikari-

era när vi samrättar. Men även alltså om man får tips med allting, undervisningstips också inom 

ämnena. Även om man har gjort det mesta själv så har man ändå fått tips, tips och trix liksom. 

I citatet framkommer tydligt att läraren anser att kollegorna har varit ett stort stöd i hennes in-

skolningstid som lärare. De har dels hjälpt henne med praktiska bitar som att göra scheman, 

dels svarat på frågor kring delar av arbetet som är nya för henne. Hon framhåller även att hon 

får hjälp att hantera undervisningssituationen genom att kollegorna ger henne konkreta tips 

att använda i klassrummet. Läraren förmedlar att stödet från kollegorna har varit ytterst vär-

defullt för hennes yrkesutveckling.  

Nya insikter 
Det är dock inte enbart till nya lärare som kollegor bidrar till yrkesutvecklingen. Även erfarna 

lärare upplever att de ges nya insikter genom synpunkter och nya infallsvinklar. En av lärarna 

menar att kollegorna är en stor del av hennes yrkesutveckling: 

I: Du pratade lite om det här med att ta hjälp av sina kollegor. På vilket sätt bidrar de till din yr-

kesutveckling? 

Läraren: Jag skulle säga att det är en jättestor del. Alltså om man upplever att man har kompe-

tenta, kunniga, professionella kollegor så. Vi stöttar ju varandra. Om man pratar om elevbedöm-

ning t.ex. av texter. Om man är osäker på någonting, vi kan ta nationella prov som ett tydligt 

exempel, att vi är flera som tittar på samma text och diskuterar och stöter och blöter. Vi kanske 

är två att det här väger mellan si och så och så tar man in en tredje part och sedan får man dens 

ögon. Bara det är ju bra fortbildning och utveckling.  

Citatet indikerar att kollegorna tillsammans ger varandra en större säkerhet. Läraren menar att 

hon i diskussioner av osäkra moment, med kollegors stöd, kan utveckla nya insikter samt en 

större förståelse för sitt arbete. Att lärarna aktivt söker och uppskattar att få reflektera tillsam-

mans med kollegor ger de intervjuade lärarna flera exempel på.  

Förfina och befästa 
Ytterligare en infallsvinkel syns i användandet av kollegor som ett sätt att utveckla och be-

fästa sina ståndpunkter. Diskussioner med kollegor kan inte bara ge nya perspektiv utan även 

få läraren att tänka till en extra gång och därigenom utveckla ståndpunkter och ställningsta-

ganden. En lärare formulerar: 

Läraren: Ja, och så min kollega som inte har jobbat lika länge som jag. Hon tycker “Åh det är 

så skönt med dig som har jobbat länge”. Jag har ju berättat för henne så många gånger hur jag 

brukar tänka och göra. Det blir precis som för barnen när en stor hjälper en mindre att de befäs-

ter. Det blir ju samma för mig. 
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I: Ja, just det. 

Läraren: Jag får ju befästa och jag hör ju vad jag själv säger och så ibland kan jag tänka att så 

kanske jag inte borde göra eller vad bra det låter, det här är ju säkert jättebra. Eller hur? 

I samtal med den mindre erfarne kollegan anser läraren sig få möjlighet att reflektera över sin 

undervisning och över sina tankar om den. Mellan raderna går det även att utläsa att Maria 

genom att sätta ord på sin praktik både befäster och vidareutvecklar den.  

Lärarna ovan för fram att kollegor har en betydelsefull position när det gäller deras möjlig-

heter att utveckla yrkesskicklighet. I samtal med kollegor väcks t.ex. nya idéer eller möjlig-

heter till eftertanke. Tillfällen att tillsammans med kollegor få bearbeta och utveckla verk-

samheten framställs därmed som en framgångsrik del av en utvecklingsprocess.  

Sammanfattning av vad som inspirerar 
Lärarna utgår i mångt och mycket från sin praktik när de talar om sin yrkesutveckling. Det är 

genom att reflektera och ompröva erfarenheterna i det dagliga arbetet som processer mot ut-

veckling och förbättring startas. Elever har en särskild påverkan genom att deras reaktioner 

fungerar som respons för läraren. Även kollegor framställs ha en viktig funktion t.ex. som in-

spirationskälla, bollplank eller planeringspartner.  

Möjliggörande och hindrande processer 
Det andra huvudtemat som framträder i analysen av materialet är vilka processer lärarna an-

ser möjliggör kontra hindrar deras yrkesutveckling. Det handlar dels om metoder och mo-

deller lärarna har erfarenhet av, dels om processer de upplever fungerar som katalysator för 

deras engagemang gällande yrkesutveckling. Vissa svårigheter som kan verka hämmande på 

yrkesutvecklingen framkommer också. 

I nedanstående del kommer jag att redovisa det återstående resultatet i sex olika underteman: 

Kollegor som en del av en utvecklingsprocess, Metoder och modeller, Svårigheter med kolle-

giala processer, Relevans, Individuell drivkraft och Rektors betydelse.  

Kollegiala möten som en del av en utvecklingsprocess 
I analysen framkom flera funktioner i användandet av kollegor som katalysator för yrkesut-

veckling. Dels beskrivs kollegors värde utifrån en spontan infallsvinkel där mötena mestadels 

är planlösa och tagna på eget initiativ. Dessa möten har ingen särskild struktur eller medve-

tenhet kring effekten av kollegiala processer. I stort sett alla lärarna beskriver dock också till-

fällen där kollegiala möten är planerade och systematiskt upplagda. Här framträder istället ett 

medvetet användande av kollegiala processer som en grogrund för utveckling.  
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Kollegiala möten förstärker koppling mellan teori och praktik 
Flera av lärarna lyfter fram planerade kollegiala möten där det tycks finnas en grundläggande 

tanke och ett mål med samarbetet. En av lärarna framför också att de senaste åren inneburit 

en skillnad vad gäller kollegialt samarbete. Tidigare menar hon sig varit utlämnad till att själv 

förkovra och förbättra sig. På senare år har arbetet mer fokuserat att gemensamt se samband 

mellan praktik och teori, något hon har uppskattat.   

Läraren: Ja, jag tycker speciellt de senaste åren när man diskuterar med kollegor och då är det 

lite... de första åren hade vi inget kollegialt samarbete alls tycker jag utan man körde på väldigt 

mycket själv. Men de sista åren, speciellt på min förra skola med försteläraruppdraget, våra pe-

dagogiska forum. Då tycker jag att då läste man texter och då var det i teorin men då kunde man 

som jag sa att man inte kunde innan, för nu kunde man relatera till verkligheten. Och det här 

parallella, det tyckte jag var väldigt utvecklande. Och kunna applicera teorier på det man gör 

och så bolla och diskutera. Om jag hade lärt mig mycket tills för säg fyra år sedan, så tycker jag 

att de sista fyra åren, då snäppade man upp det ytterligare tycker jag.  

Läraren har en tämligen klar idé om att kopplingen mellan teori och praktik är något som 

hjälpt henne att utveckla sin yrkesskicklighet. Genom att reflektera i ett pedagogiskt forum 

och tillsammans med andra göra kopplingar till den pedagogiska verkligheten anser hon att 

hon får nytt djup i sina kunskaper. Försteläraruppdraget, förmedlar hon, har lett till att peda-

gogiska frågor och det kollegiala samarbetet fått ett större fokus.  

Vikten av systematik i arbetet 
Även hos andra lärare framkommer det att det är betydelsefullt att gemensamt skapa sam-

manhang och djup i lärandet genom att konkretisera kopplingen mellan teori och praktik. Det 

framkommer dock också att arbetet inte alltid når dit. Det behövs någon form av medveten 

och långsiktig plan för att utvecklingsfrågorna ska nå på djupet. En av lärarna lyfter fram två 

erfarenheter, en där arbetet lyckades och en där det misslyckades: 

Läraren: Tidigare hade vi småsnuttar, man har fått häften. Och vår förstelärare som har då, hon 

har just det ämnet. Det var lite artiklar som vi skulle läsa på och så hade vi någon typ av dis-

kussioner och så läste vi lite artiklar till nästa gång och så hade vi lite diskussioner. 

I: Var det något som du kunde applicera i klassrummet? Så som du beskrev förut att du vill att 

det ska vara? 

Läraren: Nej. 

I: Nej? 

Läraren: Nej, alltså det blev lite så här... det blev lite för ytligt kan jag känna. 

I: Blev det för teoretiskt? 

Läraren: Nej, snarare tvärtom. 
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I kollegiet har de arbetat med att läsa artiklar samt diskutera. Här framkommer dock tydligt 

att läraren inte anser att arbetet lett till det djup som krävs för att hon ska kunna applicera det 

på klassrummet. Hon indikerar att arbetet därmed inte gav något för hennes yrkesutveckling. 

Värt att notera är att förstelärarrollen åter nämns. Mellan raderna går det att utläsa att förstelä-

rarens arbete inte uppfattas lika positivt som i exemplet ovan. Det tycks som att läraren reage-

rar på att arbetet dels är inriktat mot förstelärarens eget intresseområde, dels att det är för yt-

ligt och kortsiktigt. Längre fram i intervjun beskriver läraren också det upplägg hon varit med 

om som hon ser positivt på, ett arbete kring en bok om matematik. 

Läraren: Så den här, den här gröna boken som vi jobbade med ett helt år. Den var ju jättebra! 

I: Läste ni, diskuterade...? 

Läraren: Ja, då hade vi olika kapitel. Man kanske körde geometrin en månad och så skulle vi 

läsa olika delar, testa någonting i klassrummet och sedan så sammankoppla och ja, utvärdera... 

vad man tyckte... och så nästa. Så det var något konkret som följde med hela vägen och som 

man också utvärderade i grupp och som man fick tips och idéer. Ja, det är ju jättebra! 

I: Där kände du att du fick användning av det du lärde dig? 

Läraren: Ja, precis! Det var jättebra! 

Även här har kollegiet arbetat med litteraturläsning. Här går det dock att utläsa en helt annan 

inställning mot lärarens tidigare exempel. Hon lyfter t.ex. fram tiden, arbetet har skett under 

ett helt läsår, vilket har gjort att det funnits möjlighet till fördjupning. Läraren tycks även 

mena att upplägget - läsa, pröva, utvärdera - gjorde att arbetet blev konkret genom att det 

hade en förankring i klassrummet. Sammantaget framställs arbetet som meningsfullt och rele-

vant.  

Hos båda lärarna går det att utläsa att lärarna anser att planerade kollegiala möten kan bidra 

till att läraren får nya perspektiv. Med hjälp av andra lärare gör de nya kopplingar, t.ex. mel-

lan verklighet och litteratur eller kring någon konkret erfarenhet i klassrummet. I förläng-

ningen gör det att lärandet uppfattas få en djupare och mer inträngande karaktär. Hos den ena 

läraren framträder det dock också att kollegiala möten inte alltid får sådana positiva effekter. 

Det hon framförallt tycks mena är att arbetet behöver ske under en längre tid samt att materi-

alet som används behöver ge henne en helhetsbild.  

Metoder och modeller 
Liksom läraren ovan är det flera lärare som lyfter fram olika modeller som används i det kol-

legiala utvecklingsarbetet. Skolverkets modell “Matematiklyftet” nämns vid ett flertal till-
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fällen. “Cirkelmodellen” är en annan metod som framkommer. Det modellerna har gemen-

samt är att processen startar i någon form av litteraturläsning, vilken diskuteras. Nästa steg 

blir att planera en konkret övning för klassrummet som sedan genomförs och utvärderas. 

