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 Abstrakt 
I denna studie undersöks hur en grupp lärare uppfattar förutsättningarna för 

arbetet med skolutveckling samt sin individuella, professionella utveckling. 

Fyra mellanstadielärare intervjuas för att undersöka hur dessa uppfattningar 

ter sig. Utifrån lärarnas i intervjumaterialet beskrivna upplevelser tolkas de 

bakomliggande innebörderna. Dessa kategoriseras i uppfattningar efter 

distinkta skillnader. Det framkommer att skolutveckling och individuell, 

professionell utveckling för lärarna är komplexa områden som det inte 

samtalas om särskilt mycket i det vardagliga arbetet. Det finns hos lärarna en 

föreställning om hur arbetet med skolutveckling och individuell utveckling 

skulle kunna se ut. Lärarna uttrycker i studien implicit att detta i deras 

verksamhet är ett potentiellt förbättringsområde. Det visar sig emellertid att 

det hos lärarna finns upplevda faktorer som hindrar att denna föreställning om 

utvecklingsarbete blir till verklighet. Studien ger en bred bild av 

skolutveckling och lärares individuella, professionella utveckling samt vilka 

möjligheter och hinder lärare upplever för dessa områden.  

 
 

Nyckelord: Förutsättningar, Intervjustudie, Lärares professionella utveckling, 

Påverkande faktorer, Skolutveckling. 
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 Inledning  
Tack vare min bakgrund som före detta elitidrottare ligger utveckling och 

förbättring mig varmt om hjärtat. Jag skulle vilja påstå att det hos varje 

professionell idrottare finns en mentalitet att ständigt sträva efter att bli bättre 

och utvecklas i sitt yrke. Det finns en ständig konkurrens där många andra 

också försöker bli bättre än du är. För att då ligga i framkant och vara en av de 

bättre söker idrottaren olika vägar att nå dit. Det kan handla om att läsa in 

teorier såväl som att ta lärdom av det han eller hon själv gör. Mycket kan läras 

genom att studera och fråga andra hur de gör för att uppnå sina mål. Som 

blivande lärare känns det därför intressant att undersöka hur verksamma 

lärare ser på utveckling inom läraryrket. I en undersökning om varför vissa 

skolsystem lyckas bättre med att nå goda resultat kom författarna, Barber & 

Mourshed (2007), fram till tre förenade principer: 
 

– ett utbildningssystems kvalitet kan aldrig vara högre än kvaliteten på dess lärare.  

– det enda sättet att förbättra resultatet är att förbättra undervisningen.  

– att lyckas på bred nationell front är bara möjligt genom att införa mekanismer som 

  säkerställer att varje skola klarar av att ge högkvalitativ undervisning till varje enskild 

  elev. 
 

Dessa principer har fungerat som motiv och ledstjärna under arbetet med 

denna studie. Enligt skolans styrdokument (Lgr11, 2011) ligger ansvaret för att 

skolan utvecklas kvalitativt på den pedagogiska ledningen och lärarnas 

professionalitet. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs 

upp och utvärderas samt att nya metoder prövas och utvecklas. Det känns 

relevant att fokusera på läraren i och med att det är genom denne som eleverna 

får möta en utveckling av skolverksamheten. Lärarens förhållningssätt och 

motivation till skolutveckling samt egen professionell utveckling är avgörande 

för den verksamhet eleverna får möta och vilka resultat som kan uppnås 

(Their, 1994). Det känns intressant att försöka få en bild av lärares 

”utvecklingsmentalitet” och vilka förutsättningar de upplever att det finns för 

denna i yrket. Det känns också intressant att öka förståelsen för hur lärare 

uppfattar att de utvecklas och vad som påverkar detta. Problemområdet i 

denna studie är således skolutveckling. Det som undersöks är hur en grupp 

mellanstadielärare ser på skolutveckling och individuell, professionell 

utveckling samt vilka förutsättningar de uppfattar föreligga för detta.    
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Bakgrund 
Utgångspunkter för studien 

I en historisk tillbakablick på den svenska skolan som organisation, ses en 

förskjutning från en centralt styrd skola till en decentraliserad och 

kommunaliserad skola. Den centralt styrda skolan kännetecknades av statligt 

formulerade regler och anvisningar som varje skola som organisation hade att 

rätta sig efter. I den skolan kan lärare och skolledare ses som verkställare av 

statliga beslut med tydliga ramar och bestämmelser att förhålla sig till. I denna 

styrform gavs alltså ett begränsat utrymme för skolledare och lärare att själva 

utforma och påverka sin undervisning och arbete med eleverna. Denna regel- 

och ramstyrning har numer ersatts av ett system som domineras av resultat- 

och målstyrning. I den numera decentraliserade, kommunaliserade och 

avreglerade skolan har kommun, skolledare och lärare ett större inflytande 

över skolans utformning och vardagsarbetet i densamma (Berg, 2003). I den 

mål- och resultatstyrda skolan arbetar lärare och skolledare efter mål som 

eleverna förväntas uppnå i givna årskurser. Ansvaret för hur dessa mål ska 

uppnås lämnas åt skolledare och lärare (ibid). Detta innebär alltså en ökad 

autonomi för respektive kommun, skolledare och lärare. Det innebär även att 

ansvaret för skolans utvecklingsarbete fördelas ut, vilket visar sig i 

styrdokumenten: 

 
Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, 

tänkande och kunskapsutveckling.  

(Lgr11, 2011, s. 10) 

 

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. 

Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska ledningen 

av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas 

kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och 

utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. 

(Lgr11, 2011, s. 11) 

 

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar 

för att… … personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt 

ska kunna utföra sina uppgifter. 

(Lgr11, 2011, s. 18) 

 

Av citaten framgår att ansvaret för skolans utveckling ligger hos såväl den 

enskilde läraren som hos skolledaren. I och med att jag själv ser en framtid 

som lärare känns det angeläget att söka kunskap om vilka betingelser 

verksamma lärare upplever finnas för skolutveckling och individuell, 

professionell utveckling. Kunskapen kan likväl vara nyttig för andra blivande 

lärare såväl som för redan verksamma lärare. 



  

 

6 

 

Forskningsöversikt 

I forskningsöversikten har jag för ambition att visa en bild av det nuvarande 

forskningsläget runt skolutveckling och andra faktorer som är relevanta för 

denna studie. I och med att skolutveckling som begrepp kan vara stort och 

svårfångat inleder jag med att redogöra för några perspektiv ur vilka man kan 

se på fenomenet. Forskningsöversikten fortsätter efter detta med att visa på 

tänkbara möjligheter och hinder för skolutveckling. Den avslutade delen av 

översikten behandlar forskning om lärares individuella utveckling och 

påverkansfaktorer för denna.  

 

Olika perspektiv på skolutveckling 

I antologin ”Skolutvecklingens många ansikten” (Berg & Scherp, 2003) förklarar 

författarna olika perspektiv ur vilka skolutveckling kan ses. Min avsikt är att 

dessa perspektiv ska ge en förståelse för skolutveckling som begrepp samt ge 

en insikt i vilka nivåer och olika aktörer som begreppet kan innefatta. De olika 

perspektiv som presenteras är: 

 

– skolutveckling som en fråga om lärande och att utveckla skolan till en 

   lärande organisation. 

– skolutveckling som frirumserövrande. 

– skolutveckling som förändring av lokala organisationer. 

 

Jag kommer nedan att kort sammanfatta respektive perspektiv och dess 

implikationer på det vardagsnära arbetet för lärare och andra aktörer inom 

skolverksamheten. Avsikten är alltså att ge en inblick i skolutvecklingens 

komplexitet och vida omfång.  

 

Förståelseorienterad och problembaserad skolutveckling 
I det första perspektivet som sammanfattas ses ”skolutveckling som en fråga om 

lärande och att utveckla skolan till en lärande organisation”. I detta perspektiv sker 

skolutveckling i en ständigt pågående process vilken har sin utgångspunkt i 

det vardagsnära arbetet. Genom att tillsammans med kollegor lyfta problem 

som uppstår i det vardagsnära arbetet kan verksamma inom skolan, genom 

gemensamma reflektioner, skapa en djupare förståelse för problemet (Scherp, 

2003). Denna förståelse kan sedan användas i andra situationer för att 

problemet inte ska uppstå igen. Skolutveckling blir således en 

problemlösningsprocess som inte har något slut till skillnad från exempelvis 

ett projektarbete. Vidare menar Scherp att denna förståelseorienterade och 

problembaserade skolutveckling bör ske som en integrerad del av det 

vardagliga arbetet och inte som något som sker ”på sidan om”. Utifrån ett 

lärarperspektiv blir skolutveckling synonymt med en problemlösningsprocess 

som initieras i vardagligt upplevda problem. Genom dialog och reflektion 

tillsammans med andra lärare skapas ett lärande grundat på erfarenhet. 

Forskning (Scherp, 2002) har visat att detta erfarenhetslärande för såväl 

skolledare som för lärare är den viktigaste påverkansfaktorn för deras sätt att 
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leda respektive undervisa. Scherp (2003) menar vidare att lärares sätt att 

undervisa och föreställningar om undervisning i hög grad utvecklas genom 

samtal med kollegor samt i deras möte med eleverna. En grundstomme i 

skolutvecklingssammanhang utgörs således av lärares erfarenhetslärande 

(ibid.). Som det har framgått har dialog och samarbete lärare emellan en 

framträdande roll i detta perspektiv. Även den kollegiala förståelsen för 

uppdraget betonas. En skolverksamhets kvalité blir i detta perspektiv 

beroende av hur dessa lärprocesser ser ut och organiseras inom verksamheten.  

Arbetslagsträffar ska innehålla gemensamma reflektioner över vad man gjort, 

slutsatser, forskning och annat pedagogiskt utvecklande stoff. Kvalitén på 

verksamheten är allstå även beroende av huruvida det rent organisatoriskt ges 

utrymme för ifrågasättande, organiserad reflektion, pedagogiska samtal och 

experiment (ibid.). I denna organisatoriska aspekt blir skolledaren en väsentlig 

aktör. Enligt Scherp (2003) är skolledarens normala huvuduppgift att 

organisera och planera sina medarbetares göranden. Huvuduppgiften blir ur 

detta lärandeorienterade perspektiv annorlunda. Här gäller det istället att hos 

sina medarbetare försöka fördjupa förståelsen för uppdraget samt att leda för 

att ta vara på det kollektiva lärandet som kan bidra till elevernas lärande och 

utveckling. Den övergripande utvecklingsidén i detta perspektiv är alltså att 

skapa så goda lärmiljöer som möjligt för lärare i deras vardagsarbete.  

 

Skolutveckling som frirumserövrande, - ett eget ansvar  
”Skolutveckling som frirumserövrande”, är ett annat perspektiv på skoutveckling 

som Berg (2003) presenterar.  I detta perspektiv menar Berg att skolans 

verksamhet är begränsad av yttre och inre gränser och att det mellan dessa 

gränser finns ett frirum som kan användas för skolors utveckling. De yttre 

gränserna kan dels förklaras som de ovanifrån givna direktiv som 

verksamheten ska förhålla sig till, exempelvis skollag, läroplaner och 

skolplaner. De består även av informella, till skolan som institution historiskt 

bundna uppdrag såsom reproduktion, kvalificering, sortering, förvaring etc.    

De inre gränserna förklaras som den interna kultur som finns på en skola. 

Dessa gränser kan förklaras som yrkesgruppsnormer, traditioner, 

socialpsykologiska förhållanden och andra inom skolan sociala faktorer (ibid.). 

Uttrycket ”så här är det på den här skolan och så har det alltid varit”, är 

ganska sammanfattande för dessa inre gränser.  

 

Enligt Berg (2003) måste skolutveckling alltid utgå från den enskilda skolans 

behov och ambitioner. Varje skola är unik och har sina egna gränser som måste 

synliggöras för att finna frirummet för utveckling där emellan. De yttre 

gränserna kan blottläggas genom att analysera styrande dokument såsom 

läroplan, skollag och skolplan. De inre gränserna kan synliggöras genom att 

analysera den rådande kulturen på skolan. Kunskap om de yttre gränserna 

kan ge en färdriktning och framförhållning för verksamheten. Kunskap om de 

inre gränserna ger en förståelse för nuläge och utvecklingspotential. Även i 

detta perspektiv är dialogen och samtalet av avgörande betydelse för arbetet. 

Ett kritiskt förhållningssätt, reflekterande och problematiserande samtal om 

skolorganisationens form och rådande kultur, möjliggör upptäckten och 
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erövrandet av det frirum i vilket utveckling av verksamheten kan ske (ibid.). 

Samtalet måste alltså vara distanserat från det vardagliga samtalet för att 

kunna vara reflekterande och kritiserande över vad som redan är. Berg menar 

alltså att skolutveckling för personalen handlar om en bottom-up process där 

skolors professionella, med elevernas bästa för ögonen, tar makten över sitt 

vardagsarbete (ibid.). 

 

Skolförbättring – en skola för alla 
Skolutveckling, eller snarare ”skolförbättring som förändring av lokala 

organisationers verksamhet”, är det perspektiv som Blossing (2003) lyfter i 

antologin. I detta perspektiv handlar skolutveckling om att använda den 

infrastruktur som finns på skolor för att åstadkomma förbättringar. Denna 

infrastruktur omfattar ansvarsfördelning och ledning, skolans 

kommunikationssystem, grupperingssystem, normsystem och det lokala 

systemet för maktfördelning. Något som utmärker framgångsrika skolor vad 

gäller förbättringsarbete är att de har ett flexibelt grupperingssystem i vilket 

lärare har kontakt med många olika lärare på skolan. Lärare får därmed 

möjlighet att överblicka elevers övergripande skolsituation samt att 

erfarenhetsutbyten kan ske arbetslag emellan. En skolas målhanteringssystem 

handlar om hur man på skolan arbetar och samtalar om gemensamma mål och 

visioner för verksamheten. Hur detta hanteras blir särskilt aktuellt om 

verksamheten ska förbättras. Kommunikationssystemet är helt avgörande för att 

uppsatta mål och visioner ska nå ut till alla och på så sätt genomsyra 

verksamheten. Det socialt trevliga arbetsumgänget på en skola är ingen garant 

för att väsentlig information ska spridas. Kommunikationssystemet kan 

utformas genom varierande typer av representantskap där ombud fungerar 

som en informerande länk mellan arbetslag och skolledning. Beslutsystemet är 

något som väcker engagemang och känslor hos lärare. Systemet är nära 

förknippat med maktrelationer och det upplevda ansvaret i arbetet. Lärare 

upplever att beslutsfattandet ofta går för snabbt och att man inte riktigt förstår, 

eller ser någon nytta med ”det nya”. Normsystemet är det system som styr den 

sociala samvaron på skolan. Systemet består av såväl medvetna som 

omedvetna normer om hur man förväntas handla i olika situationer och i 

relation till sina kollegor (ibid.). Blossing (2000) visar i en undersökning på tre 

olika normriktningar – kollegialt utmanande normer, socialt isolerande normer 

samt arbetssocialt utvecklande normer. Uttryck för de kollegialt utmanande 

normerna var exempelvis att lärare ”frågar efter kollegors respons på sin 

undervisning”, eller att lärare ”berättar för kollegor vad de egentligen tycker 

om deras arbete”. Uttryck för de socialt isolerande normerna var exempelvis 

att ”hålla sig till invanda och beprövande mönster i det dagliga arbetet”, eller 

att ”undvika oenigheter och konflikter”. De arbetssocialt utvecklande 

normerna uttryckets genom ”ifrågasättande av invanda mönster”, ”prövande 

av nya sätt att göra saker även om resultatet var ovisst” samt ”berättande för 

kollegor om misslyckade undervisningsförsök”, för att nämna några exempel. 