Överlag är lärarna mycket positivt inställda till den här typen av yrkesutveckling.  

Läraren: Men nu sista åren har vi verkligen börjat läsa saker som verkligen så här ska... vi får 

moduler när vi ska lyfta, som förra året gick vi mattelyftet. 

I: Ja. 

Läraren: Och det tyckte ju alla var så bra för då gjorde man de här momenten som vi ska göra 

nu. Vad gör man i ettan, tvåan, trean i geometri t ex. Eller, nu ska vi lyfta det här med problem-

lösning.  

I: Mm. 

Läraren: Och sedan när vi redovisade för varandra... och i ettan... och då kände jag i trean att 

det där kan man börja tidigare med. Då får vi det tillsammans. Det blir lite mer likriktat fast man 

gör lite på sitt eget sätt i alla fall. 

I: Ja, just det. 

Läraren: Men alla var så nöjda med den kursen. 

Här framkommer tydligt den positiva bild som överlag syns gällande modeller liknande “Ma-

tematiklyftet”. Mellan raderna kan anas att läraren anser att det är den konkreta utform-

ningen, med fokus mot de moment som redan förekommer i undervisningen, som gör mo-

dellen uppskattad. Citatet indikerar även att de gemensamma beröringspunkterna ger ut-

rymme för kollegiala diskussioner. Samtidigt är det inte så konkret att det kväver det indivi-

duella friutrymmet. Dessa båda aspekter tycks vara det som ger läraren den positiva upple-

velse hon så tydligt ger uttryck för. Metoder och modeller tycks alltså enligt lärarna kunna bi-

dra positivt till deras yrkesutveckling om de har en reell koppling till undervisning samt foku-

serar på ett relevant innehåll med värde både på grupp- och individnivå.  

Svårigheter med kollegiala processer 
Det framkommer alltså en inställning hos de intervjuade lärarna av att utvecklingsarbete till-

sammans med kollegor, under rätt förutsättningar, kan ge möjlighet till yrkesutveckling. I 

analysen av materialet går det dock också att utläsa vissa svårigheter när det gäller det kolle-

giala utvecklingsarbetet. Det handlar t.ex. om problem att hinna med, om kollegors olika en-

gagemang och behov samt om vikten av att få samarbeta med en kollega som har tillräckligt 

många kopplingar till den egna praktiken för att samarbetet ska ses som meningsfullt.  
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Individuella behov 
Ibland ger lärarna uttryck för att det kollegiala arbetet är inriktat mot delar som inte intresse-

rar alla deltagare just då. De kan vara betydelsefullt för andra eller för kollegiet men inte för 

individen. Det gör att det kollegiala arbetet känns mindre relevant för vissa individer. En lä-

rare uttrycker det så här: 

I: Mm. Så om man kommer in på detta med kompetensutveckling t.ex. då, den beordrade kom-

petensutvecklingen. Så tänker du att den borde rikta in sig mot sådant som gynnar eleverna? 

Läraren: Ja, jag tycker det. och jag kan… som jag kan… nu blir det lite utelämnande för den 

här skolans verksamhet… men det är just nu. Nu har det bestämts att vi ska jobba med matema-

tik. I: Mm. 

Läraren: Det är bra och framförallt är det bra för lågstadiet för de har jättelåga resultat på nat-

ionella proven.  

I: Mm. 

Läraren: Men mellanstadiet har jämt jobbat upp det. Så då kan jag känna så här men om mel-

lanstadiet nu redan visar, på nationella prov och på betyg och så här, att de har kompetensen. 

Dels jobba ifatt det som missats fram till trean och dels att få ungarna liksom dit man vill. Var-

för ska mellanstadiet då lägga tid på att utvecklas i matematik? 

Läraren framför att det kollegiala arbetet har riktat in sig på matematik eftersom en del av 

kollegiet har behov av att utveckla de delarna i undervisningen. Hon uttrycker att det är bra 

eftersom helhetsbilden visar på att det arbetet behövs. Ett annat perspektiv som läraren dock 

också för fram är att de kollektiva behoven inte gäller för alla i kollegiet. Några, bland annat 

hon själv, upplever sig inte dela de gemensamma behoven.  Det kollegiala arbetet tycks alltså 

ibland sätta kollegiala behov framför individuella behov. Den konflikten blir en motsättning 

som leder till att deltagaren inte känner att arbetet får relevans eller mening.  

Tidsbrist 
En svårighet när det gäller kollegial utveckling tycks handla om tid och om hur den ska prio-

riteras. I en diskussion om Matematiklyftet lyfter en av lärarna t.ex. fram att tiden inte räcker 

till för att genomföra alla modellens olika moduler. Det har lett till att de på hennes skola 

gjort en variant av Skolverkets modell: 

I: Men ni går inte “Mattelyftet” eller något sådant. 

Läraren: Vi har gjort lightvarianten. 

I: Ja, ni har plockat därifrån lite alltså? 

Läraren: Ja, det har vi och vi använder ju mycket av Skolverkets material så. Det är ju bra gre-

jer. 

I: Ja. 
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Läraren: Jo, men vi bedömer att vi har ju inte, det kanske är fel, men vi bedömde att vi inte 

hade den tiden att lägga på exempelvis mattelyftet. För det var ju jättemycket moduler. Sen var 

det säkert bra men vi kände att vår skola behövde ha andra grejer också.  

I citatet antyder läraren att Skolverkets material är bra men för omfattande. Att genomföra 

hela skulle ta för mycket tid i anspråk och det skulle inkräkta på andra, för skolan, viktiga 

uppgifter. Värt att notera är att hon tycks reflektera över om det är rätt eller fel. Kanske me-

nar hon att kollegiet förlorar möjligheter till fördjupning genom att avstå vissa delar eller ge-

nom att hasta över något som egentligen kräver mer tid i anspråk.  

Tiden används till andra saker 
Ibland kan det också upplevas problematiskt när tiden som är tänkt till kollegial utveckling 

används till andra saker. Det gör att de kollegiala mötena påverkas och att den pedagogiska 

utvecklingen riskerar att utebli. En lärare formulerar det så här: 

Läraren: Vi är inte så öppna med... man försöker ju men vi hinner inte. Det är så himla mycket 

annat som händer i veckan som kommer i vägen för det här kollegiala lärandet. T.ex. bildstöd, 

hur ska vi få in det på våra iPads t.ex. Vi hinner liksom inte ta det tillsammans.  

Citatet indikerar att alla möten tänkta för yrkesutveckling inte blir av eftersom andra frågor, 

som anses mer akuta, får gå före. Flera av de intervjuade lärarna lyfter fram just att andra frå-

gor ibland tenderar att ta över och att fokus tappas från det från början tänkta innehållet. Yr-

kesutveckling tycks ibland ses som något som får komma i andra hand.   

Bristande ansvar 
Ytterligare en svårighet som framkommer i analysen är problem med kollegor som inte följer 

gemensamma beslut och åtaganden. I slutändan påverkar det gruppen och deras möjligheter 

att ta sig framåt i processen. En lärare ger uttryck för viss frustration när hon berättar: 

Läraren: Ja, kollektivt så här så är det ju. Ja, man kan ju planera upp hela områden som man ska 

ha men det kan ju bygga på att några helt enkelt inte gör uppgifterna, man skiter i det. Och då 

blir det ju inte den, när vi tänker att vi ska sammanstråla och ska gå lite varvet runt och ska höta 

vad alla har för input i det här för att någonstans komma fram till något. Det blir ju inte så bra 

och ändå fast man har förmedlat att det är obligatoriskt, att vi bör och vi ska och sedan tycker 

man ju att det måste man göra.  

Här kan anas att läraren inte alltid är så nöjd med kollegornas engagemang. Trots att uppgif-

ter är obligatoriska har alla inte genomfört dem, vilket läraren menar påverkar utfallet. Med 

kollegial yrkesutveckling tycks alltså följa ett visst mått av ansvar. Sannolikt innebär bris-

tande ansvar hos kollegorna att den tänka yrkesutvecklingen påverkas.  
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Rätt kollega 
Det är tydligt att kollegor är värdefulla som resurs för den egna yrkesutvecklingen. Det finns 

dock begränsningar och vissa kriterier behöver vara uppfyllda för att kollegialt samarbete ska 

få effekt. Hos vissa lärare går det att ana att vissa kollegor är viktigare i processen än andra. 

Det handlar om de kollegor som har flest beröringspunkter till den egna undervisningsprakti-

ken och som därför kan ge mer konkreta infallsvinklar: 

I: Vilket stöd behöver du för att genomföra förändringar och förbättringar? 

Läraren: Ja, men det är väl de närmaste kollegorna. Jag tycker ju att parallellkollegan är den 

viktigaste för mig. 

I: Mm. 

Läraren: Att man är två som bollar. Man måste ju alltid ha någon att bolla med.  

I: Mm. 

Läraren: Och sen att man har proffset, specialpedagogen, som har det där lilla extra, lite mer... 

I: Någon att fråga? 

Läraren: Ja, precis. Det här vill vi men sen så det där lite mer avancerade... Vad säger special-

pedagogen, så att man får den där tredje parten lite. Då tycker jag att man har en bra, lite lagom 

grupp för att komma med en idé till något. 

I: Mm. 

Läraren: För ibland är det för stort med arbetslag, för många viljor. 

Här illustreras flera behov. Dels handlar det om en nära kollega att diskutera konkret under-

visning med, dels om att ha någon utomstående som kan komma med värdefulla perspektiv 

och nya infallsvinklar när det behövs. Värt att notera är också att läraren menar att en grupp 

på 2-3 personer är lagom och att arbetslaget därför inte alltid tillför det stöd hon efterfrågar. 

Sannolikt innebär lärarens yttrande att innehållet, om gruppen är för stor, riskerar att distan-

sera sig för lång ifrån den egna undervisningen, något läraren förtydligar lite längre fram i in-

tervjun.  

Läraren: Just det där med kollegor som pratade det pedagogiska. 

I: Ja. 

Läraren: Hur förklarar du 5-3 för de här som inte förstår. Där nere på den nivån. Där har man ju 

alltid suttit själv egentligen. Letat i lärarhandledningar och sökt hur man ska göra. 

I: Du känner att det utvecklar mer... 

Läraren: Ja, men det gör det ju. Att göra ihop med någon.  

Läraren ger oss insyn i varför parallellkollegan är så viktig. Med henne bollar läraren det dag-

liga, konkreta arbetet som berör dem båda lika djupt eftersom deras elever befinner sig på 

samma nivå och ställs inför samma svårigheter.  
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Det tycks finnas en uppfattning hos lärarna att kollegialt lärande också kan medföra svårig-

heter och missberäkningar i utvecklingsförloppet. Tidsbrist, bristande ansvar och fel typ av 

samarbeten kan medföra att viktiga aspekter i utvecklingsarbetet går förlorade. Mellan ra-

derna kan utläsas att svårigheterna anses komplicera och påverka utfallet av arbetet och där-

med också den tänkta yrkesutvecklingen.  

Relevans 
Värde för klassrummet och för eleverna 
Ovan belyser läraren vikten av närhet till den egna undervisningspraktiken och relevansen för 

det arbete som pågår där. En inställning som är genomgående för de intervjuade lärarna är att 

utvecklingsarbete måste ha ett värde för klassrummet och arbetet där, annars betraktas det 

som onödigt eller som ett påhäng. En lärare säger så här: 

Läraren: Jo, men också det här att man ska dra igång massor som egentligen inte gynnar elever. 

För det är ju väldigt lite av det som, det här låter ju cyniskt, men jag kan känna att det är ju väl-

digt lite av det som rektorer kommer med som verkligen gynnar elever. Det är ofta som det är 

ett skydd mot övre makter så som skolverk... ja. 

I: Mm, att utveckling handlar om måsten som kommer uppifrån? 

Läraren: Absolut! Massor! Det ska dokumenteras. Nu ska man göra någon typ av årshjul och 

det ska finnas papper på det här och de papperna ska fyllas i. 

I: Mm. 

Läraren: Det är inget som gynnar klassen. Det är något för att rektor ska ha ryggen fri. Kanske 

man själv också i slutändan men det gynnar fortfarande inte eleverna i klassen. 

För läraren är det viktigt att utvecklingsarbetet har betydelse för arbetet i klassrummet. När 

hon inte ser nyttan för eleverna blir hon frustrerad och ser arbetet som meningslöst. En lärare 

förmedlar att den känslan ibland till och med kan hanteras smått anarkistiskt:  

Läraren: Jag har nog aldrig varit trendkänslig. Jag har nog alltid tänkt att det där tänker jag inte 

göra. Jag har nog alltid varit lite så här motsträvig. 

I: Självständig? 

Läraren: Ja, självständig. Nej, men om jag tycker att det där kommer inte ge mina barn något, 

då gör jag det inte. Lite uppkäftig så. 

Det finns hos läraren en stark integritet kring vad hennes kompetensutveckling bör bestå av. 

Liksom den tidigare läraren menar hon att den bör vara inriktad mot sådant som gynnar ele-

verna. Ser hon inget värde i det för eleverna struntar hon i det. Återigen betonas alltså elever-

nas betydelse för lärarnas yrkesutveckling, här i form av grundval för deras engagemang och 

känsla av meningsfullhet. 
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Utgångspunkt i skolans behov 
Det finns också en samsyn hos lärarna att deras kompetensutveckling måste utgå från de lo-

kala behov som finns. Är arbetet inte lokalt förankrat riskerar det att kännas irrelevant. Flera 

av lärarna tar upp kommunens gemensamma studiedagar, vilka de menar missat att just ta sin 

utgångspunkt i skolans behov. En lärare formulerar: 

Läraren: Jag tycker att det som kommunen bestämmer tycker jag inte om därför att det... jag 

tycker att man måste se krasst på vad, alltså, rektor måste se vad behöver min skola. För det ser 

olika ut på alla skolor. Rektor ser till att här måste vi kompetensutbilda, inom det här på min 

skola. Vi där och ni där. Sedan kan jag förstå att NPF, det ligger ju hos alla. Det är okej. Det där 

vi gick... 

I: Ja, det där via SPSM? 

Läraren: Men sedan måste, jag tycker ju att kommunen... inte ska binda upp alls egentligen 

utan alla ska få äga. Då blir det bra! 

Här framkommer det tydligt att läraren inte anser att kommunens gemensamma studiedagar 

alltid tar hänsyn till skolans lokala behov. Mellan raderna går det att utläsa att innehållet där-

med riskerar att kännas irrelevant och meningslöst. Flera lärare framför önskemål om att låta 

skolans och lärarnas behov utgöra grunden för utvecklingsarbetet.  

Långsiktighet och uppföljning 
Lärarna beskriver också hur viss typ av kompetensutveckling glöms bort och förblir oan-

vända. De för framförallt fram att kompetensutvecklingen inte fungerar om de bara består av 

korta nedslag. Kompetensutvecklingen behöver processas för att få effekt. En lärare säger 

t.ex. så här när hon resonerar kring föreläsningars påverkan på sitt arbete: 

Läraren: Förr hade man ju rejäla studiedagar som var mycket samlat, mycket föreläsningar. Jag 

har nog suttit på väldigt mycket föreläsningar genom åren.  

I: Ja. 

Läraren: Men det går ju ofta in där och ut där. Man antecknar och man sätter in det i en pärm 

och sedan... är det något som man känner att det här skulle passa mina barn just nu så tar man ju 

det men... det där kanske kan vara bra någon gång... det har man ju glömt sedan... om man inte 

gör något av det. 

Innehållet på föreläsningar har enligt läraren en tendens att glömmas bort. Finns det relevans 

för elevgruppen just där och då finns det en chans att något används men annars samlar an-

teckningarna mest damm i någon gammal pärm. Det läraren tycks förmedla är önskan om 

långsiktighet i arbetet. Kompetensutvecklingen tenderar att glömmas bort om inte innehållet 

följs upp och används.  
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Bearbetning 
Några lärare förmedlar att de anser att kompetensutveckling behöver någon form av bearbet-

ning för att få effekt. En lärare har t.ex. en tämligen klar idé av hur föreläsningar skulle kunna 

ge yrkesutveckling om man använde dem i någon form av efterarbete. 

Läraren: Utan det tror jag behöver styras upp att alla går på samma eller ni som vill gå på den 

och sedan får man tre veckor efteråt att jobba utifrån den föreläsningen. 

I: Ja, just det. 

Läraren: Och då förväntar jag mig som chef att ni också försöker applicera det, utvärdera, era 

erfarenheter, alltså eller någonting.  

Läraren framhåller att det behövs någon form av direktiv från rektorn samt tid avsatt för att 

omvandla och lära sig nyttja innehållet av föreläsningen. Sannolikt menar läraren att en viktig 

del av ett utvecklingsarbete är processen för att befästa ett innehåll. Utan den processen riske-

rar momentet att inte bli en del av verksamheten. 

Det övergripande mönstret i lärarnas uttalanden tycks vara att processer i utvecklingsarbetet 

behöver utgå från lärarnas egenupplevda behov. Fokus hamnar därmed på undervisning och 

klassrumsarbete eftersom det är där de anser sig hämta inspiration och engagemang. Lös-

ryckta delar ses heller inte som så givande. För att utvecklingsarbetet ska få effekt framhåller 

lärarna att det behövs ett långsiktigt och systematiskt arbete. 

Individuell drivkraft 
Ovan framkommer lärarnas bild av kollegiala arbetsformer som viktiga för deras yrkesut-

veckling. Anser lärarna då att kollegiala metoder är deras enda källa till tillväxt? Nej, de ger 

även flera exempel på där de på egen hand förkovrat sig.  

Ämneskompetens och behörighet 
Framförallt en av lärarna lyfter fram att en viktig del av hennes drivkraft handlar om att ut-

veckla ämneskompetens samt stärka sin behörighet. För läraren har en viktig del av hennes 

yrkesutveckling varit universitetet och utbildningar i deras regi. Hennes meriter består av en 

lång lista av olika utbildningar och kurser som hon tagit initiativ till på egen hand: 

Läraren: Först där i Österrike. Det var att en kollegas man jobbade på universitet så att jag fick 

nys om den vägen, att det fanns ju en sådan kurs som jag kunde hoppa in i. Och sedan just att, 

att där kändes det ju, där var jag ju i den miljön hela tiden för att jag ville ju bli bättre på tyskan. 

Hos läraren kan man ana en strävan efter att utveckla sin ämneskompetens. För att bli bättre 

på tyska har hon under en tid bott i Österrike och läst en kurs på universitetet där. Flera 

gånger under intervjun lyfter läraren just upp ämnesfrågan som en central motivator för 
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henne, något de andra lärarna inte belyser lika starkt. Hon är också ensam om att ta upp behö-

righet som anledning till studier och yrkesutveckling: 

Läraren: Och sedan började jag läsa här hemma. Det var ju för att göra mig helt behörig för 

gymnasiejobbet. För jag hade ju min 4-9 och den var ju helt okej när jag jobbade på IV där det 

var grundskolekurserna jag undervisade i men när jag, som sagt, kände att jag ville vara på 

gymnasiet och ha de kurserna och så och kanske komvux, då tog jag ju tag i engelskan först för 

att... ja, men det var det som var tanken. 

I: För att utöka din behörighet? 

Läraren: Ja, för det var en period som man kunde få fasta anställningar i många kommuner i 

Sverige bara man hade en lärarexamen i rätt ämne och högstadiet till gymnasiet var ju inte så 

ovanligt då. 

I: Nej, just det. Precis. 

Läraren: Men det tänkte jag att nej, jag ska ha alla papper klara så. 

Läraren antyder att det inte enbart är viktigt med studier för hennes egen skull utan också för 

att kunna visa på behörighet i mer formella sammanhang t.ex. när det gäller att hävda sin rätt 

till anställning. Det går att ana en drivkraft hos läraren, vilken får henne att ta ansvar för sin 

egen yrkesutveckling. Hon väntar inte in skolans erbjudanden och satsningar. Ser hon ett be-

hov för egen del, tar hon tag i det på eget initiativ.  

Behovet av individuella utmaningar 
Den typen av individuell drivkraft ses även hos en annan lärare. Hon beskriver sig som nästan 

lite för ivrig i att anta utmaningar och att driva på sitt eget lärande.   

I: Om du känner att du inte har tillräckligt med kunskap om någonting, något specifikt där du 

känner att du inte räcker till. Hur går du tillväga för att införskaffa dig den kunskapen? 

Läraren: Jo då fortbildar jag mig eller skaffar böcker. 

I: Just det, det tar du initiativ till själv då? 

Läraren: Ja, det gör jag. Ja, ja, ja, jag är nästan lite för ivrig ibland men jag tycker att det är 

bättre att jag kan så kan jag ju köra än att gå och vänta på gemensamma som det kanske inte 

passar mig riktigt. Det är kanske inte det jag behöver.  

Citatet indikerar att gemensamma kollegiala satsningar inte alltid räcker till eller passar indi-

viden. Det blir då upp till läraren själv att förkovra sig på eget initiativ. För läraren blir en 

viktig del av det individuella lärandet att fortbilda sig på egen hand eller att läsa litteratur.  

Sociala medier som individuell inspirationskälla 
Det som framkommer är att olika lärare tycks inspireras av olika saker. För en lärare handlar 

det om universitetsutbildningar, för en annan om fortbildning och litteratur. En lärare lyfter 

istället fram sociala medier:  
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I: Finns det något utanför arbetsplatsen som inspirerar dig att prova nytt eller att utvecklas i din 

yrkesroll? 

Läraren: Ja, det är mycket om man säger, sociala medier. Det finns många bra, alltså inspire-

rande lärare på Instagram. Det finns väldigt många bra Facebookgrupper där folk lägger upp 

tips och hur de har gjort. Och sådant inspirerar ju jättemycket tycker jag! 

Läraren framhåller sociala medier som en för henne viktig inspirationskälla. Här kan hon 

följa andra lärares undervisning, något som uppmuntrar henne att själv prova nya saker och 

utvecklas.  

Hos lärarna kan man ana ett behov av att förkovra sig på egen hand även om deras tillväga-

gångssätt skiljer sig åt. Den egna drivkraften tycks här vara av stor betydelse och till synes 

kopplad till individuella motiv.   

Rektors betydelse 
Rektorns roll för lärarnas yrkesutveckling lyfts av vissa av lärarna fram som betydelsefull. 

Rektorn framställs då som en tydlig ledare som lyckas förmedla en klar målbild, vilken driver 

arbetet framåt. Hen gestaltas också som viktig när det gäller att supporta egna initiativ och 

anspråk.  