Blossing (2003) menar vidare att det finns tre uttryck som kan ses som 

utgångspunkter för förbättringsarbete – ett ifrågasättande av invanda 
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handlingsmönster, prövande av nya saker även med ovisst resultat och ett 

berättande om misslyckade undervisningsförsök.  

 

Ett annat system inom skolans infrastruktur är belöningssystemet. Belöningar 

kan ske på många olika sätt, exempelvis genom löneökning, tilldelande av 

arbetsledande funktioner eller genom ett framhållande av lärares prestationer. 

Blossing (2003) menar att lärare oftast får nöja sig med elevernas respons på sin 

undervisning och att vuxenresponsen för lärare är en omvittnad bristvara. En 

starkt drivande kraft för lärarna är således elevernas gillande. Det är även en 

för lärarna viktig belöning. Skolutveckling i detta perspektiv handlar alltså om 

att genom förändring av skolors infrastruktur åstadkomma en förbättring av 

verksamheten. 

 

Perspektiven 
Det är relevant att påpeka att de beskrivna perspektiven inte är några 

sanningar eller definitioner på vad skolutveckling verkligen är. Ett perspektiv 

är ett av många möjliga sätt att se på någonting. En förståelse för de olika 

perspektiven kan dock vara till hjälp när ett problem ska studeras. De ger en 

möjlighet att växla mellan olika synvinklar på problemet. Något som alla 

perspektiv delar är att ett skolutvecklingsarbete värt namnet ska vara en 

ständigt pågående process i det vardagliga arbetet (Berg, 2003). Till skillnad 

från exempelvis ett projektarbete har skolutvecklingsprocessen inget 

slutdatum. Arbetet med skolutveckling ska vara integrerat i det vardagliga 

arbetet och inte ske som någon frånskild, tidsbegränsad aktivitet. För lärare 

och skolledare blir det då lika naturligt att arbeta med skolutvecklingsfrågor 

som det är för dem att ägna sig åt klassrumsarbete respektive 

skoladministration (Berg & Scherp, 2003). 

 

Möjligheter för skolutveckling 

Arbetslaget 
För en lärare i dagens skola är arbetslagskollegorna de närmsta medarbetarna. 

Att arbetet organiseras i arbetslag kan kanske för många kännas som en 

självklarhet. Organisationen med arbete i arbetslag är dock en förhållandevis 

ung företeelse i Sverige. Arbetslaget tillkom som ett resultat av de 

decentraliseringsreformer som skolan genomgick under 1990-talet (Berg, 2003). 

Lärares samarbete har under dessa reformer gått från att vara centralt 

regelstyrt till större handlingsfrihet i den numera mål- och resultatstyrda 

skolan. Tanken med arbetslag var att ändra det arbetssociala livet på skolorna 

från ett ensamarbete till ett större samarbete (Gustavsson, 2008). Lärare skulle i 

arbetslag få möjlighet att tillsammans med sina kollegor reflektera över det 

pedagogiska arbetet och på så sätt få en djupare förståelse för uppdraget (Berg, 

2003; Blossing, 2003). Claeson (2007) uttrycker det som att lärare genom 

arbetslaget får en möjlighet att kommunicera med lärare som arbetar på olika 

stadier. De får då en ökad förståelse för varandra och olika 

undervisningsprinciper. Även Rhöse Martinsson (2006) visar i sina studier av 

lärararbetslag att lärares kunskaper fördjupas och breddas genom interaktion 
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med andra. Arbetslaget kan alltså ses som en betydande arena för 

skolutveckling genom lärares gemensamma reflektioner och utbyte av 

varandras kunskaper. 

 

Hur arbetslagsarbetet ser ut kan variera kraftigt från skola till skola. 

Gustavsson (2008) menar att vissa skolor är organiserade på ett sätt så att 

lärarna har möjlighet att se andra lärare undervisa medans andra lärare aldrig 

sett en kollega undervisa. Borko (2004) säger att lärares lärande blir effektivare 

om det sker i samarbete med andra. Borko ger i sin studie exempel på hur 

lärare genom videoinspelning, analys och reflektion av varandra utvecklar sitt 

sätt att undervisa. Men analys och reflektioner över varandras undervisning 

lärare emellan kan leda till mer än en förbättrad undervisning. Feedback och 

reflektioner från andra lärare kan även vara ett sätt att synliggöra och skapa en 

förståelse för sina egna attityder, fördomar och ideologier (MacDonald Grieve, 

2010). Dessa faktorer kan mycket väl ha en stor inverkan på lärares 

undervisning och utveckling av densamma. 

     

För att ett arbetslagsarbete ska vara utvecklande för den pedagogiska 

verksamheten krävs en god kommunikation och ett öppet arbetsklimat. 

Forskning (Crow, 2009) har visat att det i de länder som har de bästa 

skolverksamheterna finns en moral bland lärare att se på sitt yrke som en 

ständigt pågående utvecklingsprocess. I dessa verksamheter läggs mycket 

fokus på pedagogisk utveckling tillsammans med andra lärare. Borko (2004) 

menar att sociala normer som tillåter såväl stödjade som utmanade 

konversationer om lärares undervisning är något av den viktigaste 

ingrediensen för framgångsrika lärgemenskaper. Ett gemensamt professionellt 

språk, som alla förstår och delar, är en annan viktig förutsättning för att 

konstruktiva och lärande samtal ska kunna ske lärarkollegor emellan (Carlgren 

& Marton, 2000; Colnerud & Granström, 1993).  

 

Skolledaren   
Det är inte bara lärare och kommunikationen inom arbetslaget som är viktigt 

för en skolas utvecklingsarbete. En utgångspunkt för ett fruktgivande 

utvecklingsarbete är att det krävs en bred delaktighet från många olika nivåer 

som lokala politiker, förvaltning, rektor, skolpersonal och elever, utifrån vars och ens 

ansvar (Skolverket, 2008). Bland dessa olika nivåer har rektorn ett speciellt 

ansvar, nämligen att se till så att det uppdrag skolan fått av staten förverkligas 

(Scherp, 2003; Oxenswärdh, 2011). Genom en återblick på denna studies 

utgångspunkter kan vi se att detta ansvar inbegriper att rektorn ska verka som 

en pedagogisk ledare, ansvara för skolans utveckling och personalens 

kompetensutveckling. Forskning har visat att ledarskapet har en avgörande 

betydelse för skolors förbättringsarbete och elevers prestationer (Skolverket, 

2008). En undersökning visar att rektorerna i de mest framgångsrika 

skolsystemen ägnar sin tid främst åt att coacha och pedagogiskt vägleda sina 

lärare (Barber & Mourshed, 2007). Bamburg & Andrews (1991) visar i en annan 

undersökning att rektorerna i de mest effektiva skolorna inte bara fungerade 

som pedagogiska ledare utan även visade på ett didaktiskt ledarskap. Här 
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deltog rektorerna i direkta dialoger med lärarna angående metodfrågor. Detta 

ledarskap tog alltså fasta på utveckling av undervisningskvalitén och olika 

metoder.  