Individuell uppmärksamhet och stöttning 
Framförallt en av lärarna lyfter fram rektors betydelse som viktig för hennes individuella 

drivkraft. När hon ställs inför utmaningar vill hon att rektorn ska vara lyhörd samt stödja hen-

nes behov. 

Läraren: Och jag tycker... med den chefen som jag har nu så funkar det jättebra. När man kom-

mer och säger att det här behöver jag så jag skulle gärna gå. Är det okej? Javisst. 

I: Mm, då funkar det? 

Läraren: Ja, då är man nöjd. 

Här kan anas att läraren anser det viktigt att rektor stöttar hennes egna idéer och individuella 

behov. När rektor lyssnar på och stöttar hennes önskemål är hon nöjd. Det tycks alltså finnas 

en inställning att rektors ledarskap behövs för att nå de egna individuella målen. För läraren 

är det viktigt att få förkovra sig på egen hand och hon känner sig tillfreds när rektorn förstår 

och lyssnar in hennes behov.  

Vikten av ett tydligt ledarskap 
Det som framförallt framkommer vid diskussioner om rektors ledarskap är dock att rektor är 

tydlig och målinriktad. En av lärarna lyfter till och med rektors ledarskap som en av de mest 

centrala funktionerna för lärares yrkesutveckling. 
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I: Vilka är de viktigaste erfarenheterna du tar med dig från dina olika skolor. 

Läraren: Ledarskap, jätteviktigt uppifrån. 

I: Mm. 

Läraren: En tydlig styrning där man har ett pedagogiskt ledarskap. Därför är man inte pedagog 

så har man inte en chans att skapa en bra miljö för pedagoger. 

Läraren antyder att hon har erfarenhet av olika rektorers ledarskap. Därifrån har hon dragit 

slutsatsen att rektors ledarskap är viktigt för att skapa en tydlig styrning mot gemensamma 

mål samt en miljö där pedagoger kan frodas. Lite längre fram i intervjun diskuterar hon hie-

rarkier: 

I: Vad tror du att det beror på... och vilket har du upplevt varit bäst? 

Karin: Den prestigelösa skolan är den som ger mest. 

I: Hur blir det så... olika? 

Karin: Ledarskap! Svagt ledarskap, det skapar hierarkier och konflikter i ett arbetslag. Det tror 

jag är det stora problemet. Och då blir det också stora uppdelningar. De som struntar i ledar-

skapet och kör sitt race. 

I: Det blir inga konsekvenser. 

Karin: Ja, men också att man tycker att ledarskapet är så svagt att man behöver något sätt att få 

någon annan... arena att kunna diskutera så då skapar man informella grupper. Sedan är man 

med i den stora gruppen i alla fall men där sker inget kreativt arbete, där har man inte utbyte. 

Läraren har en tämligen klar idé av innebörden av ett svagt ledarskap då hon framhåller att 

det leder till informella grupper och beslut. I citatet går det också att utläsa att kreativt ut-

vecklingsarbete då också förflyttas till arenor dit inte alla har tillträde. Sammantaget kan no-

teras att läraren ger uttryck för att ett starkt och tydligt ledarskap behövs för överblick och för 

att ge alla lärare möjlighet till en positiv yrkesutveckling.  

Rektorns roll framställs som betydelsefull för båda lärarna men på delvis olika sätt. Den ena 

läraren ger uttryck för behovet av en stark och tydlig ledare som kan inspirera till förbättring 

och förändring. Den andra läraren behov yttrar sig mer mot individuell uppmärksamhet och 

stöttning av enskilda utvecklingsmål. 

Sammanfattning av möjliggörande och hindrande processer 
De mönster som framträder i respondenternas resonemang handlar bland annat om vilka pro-

cesser som möjliggör en positiv yrkesutveckling. En viktig aspekt är relevansen för arbetet, 

vilket lärarna framförallt menar handlar om element kopplad till undervisning och klassrums-

arbete. Kollegiala möten gestaltas också som en viktig del, så även rektors ledarskap. Vissa 
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av de mönster som framträder handlar också om hindrande komponenter. Av olika anled-

ningar får kanske inte t.ex. kollegialt samarbete tänkt effekt eftersom tiden används till annat. 

Kollegor kanske inte heller har gemensamma beröringspunkter, behov eller känner samma 

engagemang. Rektorer kan också uppfattas som otydliga, vilket framförs kan leda till osunda 

hierarkier och otydliga arenor för utvecklingsarbetet.  
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Resultat - Enkätundersökning 
Enkäterna var tänkta som ett kompletterande material till intervjuerna. Förutom att ha fråge-

ställningarna i åtanke är enkäten konstruerad utifrån det resultat som framkom i intervjuerna. 

Nedan redovisas de delar som anses intressanta i förhållande till intervjuresultatet.  

Motiv för yrkesutveckling 
I intervjuerna lyfts flera aspekter fram som fungerar som motivatorer för lärares yrkesut-

veckling. Det var därför av intresse att ställa frågor kopplade till hur viktiga lärarna anser att 

olika komponenter i utvecklingsprocessen är.  

Tabell 1 Inställning till olika personers betydelse för lärarnas yrkesutveckling angiven i antal 

 

Figur 1 Hur viktiga är följande för din yrkesutveckling? 

I enkätsvaren syns att kollegor och elever anses viktiga för lärare när det gäller deras yrkesut-

veckling. Övervägande del, 31 st, har svarat att kollegor är mycket viktiga för deras yrkesut-

veckling. När det gäller elever har hälften svarat att de är mycket viktiga och 17 st att de är 

viktiga, vilket pekar på en inställning att elever har betydelse. Rektor får ett något mer varie-

rat resultat. En klart övervägande del anser dock att rektor är viktig eller mycket viktig. Re-

sursteamet får ett ännu mer varierat resultat. Ungefär hälften anser resursteamet vara en viktig 

eller mycket viktig del medan den andra hälften anser det motsatta. Förstelärare och special-

pedagog är de som lärarna anser har minst påverkan på deras yrkesutveckling. 27 personer 

anser att försteläraren inte är viktig. När det gäller specialpedagogen är det få som tycker att 

hen är viktig eller mycket viktig. Större delen, 20 st, anser att specialpedagogen är ganska 

viktig. I kommentarsfältet finns två kommentarer som lyfter ämneskollegor som en viktig 
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person för yrkesutvecklingen samt att de yttre omständigheterna som kursutformning och ele-

vers valmöjligheter är av betydelse.  

Vad leder till ökad yrkesskicklighet? 
I intervjuerna lyfter lärarna fram flera tillvägagångssätt för att nå ökad yrkesskicklighet. I en-

käten var det därför intressant att undersöka hur de lärarna såg på de alternativen.  

Tabell 2 Inställning till i hur hög grad olika alternativ leder till ökad yrkesskicklighet angiven i antal 

 

Figur 2 I hur hög grad anser du att följande alternativ leder till ökad yrkesskicklighet? 

Även här framträder kollegors betydelse för lärarnas uppfattning av sin yrkesutveckling. 

Sammanlagt har 37 personer av 44 ansett att samarbete med en kollega är så högt som betyg 

fyra och fem när det gäller hur det leder till ökad yrkesskicklighet. Överlag får de alternativ 

där samarbete ingår höga siffror. Det gäller t ex pedagogiska diskussioner och återkoppling 

på undervisningen där flest har gett betyg fyra eller fem. Undantag är kollegiala utbildnings-

satsningar där resultatet är mer varierat. 12 st har gett medelbetyget 3. 11 stycken har gett det 

högsta betyget fem. Kommunens gemensamma studiedagar får sämst betyg. 10 deltagare ger 

betyg ett och 12 ger betyg två. Det finns även två kommentarer där det framställs att eleverna 

är viktiga för yrkesutvecklingen samt att det måste finnas intresse och vilja att förändras för 

ökad skicklighet.  

Önskad kompetensutveckling 
De intervjuade lärarna beskriver vid flertalet tillfällen hur de önskar att deras kompetensut-

veckling ska se ut. I enkäten formulerades därför en fråga kring hur lärarna skulle önska att 

deras kompetensutveckling var upplagd. 
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Tabell 3 Inställning till önskad kompetensutveckling angiven i antal 

 

Figur 3 Hur skulle du vilja att den organiserade kompetensutvecklingen var upplagd? 

Av de fem alternativen får lokala pedagogiska diskussioner och individuell fortbildning högst 

siffror. Sammanlagt svarade 29 stycken av lärarna fyra eller fem när det gällde lokala peda-

gogiska diskussioner. För individuell fortbildning är det sammanlagt 23 som anger svar 4 el-

ler 5. Kollegiala utbildningssatsningar (typ matematiklyftet) hamnar relativt lågt. 17 stycken 

har satt betyg 1 eller 2. Siffrorna för workshops är också låga. 33 har satt betyg 1 eller 2.  

Svårigheter 
Yrkesutveckling kan, enligt de intervjuade lärarna, också medföra vissa svårigheter. I figuren 

nedan redovisas hur enkätens lärare uppfattar liknande svårigheter. Frågan är: “I hur hög grad 

har du stött på följande problem när det gäller den organiserade kompetensutvecklingen? 

1=lite, 5=mycket” 
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Tabell 4 Inställning till svårigheter gällande den organiserade kompetensutvecklingen angiven i antal 

 

Figur 4 I hur hög grad har du stött på följande problem när det gäller den organiserade yrkesutvecklingen? 

Sammanfattningsvis kan sägas att de rubriker som kan kopplas samman med ledning och 

styrning får höga siffror. Det är t.ex. ett högt antal av lärarna som anser att styrningen uppi-

från är för hög och även att deras möjlighet att påverka är för låg. Arbetet ses också av många 

som osystematiskt och felanvänd gällande tiden. När det gäller styrning och struktur ges indi-

kationer att det finns uppfattningar kring otydlighet. Känslan av meningsfullhet sticker också 

ut lite extra. Här har 14 lärare svarat siffran 5 och 14 siffran 4, vilket pekar på att relativt 

många anser att utvecklingsarbetet inte är relevant. Kring övriga frågor är svaren mer varie-

rade. Värt att notera är att 7 av de tillfrågade inte har någon erfarenhet när det gäller att kolle-

gor inte tar ansvar. Likaså att 5 inte har någon erfarenhet av otrygga grupper. Enligt min me-

ning indikerar det återigen att kollegor värdesätts högt.  

Önskemål gällande innehåll 
I enkäten fanns även en fråga där lärarna fritt kunde skriva önskemål gällande kompetensut-

vecklingens innehåll. Här har 31 valt att svara och 13 valt att avstå.  

Det som särskilt sticker ut här är att många önskar ämnesrelaterad kompetensutveckling, att 

kompetensutvecklingen behöver vara kopplad till skolans och enskilda behov samt att det be-

höver finnas tid avsatt till att genomföra den. Det framkommer också önskemål om att skolle-

dare ska fungera som visionärer som pekar ut riktningen. Skolledaren lyfts också fram som 
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den som sållar bland alla influenser, tydliggör mål och inriktning samt håller ett långsiktigt 

fokus.   

Sammanfattning av enkätundersökningen 
Elever och kollegor lyfts fram som de personer enkätens lärarna anser av störst betydelse för 

deras yrkesutveckling. Även rektor anses av många vara viktig. Mindre viktig anses speci-

allärare och förstelärare vara. Kollegors betydelse framgår även i lärarnas val av vilka alter-

nativ som leder till ökad yrkesskicklighet. Alternativ där samarbete ingår får överlag höga 

siffror. När det gäller önskemål kring kompetensutvecklingen framgår det främst att lärarna 

önskar kollegiala och individuella satsningar. De problem med kompetensutvecklingen som 

visar sig handlar framförallt om liten delaktighet, att kompetensutvecklingen känns otydlig 

och att den inte uppfattas som meningsfull.   
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Enkät och intervju – breddat perspektiv 
Enkät och intervju var tänkta att utgöra komplement till varandra och att bredda perspektivet 

på studien. Nedan följer en sammanfattning av hur de olika metoderna kompletterat varandra. 

I båda enkät och intervju går det att utläsa att kollegor och elever värdesätts högt. De inter-

vjuade lärarna för fram eleverna som bollplank, vilkas reaktion på undervisningen ger läraren 

respons att använda i förbättringsarbetet. I enkäten svarar en absolut majoritet att elever är 

viktiga eller mycket viktiga för deras yrkesutveckling. Kollegor ses som ytterligare en viktig 

komponent som i hög grad bidrar till yrkesutveckling. I intervjuerna framställs kollegor 

kunna bidra med nya perspektiv och insikter. I enkäten får kollegor den klart högsta poängen 

bland personer av betydelse för deras yrkesutveckling. Båda kategorier lärare ser också posi-

tivt på samarbete och kollegiala satsningar. En skillnad är dock att flera av enkätens lärare ger 

uttryck för att inte vara positivt inställda till kollegiala utbildningssatsningar som t.ex. mate-

matiklyftet. I intervjuerna framkommer viss kritik men överlag är lärarna mycket positiva till 

den typen av satsningar.  

I båda undersökningarna framställs även rektor som viktig. Rektor anses ha en viktig uppgift 

när det gäller att tydliggöra arbetet, att sätta upp mål och visioner och sedan leda arbetet i rätt 

riktning. I enkäterna har en övervägande del av respondenterna svarat att rektor är viktig eller 

mycket viktig för deras yrkesutveckling. I intervjuerna framkommer även att rektor behöver 

uppmärksamma och stödja lärarnas individuella behov. Andra personer som lyfts fram är spe-

cialpedagog och förstelärare. Även om specialpedagogen får något bättre siffror, anser en hög 

grad av enkätens lärare inte att dessa roller bidrar särskilt mycket till deras yrkesutveckling. I 

intervjuerna framkommer enbart positiva åsikter kring specialpedagogens uppdrag och roll. 

Förstelärarens arbete uppfattas både positivt och negativt.  

När lärarna får önska kompetensutveckling framkommer i både enkät och intervjuer att de 

önskar både individuella och kollegiala satsningar. I enkäterna har en övervägande del svarat 

att de önskar både kollegiala och individuella satsningar. I intervjuerna ger respondenterna 

uttryck för att de uppskattar kollegiala satsningar men att de också har egna individuella be-

hov. I intervjuerna framförs också vikten av att arbetet genomarbetas och följs upp. Det är 

också av betydelse att arbetet känns meningsfullt och relevant och att man utgår från lärarnas 

egna och den lokala skolans behov, något intervjupersonerna ger uttryck för inte alltid är fal-

let. I enkäten anser många att kompetensutvecklingen inte är meningsfull och att lärarna inte 
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görs delaktiga. Flera av enkätens lärare anser sig inte vara involverade i arbetet. Även de in-

tervjuade lärarna ger uttryck för visst missnöje när det gäller delaktigheten t.ex. kring kom-

munens gemensamma studiedagar.  
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Diskussion  
Uppsatsen syfte är att öka kunskapen om hur lärare uppfattar sin yrkesutveckling. Fokus lig-

ger mot uppfattningar kring utvecklandet av yrkesskicklighet, vad som möjliggör och hindrar 

yrkesutvecklingen samt mot vilken betydelse lärarnas uppfattningar får för den praktiska till-

lämpningen. I det här avsnittet kommer jag att diskutera studiens resultat i relation till syftet 

och frågeställningarna. 

Utveckling av yrkesskicklighet  
Sammanfattningsvis kan konstateras att lärarna i min studie uppfattar utvecklandet av sin yr-

kesskicklighet som nära sammankopplad med deras praktiska tillämpning av yrket. Det visas 

av både Wedin (2007) och Hultman (2001) som båda fastställer att lärares lärande sker i det 

sammanhang där de verkar och arbetar. Lärarna menar sig också läsa av situationer och an-

vända gamla och nya erfarenheter för att hantera praktiken. De “intelligenta improvisationer” 

som Hultman (a.a.) skriver om framträder tydligt här. Lärarna tycks bygga upp en känslighet 

för situationer som hjälper dem att navigera i en ytterst komplex verklighet. Sett i relation till 

lärares yrkesutveckling blir det tydligt att lärarna uppfattar sitt lärande som ständigt pågående 

och att yrkesskicklighet utvecklas genom att få interagera med den omgivande praktiken. 

Praktiken har därmed en särställning när det kommer till hur lärare både uppfattar och önskar 

sin kompetensutveckling, något även Ekinci och Evran Acars (2019) noterar. I praktiken 

finns de områden som ligger lärarna närmast, främst handlar det om att utveckla undervis-

ningen. Vad innebörden av det är uppfattar jag som individuellt för olika lärare. Några lyfter 

fram ledarskap, andra ämneskompetens, några framför att bemötandet av nyanlända är vik-

tigt. Oavsett vad så finns grunden i praktiken och i de svårigheter läraren där möter.  

Misslyckanden – möjlighet och hinder 
Något i min studie som jag uppfattar skulle kunna bidra med fördjupad insikt är vad det är i 

lärarens arbete som fungerar som särskilt utvecklande. Jag tänker framförallt på den bety-

delse lärarna tillägnar misslyckanden. Misstag anses leda till framgång i förbättringsarbetet 

genom att de motiverar till att korrigeras och rättas till. Lärarna uppfattar med andra ord miss-

lyckanden som en viktig del av att utveckla yrkesskicklighet. Wedin (2007) visar på något 

liknande när hon uppmärksammar att misstag och misslyckanden blir lärtillfällen som leder 

till att läraren förbättrar och utvecklar. Misslyckanden tycks därmed utgöra en grogrund för 

lärares yrkesutveckling. Samtidigt framställs misstag i min studie också som en källa till osä-

kerhet och otrygghet. Framförallt är det tydligt att misslyckanden inför andra vuxna kan vara 
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känsligt. Mellan raderna uppfattar jag att lärarna undviker situationer där deras misstag riske-

rar att synliggöras och jag kan inte låta bli att undra om det är vanligt förekommande och 

vilka konsekvenser det i så fall får. Det skulle kunna innebära att lärare upprättar en fasad 

utåt där misslyckanden och misstag döljs. Det skulle också kunna medföra att kollegiala sam-

tal enbart kretsar kring det lärarna gör bra och rätt. Det resultatet tycks visa är att det här 

framträder en paradox i lärarnas syn på sin yrkesutveckling. Å ena sidan tycks lärarna mena 

att utvecklandet av deras yrkesskicklighet kräver att de fokuserar på det de inte kan, på miss-

tag och tillkortakommanden, å andra sidan framträder bilden av att de ibland undviker just 

sådana situationer. Ur ett systemteoretiskt perspektiv är det viktigt att ibland lämna sin be-

kvämlighetszon eftersom vi utanför det invanda och trygga kan uppfatta nya mönster och 

aspekter (Öquist, 2018a). Diskussioner kring misslyckanden skulle kunna betraktas just som 

något utanför lärarnas bekvämlighetszon. Utifrån en systemteoretisk infallsvinkel borde miss-

lyckanden därför ha en oerhörd potential när det gäller att fungera som utgångspunkt för lära-

res yrkesutveckling. Om mina antaganden ovan är riktiga skulle arbetet med att synliggöra 

misstag och misslyckanden kunna vara en outnyttjad kraft när det gäller att utveckla lärares 

yrkesskicklighet.   

I resonemangen kring misslyckanden och misstag lyfter lärarna fram behovet av trygghet för 

att våga blotta sig. Flera forskare lyfter fram miljöns betydelse för en positiv yrkesutveckling. 

Tonna Attard och Shanks (2017) betonar t.ex. vikten av att skapa en miljö som uppmuntrar 

till lärande. Jarl (2018) skriver om framgångsrika skolors skolkultur med en organisation som 

har “högt i tak” och som skapar förutsättningar för kollegiala möten. Allt ovanstående är na-

turligtvis viktiga synpunkter. En lärande miljö kräver helt klart öppenhet och tolerans. Samti-

digt framkommer det i min studie att lärarna trivs på sin arbetsplats och att de känner tillit till 

sina kollegor. Fortfarande uttrycker de dock en osäkerhet kring att synliggöra sina tillkorta-

kommanden. Jag frågar mig därför om det är tillräckligt att enbart fokusera på klimatet? 

Kanske måste andra grepp till för att underlätta ett kritiskt granskande av sig själv? Jag tänker 

framförallt på att använda ett arbetssätt som styr arbetet i rätt riktning och som inte riskerar 

att personen som deltar ”tappar ansiktet”. Ett exempel är auskultation som av flera av lärarna 

framställs som något otryggt och som möjligtvis därför riskerar att inte få tänkt effekt. Om 

auskultation känns otryggt för lärarna kanske det krävs en annan typ av metod, en metod som 

inte känns lika hotfull. Kanske ska fokus istället ligga mot gemensam planering, genomfö-

rande och utvärdering. Eller så kanske arbetet istället ska fokusera på att synliggöra och be-

möta elevernas brister eftersom den rädsla för misslyckanden som jag beskrev ovan inte alls 
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framgår på samma sätt när lärarna pratar om att misslyckas framför dem. Timperley (2013) 

betonar att det är i det konkreta arbetet med eleverna som lärarnas motivation och engage-

mang för ett förbättringsarbete kan hittas. Håkansson och Sundberg (2017) menar att en 

nyckelfaktor i ett lyckat utvecklingsarbete är att fokusera på elevers framgång. När det gäller 

eleverna ser lärarna i min studie misslyckanden som en naturlig del av arbetet och eleverna 

har helt klart en särställning när det gäller hur lärarna uppfattar sig utveckla sin yrkesskicklig-

het. Det tycks självklart att vara lyhörd för hur eleverna mottar undervisningen och genom 

den återkopplingen initiera förbättringsmöjligheter. Yrkesutveckling som inte gynnar ele-

verna ses därför som irrelevant och meningslös.  

Oavsett vilken väg som väljs så tycks det vara en nyckel till lärares yrkesutveckling att vara 

öppen för hur yrkesutvecklingen tas emot. Michailakis och Schirmer (2017) menar att kom-

munikation är en grundbult i ett systemteoretiskt synsätt. Det är genom en ömsesidig växel-

verkan och tolkning som förståelse (eller missförstånd) byggs upp. När det gäller lärande 

framför Öquist (2018a) systemteorins hållning av att framförallt sändaren kommunicerar på 

ett lyhört sätt. Eftersom lärandet sker hos mottagaren utifrån hur denne tar emot och tolkar 

information har sändaren ett stort ansvar när det gäller att tyda hur informationen förstås och 

hur lärandet utifrån det utvecklas. I en sammankoppling mellan mitt resultat och systemteorin 

går det att förstå vikten av att inta en hållning som är vaken och dialogstyrd. En gynnsam pro-

cess kring misstag och misslyckanden tycks kräva medvetenhet och lyhördhet. Den kräver att 

någon navigerar i lärarens landskap med ödmjukhet och med kunskap om hur lärares misstag 

kan synliggöras på ett respektfullt sätt. I annat fall riskerar lärandet att utebli eftersom ingen 

riktigt vågar blotta sig.  