 

Skolledarens coachning och vägledning av lärarna bör, om det ska kallas för 

ett skolutvecklingsarbete, vara grundad i en för skolan gemensamt uttalad 

vision, mål eller ambition som är vägledande och riktningsgivande för arbetet 

(Berg & Scherp, 2003). För att skapa en förståelseinriktad och gynnsam 

lärprocess bland lärare betonas betydelsen av att skolledaren förankrar skolans 

vision hos sina medarbetare (Scherp, 2003).   

 

Hinder för skolutveckling 

Arbetslaget 
Att arbetslaget av lärarna används som en arena för gemensamma 

pedagogiska diskussioner av utvecklande karaktär är inget som kan tas för 

givet. Blossing (2003) menar att det inte är säkert att lärare och skolledare ens 

uppfattar den egna skolkulturen som ett förbättringsområde. Vidare säger 

Blossing att det inom lärarprofessionen finns en lång tradition att uppfatta 

ansvaret för planering och genomförande av undervisningen som en 

individuell företeelse. Att diskutera den med kollegorna i arbetslaget blir 

således motivlöst. Vad är det i så fall lärarna samtalar om i arbetslaget? 

Gustavsson (2008) menar i sin studie att de samtal lärare för med varandra i 

hög grad handlar om praktiska problem, elevvårdsärenden och former för 

undervisningen. Detta på bekostnad av frågor med mer renodlad pedagogisk 

karaktär. Även Ericsson (2001) säger att det i arbetslagets samtal finns en 

avsaknad av pedagogiskt och didaktiskt innehåll. Majoriteten av arbetslagets 

gemensamma tid domineras av administrativt och organisatoriskt arbete. 

Ericsson menar vidare att detta ofta resulterar i att arbetslagsarbetet stannar på 

en administrativ nivå och inte når ut till eleverna.  

 

Det finns även andra teorier om varför samtal och reflektioner om 

vardagsarbetet lärare emellan kommer i skymundan. Carlgren & Marton 

(2000) hänvisar till att det hos lärare finns en avsaknad av ett gemensamt 

yrkesspråk och att detta är en bidragande orsak till dessa reflekterande samtals 

frånvaro. Även Blossing (2003) är inne på detta argument och menar att ett 

gemensamt professionellt språk, som alla delar och förstår, är en förutsättning 

för att lärare tillsammans ska kunna göra analyser och reflektioner som är 

konstruktiva och utvecklande. Det finns även indikationer på att lärares 

förståelse av sitt uppdrag är mycket varierande (Ericsson, 2001). De olika 

förståelserna tillkommer mycket tack vare att lärare sällan ser varandra i 

praktiken eller diskuterar det pedagogiska uppdraget med varandra. De kan 

även ha sitt ursprung i lärares varierande bakgrund, det vill säga deras 

utbildning, erfarenheter, förebilder, värderingar m.m. Följden av dessa olika 

uppfattningar om uppdraget är att var och en av lärarna har sin egen förståelse 

av vad lärararbetet innebär (ibid.).  
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En ytterligare påverkansfaktor som hindrar att lärares erfarenheter av 

undervisningsarbetet ska bli en central del av lärarnas kollegiala samarbete är 

den traditionella lärarkulturen. Denna kultur agerar som bromskloss för att en 

omstrukturering av skolors inre liv ska tillkomma (Blossing, 2000). Kulturen 

kan förklaras som lärares syn på sitt arbete som en individuell företeelse där 

ansvaret för undervisningen ligger hos den enskilde läraren. Att det skulle 

finnas något att lära av andra har man redan erfarit som fruktlöst (ibid.). Nias 

(1998) menar även att lärares personliga och professionella identitet allvarligt 

hotas om de utsätter sig för situationer där deras tillkortakommanden blir 

synliga för andra, exempelvis genom observationer eller kollegial vägledning.  

 

Skolledaren 
Vi tar återigen steget upp i hierarkin och tittar lite på skolledarens roll i skolans 

utvecklingsarbete. Som tidigare nämnts har ledarskapet en avgörande 

betydelse för skolors utveckling och elevers prestationer. Huruvida 

skolledarens tid används för pedagogiskt och utvecklande ledarskap är en 

annan fråga. Enligt Scherp (2002) ägnas den mesta av rektorns tid åt att planera 

och organisera sina medarbetares göranden. Arbetet genomsyras av 

administrativa och organisatoriska åtaganden på bekostnad av ett pedagogiskt 

ledarskap. Maltén (2000) menar att rektorerna under de senaste åren ägnat sig 

mest åt ekonomisk administration och därmed försummat det pedagogiska 

ledarskapet. Om vi återigen lyfter blicken mot ovan nämnda utgångspunkter 

blir vi påmind om att skollederna faktiskt bär ansvaret för skolans utveckling 

och kompetensutveckling för sin personal. Oxenswärdh (2011) påstår att detta 

inte sker i verksamheten. Hon menar att rektorerna endast i ringa utsträckning 

påverkat lärarnas arbete genom lektionsbesök och pedagogiska diskussioner. 

Rektorerna har alltså inte tagit sitt ansvar som pedagogiska och didaktiska 

ledare (ibid.). Det känns relevant att ställa detta argument i relation till den 

ovan nämnda skolkulturen i vilken lärarens arbete ses som en individuell 

angelägenhet som inte berör eller berörs av andra. Huruvida denna kultur 

även påverkar rektorernas samarbete med sin personal låter jag vara osagt. Vi 

ska dock komma ihåg att rektorsrollen i den svenska skolan är ett populärt 

karriärsteg för såväl lärare som förskolelärare.   

 

Lärares individuella, professionella utveckling 

Forskningsöversikten har hittills presenterat olika kollegiala faktorer och 

arenor för skolutveckling såsom arbetslag, skolledning och kulturer. Vi kan 

kalla dessa för kollegiala påverkansfaktorer för skolutveckling och lärares 

gemensamma utveckling. Jag går nu vidare med att visa på den forskning jag 

funnit kring lärares individuella utveckling. Vi kan för distinktionens skull 

benämna denna som lärarens individuella, professionella utveckling. Som 

tidigare framgått kan denna individuella utveckling i många fall vara ett 

resultat av det kollegiala arbetet. Det individuella och det kollegiala är därför 

svårt att helt särskiljas.  
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Den professionella läraren 

Vad finns det då finns skrivet om ”den professionella” läraren i tidigare 

forskning? Dimenäs (2007) menar att den professionella läraren är en lärare 

som har ett vetenskapligt förhållningssätt till sitt yrke. Med detta menar 

författaren en lärare som har en förmåga att reflektera, kritiskt granska, 

ifrågasätta, ta del av artiklar och böcker om aktuell pedagogiskt forskning samt 

förmågan att utvärdera och komma med förslag till förbättringsarbete. I 

Dimenäs version av den professionella läraren finnas alltså en öppenhet för 

förbättringsarbete och en flexibilitet i vad det pedagogiska arbetet inbegriper. 

Centrala begrepp inom lärares professionella utveckling har enligt Aspelin & 

Persson (2008) länge varit reflektion och lärande. Med detta menas att läraren 

reflekterar tillbaka på sitt eget arbete och genom detta drar slutsatser som leder 

till ökad lärdom. Aspelin & Persson menar dock att lärares förutsättningar 

förändrats i och med det postmoderna samhällets snabba förändringstakt. 