Utveckling med utgångspunkt i praktiken 
Konkret arbete och egna behov 
Det tycks alltså som att ingången till lärares lärande behöver vara kopplad till det konkreta 

arbetet och till det lärarna själva menar sig behöva, något t.ex. Day och Gu (2007) hävdar. 

Det är också något som både Ekinci och Evran Acar (2019) och Meijs (2016) visar är ett be-

hov som lärare själva ger uttryck för. Det min studie visar är dock att det i praktiken inte all-

tid fungerar så. Vid ett flertal tillfällen förmedlar lärarna att deras perspektiv saknas, att det 

har förutsatts vilka kunskaper de behöver samt att planeringen har skett över deras huvuden. 

Det är exakt det motsatta mot hur flera forskare menar att organisationen för att skapa ett ef-

fektivt lärande för lärare bör se ut (Scherp, 2013; Håkansson och Sundberg, 2017; Opfer och 
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Pedder, 2011; Day och Gu, 2007). Lärarnas uttalanden blir indirekt en kritik kring hanteran-

det av deras lärande eftersom medvetenheten kring vad lärarna eller den lokala skolan behö-

ver ibland tycks saknas. Vid några tillfällen i studien uppfattar jag att det är externa intressen 

utan direkt koppling till verksamheten som styr utformandet av lärares yrkesutveckling. Det 

kan gälla utomstående krav från t.ex. Skolverket som lärarna menar att rektor prioriterar 

framför lokala behov. Lärarna lyfter också kommunens gemensamma studiedagar, vilka de 

upplever som små fristående nedslag utan koppling till deras verksamhet eller till pågående 

lokala utvecklingsområden. Enligt systemteorin kan en svårighet i förbättringsarbetet vara att 

medvetenheten saknas om att lyckad utveckling kräver inriktning mot långsiktiga processer. 

Konsekvensen blir att utvecklingsarbetet då utformas i form av korta nedslag som inte följer 

någon bakomliggande systematisk tanke. I förlängningen leder det till att effekten på verk-

samheten uteblir (Öquist, 2018b). En möjlig innebörd av lärarnas yttranden skulle kunna vara 

just att ledningen försummat att ta hänsyn till långvariga och metodiska processer. Öquist 

(2018a) framför också att skolans system kan betraktas som relativt otydligt, framförallt när 

det gäller styrning och ledning av verksamheten. I det här fallet tycks det finnas en otydlighet 

kring vad arbetet ska leda till t.ex. hur det ska följas upp och hur det ska bli en del av skolans 

systematiska kvalitetsarbete. Frågan är om huvudmannen överhuvudtaget ska lägga sig i sko-

lans utvecklingsarbete på det här sättet? En möjlig ingång skulle istället kunna vara att inrikta 

sig på dialog och stöttning. Det är troligt att en större medvetenhet kring skolors behov och 

pågående processer i högre grad skulle kunna möjliggöra insatser som är riktade och mer ut-

formade efter lärarnas önskemål och anspråk. I det här sammanhanget kan också rektorn ha 

en viktig uppgift att fylla. Den genomgående uppfattningen hos lärarna är att rektor har som 

uppgift att skapa en tydlig målbild samt att planera för reella förbättringar. Den bild som 

framgår rimmar med vad forskare redan visat. Håkansson och Sundberg (2017) menar att rek-

tor har en central uppgift när det gäller att organisera för den miljö där lärandet ska ske. Rek-

tors uppgift är att styra arbetet mot uppsatta mål och visioner. Öquist (2018b) betonar vikten 

av att rektor har överblick och helhetssyn. Jarl m.fl. (2018) förmedlar vikten av rektorn som 

tydlig, engagerad och närvarande. Rektor anses viktig för att styra utvecklingsarbetet samt för 

att skapa en lärande miljö där det finns arenor för alla att frodas och utvecklas. Utöver allt 

detta lyfter Öquist (2018a) fram systemteorins syn att ledaren behöver fungera som en länk 

mellan undre och övre system. Kan en innebörd av detta vara att rektor har en viktig uppgift 

när det gäller att fungera som bromskloss för externa intressen? Rektor har en närhet till lä-

rarna som ger dem möjlighet att sätta sig in i verksamheten och det den behöver. Att tydligt 
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markera när externa intressen tar ut en annan riktning skulle kunna tänkas vara en viktig upp-

gift.  

Motsättningar mellan kollegiala och individuella behov 
En annan svårighet kring att möjliggöra konkret förbättring framträder när lärarna samtalar 

om det kollegiala arbetet. Lärarna är överlag positiva till kollegiala metoder och beskriver 

dem som en vardaglig och naturlig del av verksamheten. Den utveckling Håkansson och 

Sundberg (2017) och Sandberg (2011) beskriver som har gått mot att sätta kollegiala proces-

ser i centrum tycks ha fått genomslag. Lärarna lyfter också fram vissa svårigheter. Skolverket 

(2019) har som ambition att deras olika lyft ska främja kollegiala processer och kollegialt lä-

rande. Min studie visar dock på en viss skepsis när det kommer till den typen av satsningar. 

Vissa lärare är mycket positiva medan andra är mer tveksamma. Langelotz (2017) kritiserar 

lyften och menar att de inte är tillräckligt anpassade efter lärarna själva eller skolans lokala 

behov. Det skulle mycket väl kunna vara det som är grunden till lärarnas kluvenhet. Frågan är 

om det dock inte finns ytterligare en dimension? Lärarna är tydliga med att deras intresse och 

engagemang bygger på det som händer i klassrummen. Kan det vara så att hur Skolverkets 

lyft mottas i mångt och mycket handlar om hur innehållet överensstämmer med den individu-

ella lärarens behov just då? Det leder mig in på en motsättning som jag tycker mig se i min 

studie. Kollektiva satsningar tycks medföra en risk när det gäller hur lärares individuella öns-

kemål tillgodoses. Det kollegiala arbetet innebär inte med automatik bättre undervisning och 

bättre resultat för eleverna eftersom lärarna har olika behov och det kollegiala arbetet har 

svårt att möta alla. I förlängningen verkar konsekvensen bli en känsla av irrelevans i det kol-

legiala arbetet, att innehållet berör vissa men inte en själv.  

Behovet av konkreta beröringspunkter 
Konflikten mellan kollegiala och individuella behov framträder också i andra sammanhang. 

Det finns t.ex. ett behov av att få samarbeta med en kollega med koppling till liknande under-

visningssituationer för att arbetet ska få tillräckligt konkret effekt. Så tycks dock inte alltid 

vara fallet. Det kollegiala mötet riskerar då att röra sig på en för teoretisk nivå eftersom den 

måste passa alla. I förlängningen är en möjlig konsekvens att det kollegiala strävandet gör så 

att ingen egentligen får den yrkesutveckling den behöver. Risken är att lärarna “sitter av ti-

den” eftersom arbetet inte blir tillräckligt konkret för att de ska kunna ha användning för det i 

klassrummet. Det tycks som att utveckling i klassrumspraktiken innebär att hitta konstellat-

ioner där det finns möjlighet att diskutera frågor konkret och där lärarna kan planera för reella 

förbättringar. Nordänger (2002) menar att de spontana tillfällen lärare har till kollegialt utbyte 
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minskar. Enligt min mening blir det då extra viktigt att de planerade kollegiala tillfällena tar 

hänsyn till lärares behov av konkreta beröringspunkter. 

Bemöta lärares individuella anspråk 
Flera forskare är inne på att kollegiala lösningar är svaret på en god kompetensutveckling 

(Timperley, 2013; Håkansson & Sundberg, 2017; Tonna Attard & Shanks, 2017). Ingen lyfter 

dock fram motsättningen mellan det kollegiala och individuella, vilken jag anser framträder 

tydligt i min studie. Det blir på ett sätt samma utmaning som läraren ställs inför i en elev-

grupp. Hur ska det kollegiala arbetet kunna individualiseras så att individens behov hörsam-

mas och alla lärare utmanas? Kanske behöver vi hitta andra ingångar där lärarnas utveckling 

inte bara handlar om innehåll utan också om verktyg som kan användas i det enskilda arbetet, 

något jag återkommer till längre fram. Det förefaller också viktigt att ledningen hanterar och 

bemöter den individuella variationen bland lärarna. Vissa av lärarna har en egen drivkraft 

som de använder i utvecklingsarbetet, andra är beroende av att rektor, förstelärare eller speci-

allärare driver på arbetet. Vissa behöver tydlig styrning medan ledningen för andra kan ha en 

mer tillbakadragen roll. Day och Gu (2007) uppmärksammar just att lärares engagemang för 

sin yrkesutveckling kan skilja sig över tid och beroende på situation. Systemteorin beskriver 

ledarskap som något föränderligt, något som bör anpassas efter belägenhet och villkor, vilket 

påminner om det situationsanpassade ledarskap Wheelan (2018), Håkansson och Sundberg 

(2017) och Scherp (2013) skriver om. Det min studie indikerar är att det situationsanpassade 

ledarskapet inte bara tycks beröra grupper utan även bemötandet av den individuella variation 

som återfinns i en lärargrupp. För alla lärare tycks det viktigt att deras olika behov tillgodoses 

om en lyckad yrkesutveckling ska komma till stånd. Rektor synes här ha en viktig uppgift när 

det gäller att bemöta och hantera lärares individuella anspråk. 

Systematik för att skapa djup i lärandet 
Något som lärarna också lyfter fram kan påverka kvaliteten på yrkesutvecklingen är en meto-

disk bearbetning för att nå ett djup i lärandet som medför faktisk förbättrad yrkesskicklighet i 

klassrummet. Ett exempel är synen på föreläsningar som flera lärare menar kan vara intres-

santa nedslag, men sällan något som medför särskild mycket effekt i deras reella arbete. Det 

är en inställning som stämmer överens med McElearney m.fl. (2018) resultat som visar att lä-

rare uppfattar mer passiva metoder t.ex. föreläsningar som mindre verkningsfulla. Det lärarna 

i min studie är inne på är att för att uppnå effekt krävs det att arbetet fångas upp och bearbe-

tas, vilket lärarna framför inte görs. När kompetensutveckling beskrivs ha lett vidare till en 

förbättring av undervisningen har det funnits en konkret koppling mellan teori och praktik 
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som har diskuterats, prövats och utvärderats. Arbetet har dessutom skett under en längre tid. 

Det lärarna tycks vara inne på är det utvecklingsinriktade lärande som Ellström (2001) och 

Magnusson (2011) beskriver, där lärande handlar om en process som medför nya sätt att 

tänka. Liksom Magnusson verkar lärarna anse det betydelsefullt att gemensamt bearbeta, ana-

lysera, prova och utvärdera olika kunskaper, problem och dilemman. De uttrycker att kompe-

tensutveckling vinner på att vara kollegial, systematisk och konkret, något som överensstäm-

mer med både Håkansson och Sundbergs (2017) och Timperleys (2013) antaganden kring ef-

fektiv yrkesutveckling. 