Författarna menar att dagens lärare måste kunna hantera en snabb 

förändringstakt och kulturella skillnader i den ökade mångfalden samt 

teknologiska innovationer. Aspelin & Persson problematiserar i sin artikel 

begreppen reflektion och lärande och menar att dessa, på grund av samhällets 

snabba förändringstakt, borde bytas ut mot kreativitet och relationer. Författarna 

menar att de snabba samhälleliga förändringarna utmanar lärarens flexibilitet 

och kreativitet i arbetet samt att skolan idag är mer transparent än tidigare. 

Högre krav och förväntningar ställs på läraren från föräldrar, kommuner och 

näringsliv. Förmågan att skapa bra relationer blir då viktigare för läraren. Som 

vi ser finns det ingen entydig definition på vad ”den professionella” läraren 

verkligen är i ontologisk bemärkelse. Även här är det perspektiv man intar på 

problemet av avgörande betydelse för vad man ser.   

 

Lärarens praktiska yrkesteori 
Det har tidigare nämnts att lärare ofta utför sin undervisning utan insyn och 

reflektioner från andra. Man kan då fråga sig hur lärarens utveckling sker i 

detta socialt isolerade arbete. Ericsson (2001) menar att lärarna, i och med att 

de sällan ser varandra i det dagliga arbetet, blir yttersta angelägna att fånga sin 

praktiska yrkesteori, även benämnt som praxisteori. Gustavsson (2008) förklarar 

den praktiska yrkesteorin som de kunskaper läraren förvärvat genom 

erfarenhet av sitt praktiska arbete. Lärare skapar med andra ord egna, 

praktikbaserade teorier, vilka är grundade i reflektion och återblick på sitt eget 

arbete. För att lärare ska ta till sig yttre teorier måste dessa först införlivas i den 

egna praxisteorin (ibid.). Folkesson (2005) menar vidare att lärarens utveckling 

av yrkesteorin sker i samspel med dennes omgivning. Dialog och diskussion 

med kollegor tillsammans med praktiska erfarenheter ses av författaren som 

byggstenar i den enskilde lärarens praxisteori.  

 

Erfarenhet 
Lärares erfarenhet är alltså en påverkande faktor för deras egen utveckling och 

lärande. Enligt Scherp (2003) ser lärarna till och med erfarenhetslärandet som 

den viktigaste påverkansfaktorn då det kommer till undervisning. Lärare anser 
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att de lär genom egen erfarenhet och att detta påverkar deras fortsatta 

handlande. Scherp påpekar dock att detta erfarenhetslärande snarare kan 

verka som ett konserveringsmedel för lärarens utveckling. Detta på grund av 

att individer ofta har en tendens att lägga märke till sådant som för dem redan 

är känt och redan finns i deras övertygelser. Det finns alltså en tendens att det 

som inte överensstämmer med de egna föreställningarna ignoreras (ibid.). 

 

Det kan sammanfattningsvis konstateras att lärares reflektion av sitt arbete är 

av betydelse för utvecklandet av den praktiska yrkesteorin såväl som för 

erfarenhetslärandet. I vilken omfattning denna reflektion verkligen sker är en 

annan fråga. Claeson (2007) menar att den heltidsanställde läraren oftast är för 

trött efter en dags arbete för att medvetet och systematiskt kunna rekonstruera 

sin arbetsdag för reflektion.  

 

Lärare och motivation 
Motivation till utveckling och förbättring är en annan återkommande faktor i 

forskning om lärares individuella professionella utveckling. Rhöse Martinsson 

(2006) menar att den enskilde lärarens egen vilja till förändring är en viktig 

beståndsdel för att denna ska tordas ifrågasätta sig själv samt våga utlämna sig 

till och bli ifrågasatt av arbetskollegor. Their (1994) lyfter även hon betydelsen 

av motivation och menar att lärarens egen vilja att lära har en avgörande 

betydelse för att ett lyckat resultat ska uppnås. Motivationen till lärande 

uppnås enligt Thier genom att läraren har insikt i vilka behov av utveckling 

läraren själv har samt vilka behov av utveckling dennes arbetsplats har. Enligt 

Chi-Hung (2010) finns det i nuvarande läge inte så mycket forskning om vad 

som motiverar lärare att lära. Fokus i forskningen har istället legat på vad som 

motiverar lärare att undervisa. Chi-Hung påvisar i sin undersökning att lärares 

motivation till lärande antingen kan komma från yttre eller inre mål i sin 

yrkesroll. De yttre målen beskrivs som produktrelaterade, det vill säga att 

lärare motiveras till lärande för att eleverna bättre ska uppnå kunskapsmål, 

lärarens status bland kollegor ska öka eller en högre lön. De inre målen 

beskrivs som en hos läraren inre drivkraft att öka sin egen förståelse för 

pedagogik, läraryrket och dess implikationer. Chi-Hung visar i sin 

undersökning att lärare som drivs, eller motiveras av inre mål når en djupare 

kunskap om yrket än de lärare som motiveras av yttre mål. De lärare som har 

yttre mål för sin utveckling lär sig alltså mindre och inhämtar ytligare 

kunskaper. Att läraren har en vilja och motivation till egen utveckling kan 

alltså ses som en väsentlig förutsättning för lärarens professionella utveckling.    

 

Lärare och forskning 
Ett annat sätt för lärare att utvecklas som nämns i forskningen är lärarens 

deltagande av pedagogisk forskning och därur uppkomna teorier. Gustavsson 

(2008) menar att det i lärares förhållande till forskningsresultat finns en klyfta 

mellan teori och praktik och att denna ofta framställs som ett vanligt problem. 

Gustavsson menar vidare att lärare emellanåt får skulden för att vara ovilliga 

att ta del av forskningsresultaten. Claeson (2007) beskriver relationen mellan 

forskaren och läraren som komplicerad. Hon menar att forskaren ofta håller sig 
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till ett område och generaliseringar medan läraren vill ha kunskap om flera 

områden. En annan problematik i relationen mellan teori och praktik är att 

kunskaperna är olika. Gustavsson (2008) beskriver detta som att de kunskaper 

forskningen genererar är teoribaserade medan de kunskaper lärare erfar är 

praktikbaserade. Lärare ser därmed sällan någon nytta i att ta del av 

forskningsresultat eller utifrån komna teorier. Gustavsson menar vidare att 

lärare ofta ser sina praktikteorier som mer pålitliga eftersom dessa av dem 

själva redan är upplevda, i praktiken.   
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 Syfte och metod 
Här inleder jag med att beskriva det syfte undersökningen utgått från genom 

att visa på de frågeställningar som legat till grund för arbetet. Den 

fenomenografiska metod som studiens arbetssätt grundar sig på presenteras 

och avslutningsvis lyfts avväganden som gjorts under forskningsprocessens 

förlopp. 

 

Syfte 

Med studien avser jag bringa kunskap om skolutvecklingsarbete ur ett 

lärarperspektiv. Det precisa syftet är att undersöka hur en grupp lärare 

uppfattar förutsättningarna för skolutveckling i stort samt sin individuella, 

professionella utveckling.  Undersökningens frågeställningar är således: 

 

 Hur uppfattar lärare skolutveckling och betingelserna för denna? 

 Hur uppfattar lärare sin individuella, professionella utveckling och 

betingelserna för denna? 

 

Metod 

Jag har med undersökningen inga som helst intentioner att försöka visa vad 

som är rätt eller fel, sant eller falskt, viktigt eller oviktigt för skolutveckling och 

lärares professionella utveckling. Jag gör heller inga anspråk på att tala om hur 

verkligheten är för lärare. Det är deras tankar och uppfattningar om problemet 

som jag ska försöka beskriva och jämföra utan inbördes eller personliga 

värderingar.  