I det här sammanhanget lyfter systemteorin fram att medvetna beslut och lösningar bäst upp-

dagas genom att vända och vrida på problem och genom att se olika infallsvinklar, något som 

kräver att problem och lösningar prövas, analyseras och granskas. Systemteorin förordar 

också att diskussioner och resonemang utgår från det som är grundproblem. Utan att gå till 

botten med vad problemen står för riskerar lösningar att bli ytliga och utformade utifrån fel 

premisser (Öquist, 2018a). I min studie finns det indikationer på att utvecklingsarbetet ibland 

går för snabbt fram, en lärare beskriver det som att hon fått ”snuttar” av olika saker. Tiden för 

att bearbeta och göra ”snuttarna” till en del av verksamheten har däremot inte funnits ef-

tersom arbetet då redan tagit en ny riktning. Just att tidsaspekten är viktig för lärare visas 

även av McElearney m.fl. Öquist (2018b) beskriver betydelsen av tid för att skapa god kvali-

tet. Möjligtvis finns här två förklaringar till varför vissa av de delar lärarna beskriver når dju-

pare lärande och sammanhang medan andra inte gör det. En konkret koppling till praktiken 

borde ge större möjligheter att nå grundproblemen i lärares vardag. Att sedan under lång tid 

på djupet få bearbeta och analysera problemen, torde innebära större medvetenhet och bredd 

kring lösningar. Öquist (2018a) lyfter också fram kontrasten mellan teori och praktik och me-

nar att systemteorin kan hjälpa t.ex. läraryrket att hitta en väg att hantera den motsättningen. 

Öquists råd är att fokusera på förståelse, något det är mycket möjligt att lärarna i min studie 

beskriver. När teori kopplas samman med praktik tycks lärarna mena att de utvecklar just för-

ståelse. Praktik och teori i interaktion verkar därmed kunna utgöra ett analytiskt verktyg för 

att nå användbara insikter om arbetet.  

Systematik kontra spontanitet 
Utifrån lärarnas beskrivning skulle det vara lätt att enbart hålla med Håkansson och Sundberg 

(2017) samt Timperley (2013) i deras antagande att lärares lärande är beroende av att arbeta 

systematiskt och kollegialt tillsammans med extern kompetens. I min studie uppfattar jag 

dock ytterligare en dimension i lärarnas beskrivning av sitt lärande, en dimension som tyder 
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på ytterligare komplexitet kring lärares yrkesutveckling. Det lärarna förmedlar är att deras lä-

rande sker ständigt i det dagliga arbetet. Det sker individuellt eller tillsammans med kollegor. 

Ibland sker det genom ett systematiskt arbete, ibland helt spontant och osystematiskt. Fram-

förallt tycks de mena att deras yrkesutveckling sker när de misslyckas och sedan rättar till 

sina misstag, någonting de främst verkar göra på egen hand. Här förefaller lärarna inte vara 

beroende varken av systematik eller extern kompetens för sitt lärande, vilket ju Timperley 

(2013) hävdar. Framträder här en möjlig paradox? Wedin (2007) beskriver hur möten i lära-

rens praktik leder till omprövning och utveckling, något jag uppfattar även i min studie. Det 

jag uppfångar är att lärandet inte kan ske endast vid bestämda tidpunkter eller invänta extern 

kompetens. För att undervisningen ska bli effektiv måste lärarens lyhördhet för omgivningen, 

och därmed också deras lärande, vara ständigt pågående. Däremot beskriver lärarna dock 

också hur organiserad kompetensutveckling har hjälpt dem att få en mer medveten förståelse 

för yrket, ett djup i lärandet. Kan det vara så att det Timperley (2013) ytterst menar är att ett 

systematiskt kvalitetsarbete samt hjälp av extern kompetens kan ge lärare verktyg som gör att 

deras lärande på egen hand blir mer effektivt? Det blir då inte så viktigt att hinna med skolans 

alla moment i utvecklingsarbetet, något som av vissa lärare lyfts fram som problematiskt. 

Istället blir det viktigt att fokusera på metoder och strategier som ger verktyg att navigera i 

den komplexa verkligheten. Meijis m.fl. (2016) lyfter också att lärare efterfrågar tydliga mål i 

utvecklingsarbetet och att extern kompetens skulle kunna hjälpa dem, framförallt när det gäl-

ler kollektiva processer. Månsson (2015) för fram att användandet av en teori i utvecklingsar-

betet kan bidra med nya perspektiv samt hjälpa till att rikta in arbetet. Learning study använ-

der variationsteori som grund (Runesson, 2017). Ingen av lärarna, varken i enkäter eller inter-

vjuer, beskriver dock användandet av en teori. Det är inget uttalat önskemål från lärarna men 

flera beskriver svårigheter t.ex. hanterandet av tid, utvecklandet av riktlinje och av motsätt-

ningar mellan individuella kontra kollegiala behov, vilket jag beskriver ovan, svårigheter som 

möjligtvis skulle kunna avhjälpas med hjälp av en annan typ av fokus. Det tycks som om lä-

rarna är hänvisade till att själva navigera bland metoder och modeller och att deras kunskap 

om dem ibland brister. En möjlig innebörd av det är att extern professionell kompetens skulle 

kunna bidra med viktiga infallsvinklar samt även tydliggöra arbetet och ge det en distinktare 

riktning. Learning study framställs som en metod som bygger på både innehåll men även på 

att ge verktyg att själv utveckla undervisningen. Metoden har dessutom en tydlig struktur för 

genomförandet (Runesson, 2017). Langelotz (2017) kritiserar metoden för att vara för foku-

serad på ämnesinnehållet. Behöver det ena dock utesluta det andra? Det borde vara möjligt att 
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använda många olika metoder och pendla mellan olika innehåll. Om det som mitt resultat in-

dikerar stämmer borde kompetensutveckling för lärare vinna på att använda metoder som 

kombinerar innehåll och verktyg.  

Lojalitet och maktspel 
Både i enkäter och intervjuer framgår det att kollegor anses särskilt betydelsefulla för lärarnas 

yrkesutveckling. Kollegorna anses kunna bidra med nya infallsvinklar och insikter men även 

med att få läraren att utveckla sin ståndpunkt och befästa sådant de anser fungerar. Ekinci och 

Evran (2019) visar på liknande slutsatser då även lärarna i deras studie uttrycker att de, av 

likartade anledningar, uppskattar kollegialt samarbete. Genom kollegorna får lärarna i min 

studie stöd och hjälp i arbetet, något de uppfattar bidrar till utvecklandet av deras yrkesskick-

lighet. Utifrån en systemteoretisk ansats går det att uppfatta lärarnas strävan efter att se på 

problem och lösningar utifrån olika perspektiv, något Öquist (2018a) framför är en del av den 

systemteoretiska grunden. Enligt systemteorin kan just möten mellan människor bidra till att 

synliggöra olika synsätt och därmed också leda till ökad kreativitet, kunskap och kompetens. 

Studien indikerar att lärarna uttrycker systemteorin i praktiken eftersom det är tydligt att de 

använder varandra för att få en djupare förståelse och för att få en större bredd av lösningar. 

Jarl m.fl. (2018) för fram hur kollegialt samarbete är ett utmärkande drag för framgångsrika 

skolor och hur det är en viktig förutsättning för att skapa goda resultat. Det tycks som att lä-

rarna i min studie har uppfattat betydelsen av att använda varandra för att öka sina förutsätt-

ningar att nå framgång.  

Yttre och inre motsättningar 
Ibland lyfter lärarna dock också fram motsättningar mellan kollegor. Det går t.ex. att utläsa 

att relationer och gruppkonstellationer inte alltid är problemfria, något både Wheelan (2018) 

och Langelotz (2017) påvisar. I intervjuerna framträder t.ex. frustration över att kollegor inte 

gör det de ska eller att arbetet inte har planerats på rätt sätt eller mot rätt fokus. Jag uppfattar 

en risk att dessa motsättningar fungerar hindrande för lärarnas yrkesutveckling i och med att 

de framställs påverka både inställning och motivation. De borde därför utgöra en viktig 

aspekt att ta hänsyn till vid beaktande av en positiv yrkesutveckling för lärarna. Michailakis 

och Schirmer (2017) lyfter fram det systemteoretiska begreppet cirkulär kausalitet där inne-

börden är att människor inom ett system påverkar varandra. Öquist (2018b) beskriver även 

hur individer med förmåga att se utanför invanda mönster kan motarbetas eftersom det upp-

levs som hotfullt. I min studie framkommer indikationer på hur samspelet mellan lärarna på-

verkar dem, för det mesta positivt men ibland även negativt.  



62 
 

 

En motsättning bland lärarna som jag menar särskilt framträder i mitt material återfinns i upp-

fattningarna kring försteläraren. I en beskrivning har förstelärarens arbete medfört ett ökat fo-

kus på kollegialt samarbete och pedagogiska frågor, i en annan redogörelse har istället arbetet 

beskrivits som irrelevant. Enkätens deltagare är dock tydliga i sin bedömning. Förstelärare 

har inte bidragit till lärarnas yrkesutveckling i så hög grad som de skulle vilja. Resultatet vi-

sar därmed på en viss ambivalent syn när det kommer till lärarnas uppfattning kring om och 

hur förstelärare bidrar till deras yrkesutveckling. De kan å ena sidan vara viktiga personer 

som driver på den pedagogiska utvecklingen och fungerar som stödjare och aktiverare av lä-

rares förbättringsprocess men de kan också uppfattas ha en mer eller mindre obefintlig påver-

kan.  

Jag skulle kunna nöja mig med att konstatera att det finns viss skepsis kring förstelärarens 

roll. Jag utläser dock även andra innebörder, något jag tänker försöka mig på att problemati-

sera. Försteläraren har den svåra rollen att balansera funktionen som ledare av pedagogisk ut-

veckling samtidigt som de också är kollegor. Lärarnas kritik och ovilja skulle kunna ha sin 

grund i det maktspel som Langelotz (2017) beskriver. Det skulle i så fall innebära att förstelä-

raren motarbetas, kanske för att man inte gillar arbetssättet eller innehållet men även av andra 

anledningar som att man är motståndare till reformen som helhet eller till rollen. Ytterligare 

ett scenario skulle helt enkelt kunna vara att man är avundsjuk. I förlängningen blir då en 

möjlig påföljd att lärare motarbetar sin egen yrkesutveckling eftersom det är deras eget lä-

rande och deras egen utveckling som påverkas. Studien pekar därmed på de oerhört komplexa 

villkor som omgärdar lärandet. Det är inte bara själva innehållet eller arbetssättet som är vik-

tigt utan många komponenter tycks behöva samverka för att lärandet ska bli gynnsamt. Lang-

elotz skriver om de olika strukturer som finns i omgivningen och som inverkar på lärandet. 

Förstelärarreformen är ett exempel på ett beslut som fattats i en annan struktur men som på-

verkar skolans praktik. Det jag uppfattar att mitt resultat visar är att lärandet inte sker i ett va-

kuum utan att yttre faktorer kan skapa motsättningar och då också påverka både inställning 

och motivation. Systemteorin framför att system har olika nivåer vilka dessutom är hierar-

kiskt uppbyggda. En sammanblandning av systemen rekommenderas inte eftersom det kan 

skapa oro och otydlighet (Öquist, 2018a). Ett möjligt scenario skulle därmed också kunna 

vara att förstelärarens roll är otydlig vad gäller funktion eller nivå i systemet och därför 

skapar förvirring och problem i mottagandet. I förlängningen skulle det kunna innebära att 

den förstelärare som har lyckats skapa och förmedla tydlighet kring sin roll också lyckas 
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bättre med uppdraget kring lärarnas yrkesutveckling. Det kan möjligtvis förklara den kluven-

het till försteläraruppdraget som jag utläser i min studie. 