 

Med tanke på studiens frågeställning faller sig valet av forskningsansats 

naturligt på den fenomenografiska. Enligt Dimenäs (2007) är fenomenografin 

en kvalitativ forskningsansats där huvudsyftet är att få reda på människors 

uppfattning om olika aspekter i sin omgivning. I och med att uppfattningar är 

olika för olika människor, beroende på erfarenheter, är det sålunda inte hur 

något är som är relevant. Vad som fokuseras är istället hur något ter sig för 

människan, hur människan uppfattar det för givet tagna. Inom fenomenografin 

används ofta begreppen första- och andra ordningens perspektiv beroende på 

vad det är forskningen avser beskriva. Det perspektiv som visar på hur någon 

uppfattar eller tänker om något brukar benämnas den andra ordningens 

perspektiv. Den första ordningens perspektiv handlar om att beskriva världen 

som den är, alltså att uttala sig om sanning eller realitet (Claesson, 2007). I det 

tidigare perspektivet ges alltså den subjektiva uppfattningen och upplevelsen 

av ett fenomen ett värde till skillnad från det senare mer objektiva, 

positivistiska perspektivet. Människors uppfattningar av ett fenomen kan visa 

sig på olika sätt. Enligt Marton och Booth (2000) är det inte säkert att de som 

intervjuas uttrycker sina uppfattningar explicit. De kan istället skymtas bakom 
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det som uttalas. Författarna menar vidare att uppfattning kan ses som ett 

elementärt sätt att förstå något och det är bakom denna förståelse som 

uppfattningarna kan visa sig. Analysen av intervjuerna blir med andra ord ett 

viktigt moment i studien vilken jag kommer till senare. 

 

Urval 

I undersökningen intervjuades totalt fyra lärare som alla jobbar i grundskolans 

tidigare år. Två av lärarna jobbar på en skola och de två andra på en annan 

skola. Samtliga lärare var kvinnor. Båda skolorna ligger i en medelstor 

kommun med ca.30 000 invånare. Genom mitt urval försökte jag åstadkomma 

en spridning vad gäller lärarnas erfarenhet, utbildning och befattning. Min 

tanke med detta var att fånga in ett så brett spektrum som möjligt av olika 

lärare. De intervjuade lärarna var: 

 

Lärare 1: Utbildad förskolelärare och lärare för grundskolans tidigare år. 

Slutförde sin utbildning 2008. Har arbetat totalt 7 år inom skola och förskola. 

Nuvarande befattning är grundskolelärare i årskurserna F-3. 

 

Lärare 2: Utbildad 1-7 lärare med examen 1995. Har nyligen läst en special-

pedagogikkurs om 30 högskolepoäng. Har jobbat som lärare i 16 år och har en 

nuvarande befattning som grundskolelärare i årskurserna 3-5. 

 

Lärare 3: Utbildad lågstadielärare 1975. Har arbetat 36 år som lärare inom det 

område som tidigare benämndes lågstadiet, dvs. årskurserna 1-3. Nuvarande 

befattning lärare i en förstaklass. 

 

Lärare 4: Utbildad 1-7 lärare med examen 1995. Har därefter läst special-

pedagogutbildningen om 60 högskolepoäng. Har arbetat 16 år som lärare 

varav de sista 10 som specialpedagog. Nuvarande befattning specialpedagog 

för elever i behov av särskilt stöd. Jobbar med olika elever i ett eget rum på 

skolan. Eleverna går i årskurserna F-5. 

 

Av forskningsetiska skäl kommer dessa beteckningar på lärarna inte 

förekomma i resultatdelen. Det skulle då vara allför enkelt att identifiera vem 

av lärarna som sagt vad. Varje lärare tilldelas istället ett fingerat namn som 

används i resultatdelen. 
 

Avväganden inför datainsamling 

I kvalitativa intervjuer är det intervjupersonens upplevelser och uppfattningar 

om något som är det intressanta. Det är därför önskvärt att intervjuaren tillåter 

intervjun att ta olika riktningar och mer liknar en dialog (Dimenäs, 2007; 

Bryman, 2011). Jag vet ju innan intervjuerna inget om vilken riktning dessa 

kommer att ta eftersom det är intervjupersonernas upplevelser om vad som är 

relevant som kommer att styra. En intervjuguide upprättas men denna ska inte 

vara alltför styrande för intervjun (Bilaga 1). Denscombe (2009) menar att 
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intervjuaren i semistrukturerade intervjuer bör vara flexibel när det gäller 

ämnenas ordningsföljd och istället låta informanten utveckla sina idéer om det 

som tas upp. Att ha för många färdiga frågor kan minska möjligheten att följa 

upp respondentens svar med relevanta följdfrågor (Dimenäs, 2007). För att 

kunna ställa relevanta följdfrågor är det viktigt att jag som intervjuare under 

intervjun är lyhörd och verkligen lyssnar på vad den intervjuade säger. Det är 

även viktigt att jag under intervjun så långt som möjligt försöker se bort från 

mina egna förutfattade meningar (Dimenäs, 2007). Det är med andra ord 

mycket att tänka på när en kvalitativ intervju ska utföras för att den ska ge 

pålitliga data. Detta har påverkat valet av dokumentation vilket jag kommer 

till nu. De dokumentationsformer jag har att välja mellan är att föra löpande 

anteckningar eller att spela in intervjuerna för senare analys. I och med att jag 

under intervjun vill fokusera på det som sägs för att kunna ställa relevanta 

följdfrågor väljer jag att avfärda löpande anteckningar som dokumentmetod. 

Det skulle stjäla alltför mycket uppmärksamhet under intervjun. Intervjuerna 

spelas in på diktafon för senare analys. Anteckningar kan föras direkt efter 

intervjun angående kroppsspråk och andra faktorer om jag finner det relevant 

för resultatet. 
 

Utförande 

Lärarna kontaktades av mig via telefon och jag frågade om de ville ställa upp 

på en intervju för denna studie. Ett e-mail skickades till respektive lärare där 

jag informerade om vilket ämne intervjun skulle beröra samt de 

forskningsetiska principer jag i arbetet följer. I meddelandet frågade jag även 

om det var okej att intervjun spelades in.  
 

Intervjuerna gjordes på lärarnas arbetsplats i enskilda rum där vi inte blev 

störda. Jag följde under intervjuerna den intervjuguide jag på förhand 

förberett, (Bilaga 1). Frågorna var av öppen karaktär och för att lärarna lättare 

skulle hålla sig till respektive område klipptes varje fråga ut på pappersremsor 

som lärarna fick allt eftersom dessa ställdes. Intervjuerna, inklusive 

uppvärmningsprat och efterprat, varade mellan 35 och 45 minuter. Det 

inspelade materialet blev sammanlagt cirka en och en halv timme långt vilket 

senare transkriberades för analys. 
 

Analys och tolkning 

Hur ska man då använda dessa olika utsagor man kan tänkas finna i 

undersökningen för att komma fram till någon form av resultat? Enligt 

Dimenäs (2007) utgörs resultatet i fenomenografisk forskning av en 

redogörelse av de kvalitativt olika uppfattningar som kommer till uttryck hos 

en grupp människor om ett visst fenomen. Vanligt är att uppfattningarnas 

innebörder kategoriseras för att få en struktur i arbetet. Vid undersökning och 

analys tas dessa uppfattningar ur sitt sammanhang och deras inneboende 

betydelser jämförs. Även Marton och Booth (2000) menar att det är variationen 

i människors sätt att erfara världen som är det intressanta i fenomenografiska 

studier.    
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I denna studie valde jag att kategorisera olika uppfattningar jag fann i lärarnas 

utsagor. Detta skedde först efter att intervjuerna transkriberats och analyserats. 

Initialt lästes lärarnas utsagor ett flertal gånger för att jag skulle bekanta mig 

med materialet. Redan då började vissa generella strukturer visa sig. Dessa 

generella strukturer användes som tillfälliga kategorier i vilka jag inordnade 

de kvalitativt skiljda uppfattningarna. Detta skedde med hjälp av färgpennor 

där varje kategori tilldelades en speciell färg. De färgmarkerade utsagorna 

klipptes sedan ut och sorterades i respektive kategori för djupare analys. I den 

djupare analysfasen kunde jag genom ytterligare sorteringar finna 

överordande drag i lärarnas uppfattningar vilka till slut utmynnade i de i 

resultatet presenterade kategorierna.   

 

Etiska överväganden 

Jag har under studiens gång följt Vetenskapsrådets anvisningar och principer 

för forskningsetik (Vetenskapsrådet, u.d.). Det finns några grundläggande 

etiska frågor rörande frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för 

de som involveras i forskning. Några etiska principer, som Bryman (2011) i 

överensstämmelse med vetenskapsrådet tar upp är informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Principerna 

gäller för bland annat svensk forskning.  Informationskravet uppfylldes genom 

att de intervjuade lärarna informerades om undersökningens syfte och att 

deras deltagande var frivilligt. Vidare klargjordes för lärarna att de när som 

helst, utan att ange orsak kunde avbryta intervjun. Lärarna fick själva 

bestämma över sin medverkan vilket uppfyller samtyckekravet. 

Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom att de intervjuade informerades om 

att alla personuppgifter och vad som sagts under intervjun ska behandlas 

konfidentiellt i möjligaste mån. Jag som forskare har givit lärarna löfte om att 

allt material ska förvaras utom räckhåll för utomstående och att deras identitet 

inte ska röjas i undersökningen. Lärarna kommer därför inte att identifieras i 

uppsatsen. Det insamlade materialet ska och kommer endast användas för 

denna undersökning och inget annat, vilket uppfyller nyttjandekravet. 
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Resultat  
Nedan presenteras kategorier som arbetats fram ur det empiriska materialet. 

Resultatet har delats upp i två delar. Jag inleder med att visa på kategorier i 

lärares uppfattning om skolutveckling för att senare behandla lärares 

uppfattning om individuell, professionell utveckling. Efter beskrivningen av 

respektive kategori följer citat ur intervjuerna för att exemplifiera min tolkning 

av den bakomliggande innebörden. Informanterna har i denna del, av 

forskningsetiska skäl, tilldelats fingerade namn. 

 

Lärare om skolutveckling 

Det finns ett stort spänningsfält i lärarnas uppfattning om skoltveckling. Detta 

visar sig i den initialt presenterade kategorin. De kategorier som presenteras 

nedan är:  

 Skolutveckling – ett svårfångat begrepp.  

 Att förändra verksamheten efter yttre direktiv.  

 Ett gemensamt arbete mot en avsaknad vision.  

 Skolutveckling som ett lärande av varandra.  

 

Skolutveckling – ett svårfångat begrepp 

Uppfattningen kan förklaras som att det hos lärarna inte finns någon enhetlig 

bild över vad skolutveckling är. Skolutveckling upplevs som ett brett område 

som är svårt att precisera och konkretisera i den egna verksamheten. Det finns 

hos lärarna en stor variation i vad som uppfattas som skolutvecklingsarbete. 

Det finns även en uppfattning om att skolutveckling kan uppfattas individuellt 

olika beroende på vilken befattning eller uppdrag den tillfrågade har. 
 

Skolutveckling är inget begrepp vi använder oss av överhuvudtaget, det är inget vi 

pratar om. Att något vi gör, gör vi med syfte att arbeta med skolutveckling.   

 
Men sen tänker jag att skolutveckling är så enormt mycket, och nånting som vi tyvärr 

inte sätter ord på heller, utan det är nog lite grann att det är individuellt, vad vi 

uppfattar att skolutveckling är och vad det står för. 

     (Inger) 

 
… det är ett så stort område alltså så det är ju… …för herregud det är ju så himla stort 

och alla pratar ju skolutveckling utefter sin, ja men sin plats, det gör man ju. 

     (Vera) 
 

Exemplen tolkas som att skolutveckling ses som ett stort område vilket 

inbegriper så mycket att det känns svårfångat. Det finns en avsaknad av en 

konkretisering av begreppet. Genom att gemensamt sätta ord på vad 

skolutveckling handlar om kan en gemensam förståelse för detsamma nås. I 

frånvaron av en gemensam förståelse för vad skolutveckling är kan begreppet 
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uppfattas individuellt olika av respektive lärare utifrån dennes position och 

uppdrag i verksamheten.  

 

Att förändra verksamheten efter yttre direktiv 

Denna uppfattning kan förklaras som att skolutveckling handlar om att 

förändra, eller anpassa verksamheten efter ovanifrån givna direktiv. Just nu 

pågår en reform i och med att en ny läroplan ska implementeras i skolorna. 

Arbetet med, och tolkning av den nya läroplanen sker främst inom arbetslaget. 

Arbetet med denna förändring av verksamheten tas av tre informanter upp 

som ett exempel på skolutveckling. Samtidigt är det två av dessa som 

reflekterar över att läroplanen är något de måste förhålla sig till i arbetet och 

ifrågasätter själva om det då verkligen handlar om skolutvecklingsarbete. 
 

… vi kanske arbetar med det när det gäller nationellt, alltså vad är det för förändringar 

som sker i skollag och läroplan, och vi liksom utifrån det arbetar med hur vi måste 

förändra vårt arbete. Alltså en förändring av givna direktiv. 

     (Inger) 

 

Så när jag tänker på skolutveckling på min skola så är det ju ofta någonting som kommer 

uppifrån, ja ny läroplan eller nåt nytt som vi ska sätta oss in i och jobba med, så tänker 

jag om det… 

     (Nina) 
 

Tolkningen av dessa exempel är att lärarna får direktiv uppifrån som de måste 

förhålla sig och utefter dessa anpassa, eller förändra den rådande 

verksamheten. Skolutveckling blir i detta fall inte en fråga om att arbeta mot en 

förbättring av verksamheten, snarare mot en förändring av densamma så den 

uppfyller de ovanifrån givna direktiven. 

 

Ett gemensamt arbete mot en avsaknad vision 

Uppfattningen beskrivs som att skolutveckling handlar om en utveckling av 

hela organisationen i vilken alla involverade jobbar mot en tydlig vision eller 

ett mål. Med organisation menas inte bara arbetslaget eller den enskilda skolan 

utan organisationen kan även syfta på kommunal nivå. En tydlig vision kan 

hjälpa lärarna att arbeta tillsammans mot övergripande mål och på så sätt 

utveckla hela verksamheten i positiv riktning. Denna uppfattning ser 

skolutveckling som ett kontinuerligt arbete där alla involverade är medvetna 

om var verksamheten är på väg. En tydlig vision är i uppfattningen en 

vägledande stomme för ett gemensamt utvecklingsarbete inom organisationen. 
 

… kommunen och skolledningen borde ha någon form av vision som man jobbar mot, 

sen är det kanske inte dom som ska driva det praktiska arbetet, men någonstans en 

övergripande syn på hur man ser det. 

     (Stina) 
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… jag tycker nog att man vill göra sken av att vi har en gemensam vision och att vi ska 

dra åt… men sen kan det spreta kan jag tycka, att ibland satsar vi hit och ibland satsar 

vi dit… ingen linje att ”det här står vi för”… det är jätteviktigt. 