Forum för åsikter och kritik 
Det finns också enligt min mening ytterligare en infallsvinkel kring lärarnas missnöje. En in-

fallsvinkel som även den påvisar motsättningar som subtilt inverkar på lärarnas yrkesutveckl-

ing. Försteläraren har säkert egna visioner och mål vilket skulle kunna innebära att hen inte 

riktigt hörsammar kollegornas bild och önskemål. I förlängningen skulle det kunna leda till 

ett missnöje som kollegor kanske använder knappt märkbara sätt att visa. En bild jag anser 

framträder i min studie är den lojalitet som kollegorna visar mot varandra. Ett möjligt scena-

rio är att lojaliteten gör att kollegor drar sig för att uttrycka direkt kritik mot t.ex. en förstelä-

rare och dennes arbete. Konsekvensen skulle kunna bli att lärarnas yrkesutveckling påverkas 

negativt eftersom den faktiskt inte hörsammar lärarnas behov. Enligt Wheelan och Håkansson 

och Sundberg (2017) behöver arbetet för att bli fruktbart diskuteras och tydliggöras. Öquist 

(2018a) framför att en grundtanke i systemteorin är att eftersträva ett klimat som bygger på 

samarbete och gemensamt utforskande där det finns utrymme för ifrågasättande och diskuss-

ion. En viktig uppgift för alla som arbetar med lärares yrkesutveckling tycks därmed vara att 

skapa forum där åsikter och kritik tas tillvara och används för att göra arbetet mer riktat. Oav-

sett vilken anledningen är till lärarnas missnöje kan ett möjligt hanterande av den vara att ef-

tersträva kommunikation och lyhördhet. Jag instämmer därför med Wheelan (2018) om att 

delar som handlar om att stärka gruppen och att göra alla delaktiga i processen är minst lika 

viktiga som själva innehållet om man vill få till stånd en givande yrkesutveckling för lärare.  

Avslutande reflektion 
I studien framför lärarna många tankar både kring utvecklandet av yrkesskicklighet och kring 

den organiserade kompetensutvecklingen. Intuitivt verkar de ha byggt upp en förståelse för 

vad deras lärande kräver samt vilka processer som gynnar den. I stort sett lyfter de fram 

samma processer som forskarna (Timperley, 2013, Magnusson, 2011, Day och Gu, 2007, Hå-

kansson och Sundberg, 2017) när de resonerar kring en positiv yrkesutveckling. Det handlar 

t.ex. om vikten av att bearbeta, pröva och utvärdera kunskap, att utgå från den egna praktiken 

och att använda kollegiala metoder. Däremot tycks det inte alltid säkert att lärarna har kun-

skap om effektiva strategier och verktyg för att genomförandet ska bli effektivt och verkligen 

nå det djup som behövs för faktisk förändring. En viktig lärdom jag drar är därför att lärarna 

kan behöva extern hjälp och stöd i den processen.  
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Det som jag också anser tydligt framgår i studien är lärarnas integritet och kompetens när det 

gäller att själva kunna avgöra vad som gynnar deras yrkesutveckling. Även om de är indivi-

der med olika inställning, kunskap och drivkraft så tycks de väl medvetna om både sina styr-

kor och sina begränsningar och de kan alla beskriva sina behov eller vilken typ av yrkesut-

veckling som passar just dem. Jag kan därför inte nog poängtera den ståndpunkt flera fors-

kare lyfter fram: Det är viktigt för lärares lärande att hänsyn tas till deras egna åsikter, tankar 

och behov (Timperley, 2013; Opfer och Peder, 2011; Day och Gu, 2007; Håkansson och 

Sundberg, 2017). Det är tydligt att lärare är experter på sin egen undervisning. Om en lyckad 

och bestående utveckling ska ske behöver deras tankar om den fungera som underlag i de 

processer som ska förbättra den.  

Det systemteoretiska perspektivet har fått mig att se på skolan som ett eget system med egna 

regler, strukturer och bevekelsegrunder. Nilholm (2016) och Öquist (2018a) menar att det är 

hur delarna samverkar som är grunden för hur systemet utvecklas. Norrbom (1973) menar att 

en analys av systemets olika delar kan bidra med förståelse och nya insikter. I studien berättar 

lärarna just om de olika delarna av sin verksamhet, hur de samverkar och hur de påverkar hel-

heten. Inget av det som sker i skolan tycks ske i ett vakuum. När lärarna samarbetar med 

varandra, när de deltar i olika former av kompetensutveckling, när de möter eleverna startar 

det upp processer som påverkar deras yrkesutveckling. Genom att koppla samman lärarnas 

beskrivningar uppfattar jag att min förståelse för deras yrkesutveckling ökat. Ytterst går det 

att säga att det systemteoretiska perspektivet därmed har hjälp mig i analysen av hur lärares 

yrkesutveckling bättre kan förstås och utvecklas.  

Förslag till fortsatt forskning 
Min studie har baserats på intervjuer med lärare, vilket innebär att det är lärarnas uppfatt-

ningar och åsikter som stått i centrum. I undersökningen framträder dock även andra funkt-

ioner av betydelse för lärares yrkesutveckling. I den här studien har framförallt rektor och 

förstelärare lyfts fram. En intressant infallsvinkel för en ny studie skulle vara att undersöka 

någon av de funktionernas uppfattningar kring lärares lärande och yrkesutveckling. Eftersom 

det också framkom motsättningar i synen på förstelärares bidrag till lärares yrkesutveckling 

skulle det även vara intressant att fokusera på lärares inställning till just försteläraruppdraget 

och deras uppfattningar om fördelar och nackdelar när det gäller förstelärarens arbete.  
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Bilagor 

Intervjuguide 
Frågeställningar  

 Hur uppfattar lärare att de utvecklas i sitt praktiska arbete?   

 Hur uppfattar lärare att kompetensutveckling bidrar till ökad yrkesskicklighet?   

 Hur önskar lärare att den organiserade kompetensutvecklingen organiseras?   

Inledande frågor  

 Syftet med intervjun  

 Etiskt förhållningssätt  

 Kön, ålder, årskurs, typ av lärare  

 Hur länge har du arbetat som lärare?  

 På vilka skolor har du arbetat?  

 Vad var det för karaktär på dessa?  

Yrkesutveckling  

Utveckling av yrkesrollen  

 Om du skulle jämföra dig i din yrkesroll idag mot när du började i yrket, vad skulle du 

säga är de största skillnaderna? Fanns det något du behövde utveckla för att bättre klara 

av yrket? Hur gick det till att utveckla detta?    

 Vad har bidragit till att du har förändrats/utvecklats i din yrkesroll?   

 Kan du beskriva någon specifik situation som bidragit till din yrkesutveckling?  

 Om du känner att du inte har tillräcklig kunskap. Hur går du tillväga för att införskaffa 

dig den kunskapen?   

 Finns det något utanför arbetsplatsen som ger dig inspiration att utvecklas i din yrkes-

roll?  

 Tar du någon gång hjälp av dina kollegor? På vilket sätt bidrar dina kollegor till din 

yrkesutveckling?   

 Finns det organiserade tillfällen till kollegialt lärande? Hur brukar dessa läg-

gas upp?Hur är din upplevelse av hur det fungerar?  

 Vad har ledningen för betydelse för din yrkesutveckling?  

Förändring  

 Vad inspirerar dig till att prova nya saker eller förändra något?  

 Beskriv ett tillfälle då du genomförde en lyckad förändring? Vad gjorde:  
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o Att du kände behovet av en förändring?  

o Att förändringen lyckades?  

 Beskriv ett tillfälle då du misslyckats i din yrkesroll.   

o Vad gjorde det till ett misslyckande?  

o Hur hanterade du misslyckandet?  

 Vad anser du leder till lyckade och bestående förändringar?   

 Har du varit med om tillfällen då det du förutsatt dig att förändra/utveckla inte blev 

genomfört? Berätta.  

 Andra svårigheter?  

Organisation  

 Finns det någon organiserad yrkesutveckling på din arbetsplats och hur ser den i så 

fall ut?  

 På vilket sätt bidrar den till din personliga yrkesutveckling?  

 Vet du om någon metod (t ex learning study) för yrkesutveckling? Berätta! Har du 

själv använt dig av den? Hur upplevde du den?  

 

Beordrad kompetensutveckling  

Associationer och erfarenheter  

 Vad tänker du på när du hör ordet kompetensutveckling?   

 Vilka erfarenheter har du av olika typer av kompetensutveckling?  

 Beskriv någon kompetensutveckling som du särskilt kommer ihåg.  

o Vad gör att du kommer ihåg den?  

o Förändrade den din praktik på något sätt? Hur?   

 Vad gör kompetensutveckling lyckad eller misslyckad?  

 Beskriv hur kompetensutvecklingen såg ut när du började i yrket? Hur ser den ut 

idag? Likheter, skillnader? Fördelar, nackdelar?  

 Har du upplevt några svårigheter med beordrad kompetensutveckling? Berätta.  

Önskad kompetensutveckling  

 Vilket stöd behöver du för att lyckas genomföra förändringar och förbättringar?  

 Finns det någon typ av beordrad kompetensutveckling som du anser gynnar ditt arbete 

extra mycket?   

 Om du fick bestämma fritt, hur skulle din kompetensutveckling organiseras?  
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 Är det något mer du vill tillägga om detta med yrkesutveckling och kompetensut-

veckling innan vi avslutar?  
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Enkät 
1. Vad arbetar du som? 

Förskollärare i förskoleklass 

Grundskollärare 1-3 

Grundskollärare 4-6 

Högstadielärare 

Gymnasielärare 

Vuxenutbildning 

2. Hur många år har du arbetat som lärare? 

0-4 år 

4-8 år 

8-12 år 

12-16 år 

Mer än 16 år 

3. Vilket kön har du? 

Man 

Kvinna 

Inget av ovanstående 

4. Hur viktiga är följande för din yrkesutveckling? 

 Inte viktig Ganska viktig Viktig Mycket viktig 

Kollegor 

Rektor 

Elever 

Specialpedagog 

Förstelärare 

Resursteam 

5. I hur hög grad anser du att följande alternativ leder till ökad yrkesskicklighet? 
1=lite, 5= mycket 

  1 2 3 4 5 

Samarbete med kollega 
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Kollegiala utbildningssatsningar  
t ex matematiklyftet 

Pedagogiska diskussioner på  
skolan utifrån lokala behov 

Individuell fortbildning t ex  
enstaka kursdagar, föreläsningar 

Kommunens gemensamma  
fortbildning 

Litteraturläsning 

Återkoppling på din undervisning 

Universitetskurser t ex lärarlyftet 

Annat – ange och värdera från 1-5 

6. Hur skulle du vilja att den organiserade kompetensutvecklingen var upplagd på din 
arbetsplats? Rangordna från 1-5 där 1 är det du minst vill. 

Kollegiala utbildningssatsningar t ex matematiklyftet 

Gemensamma kurser, föreläsningar 

Individuell fortbildning t ex enstaka kursdagar, föreläsningar 

Pedagogiska diskussioner på skolan utifrån lokala behov 

Workshops 

7. Har du något särskilt önskemål när det gäller din kompetensutveckling? 
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