     (Stina) 

 

Det skulle vara lättare om det fanns en uttalad vision, och det finns det kanske, eller har 

funnits någon gång… 

     (Inger) 
 

Min tolkning av exemplen är att lärarna känner en avsaknad av en gemensam 

vision att arbeta mot. En tydlig vision skulle för lärarna underlätta ett 

gemensamt utvecklingsarbete där alla i organisationen drar åt samma håll. 

Ansvaret för denna vision ligger i uppfattningen till stor del hos skolledaren 

vilket exemplifieras ytterligare nedan. 
 

... det är ju faktiskt skolledningen tror jag. Där måste det finnas en viss tydlig linje för 

om dom tycker att det här fortsätter vi att prioritera år från år så annars får det inte 

riktigt någon genomslagskraft... … det är lite synd att det blir liksom, det flämtar till en 

låga under ett år eller så och sen så flämtar en ny låga och så glöms det här andra kan 

jag tycka. 

     (Vera) 
 

Jag tolkar det som att skolledaren uppfattas som ansvarig för att en gemensam 

vision förankras hos, och synliggörs för medarbetarna. Denna vision möjliggör 

ett kontinuerligt skolutvecklingsarbete utan slutdatum. 

 

Skolutveckling – ett lärande av varandra 

Det finns en uppfattning hos samtliga intervjuade att skolutveckling handlar 

om att lära av varandra. Detta uttrycks både explicit och implicit. Det kan 

förklaras som att det sker en utveckling när kollegor i arbetslaget tillsammans 

för pedagogiska diskussioner och därigenom tar lärdom av varandras 

erfarenheter. Det finns en tro om att det inom det kollegiala finns individuella 

kunskaper vilka kan delas med andra. På så sätt kan hela arbetslaget utvecklas 

genom lärande av varandra. Utveckling sker när lärare tillsammans lyfter 

frågor, lyssnar, diskuterar och reflekterar över det vardagsnära arbetet. 
 

… jag tänker ofta att man kanske inte tar tillvara alla bra idéer eller tankar som kommer 

upp på själva skolan, jag tror ju att mycket måste liksom komma ur gruppen själv… … 

man lyfter frågor som man diskuterar och lyssnar liksom in, ”ja hur tänker ni och hur 

tänker vi”… 

     (Stina) 
 

Exemplet visar explicit att det inom den kollegiala gruppen finns kunskaper 

som genom utbyte med varandra kan leda till en gemensam utveckling av 

verksamheten. Att gemensamma reflektioner och diskussioner förekommer 

kollegor emellan verkar däremot inte givet. De nedan påvisade exemplen visar 

att det hos lärarna finns en önskan att det kollegiala samarbetet borde se ut på 

ett sätt, men vissa motstånd och en upplevd tidsbrist förhindrar att så sker. 
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… jag tror att det finns de som sitter inne med saker och de kanske jobbar i det lilla med 

det, i sin grupp eller kring sin närmsta kollega, men det får inte utrymme att tas upp i 

några andra sammanhang. 

 

… för jag tänker mig lyssnar man på de som har något att säga i pedagogiska frågor och 

så svarar man med att försvara, om man kanske svarar med att ”ja men så här har vi 

alltid gjort, det fungerar bra”, då har man ju redan slagit av, då lyssnar man ju inte ens. 

     (Inger) 

 

… men sen är det ju också det så klart att det finns ett visst motstånd, och det är ju ett 

hinder. Ja men att ”äh det där berör inte mig, det där har vi ju hört förut och”, … alltså 

såna saker, att man kanske inte är mottaglig för att prova nya saker alla gånger.  

 

… men sen är det ju också bristande i det personliga intresset, jag menar en del bryr sig 

kanske inte så mycket om det…  

     (Stina) 

 

… det är så jag vill att det ska vara men det är kanske där det brister, för att vi har inte 

tiden att reflektera och analysera och utvärdera. 

     (Vera) 
 

Jag tolkar exemplen som implicita uttryck för att utveckling kan ske genom 

gemensamma reflektioner och diskussioner över vardagsarbetet. Det finns 

dock upplevda hinder för att detta inte sker i önskad omfattning. Dels finns 

det hos lärarna ett upplevt motstånd hos sina kollegor i form av en negativ 

inställning till förändring eller motivationsbrist för detsamma. Dels nämns 

tiden som en bristvara vilken begränsar utrymmet för pedagogiska 

diskussioner i arbetslaget. Det finns dock en tilltro hos de intervjuade att de 

skulle kunna utvecklas så mycket mer genom varandra än de nu gör, något som 

Inger uttrycker koncist: 
 

Jag tror att vi kan ge varandra så mycket om vi tillåter oss att visa vad vi kan och vad 

som är våra brister, men jag vet inte varför det är som det är. 

     (Inger)      
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Lärare om individuell, professionell utveckling 

Det finns likaledes ett stort spänningsfält i lärarnas uppfattningar om sin 

individuella, professionella utvecklingen. Även här får den inledande 

kategorin representera detta spänningsfält. De kategorier som presenteras 

nedan är:  

 Individuell utveckling – ett mångfacetterat fenomen  

 Individuell utveckling genom interaktion.  

 Erfarenhet och reflektion.  

 Ingen motivation – ingen utveckling. 

 

Individuell utveckling - ett mångfacetterat fenomen  

Denna kategori representerar mångfalden i lärarnas uppfattningar om 

individuell utvecklig. Det finns i uppfattningarna en variation om hur denna 

individuella utveckling kan ske. Uppfattningarna svarar även implicit på 

lärarnas föreställning om vad individuell, professionell utveckling kan vara. 

Den breda variationen är svår att kort sammanfatta, men denna kategori avser 

påvisa det vida spänningsfältet som finns i dessa uppfattningar. 

Spänningsfältet kan beskrivas med några av de i intervjuerna nämnda 

uttrycken angående individuell, professionell utveckling:  
 

utvecklande av självkänsla, byte av arbetsplats, egna reflektioner över sin undervisning, 

reflektion och diskussion tillsammans med kollegor, utveckling genom erfarenhet, 

fortbildningskurser samt deltagande av pedagogisk forskning.  
 

Uttrycken visar också implicit när, och under vilken tidsrymd de intervjuade 

uppfattar att individuell utveckling sker. Det finns exempelvis en skillnad i 

tidsbundenheten mellan att ”utvecklas genom byte av arbetsplats” och ”egna 

reflektioner över sin undervisning”. Det tidigare kan ses som något som sker 

under en begränsad tidsperiod, medans det senare kan ses som en fortgående 

process i vardagsarbetet. Kategorin kan sammanfattas som att det hos lärarna 

inte finns någon enhetlig bild av vad individuell, professionell utveckling är. 

 

Individuell utveckling genom interaktion 

Uppfattningen kan beskrivas som att läraren utvecklas individuellt genom 

samarbete med kollegor. Det utvecklande arbetet består av erfarenhetsutbyten, 

gemensamma reflektioner och diskussioner om det vardagsnära arbetet samt 

observation och analys av varandras undervisning. Arenan för denna 

utveckling består till största del av de samtal och möten som förekommer 

kollegor emellan inom arbetslaget.  
 

… andra lärare kan ju komma på bra saker som man själv inte har kommit på, och varför 

ska man uppfinna hjulet när någon annan har gjort det? 

     (Nina) 
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Ja men alltså det man skulle kunna göra det är väl kanske att mer gå in hos andra lärare 

och se ”hur gör ni”, och få tips och sådär, det skulle ju kunna vara bra… 

     (Inger) 

 

Ja när det är bra så ska ju både min undervisning påverkas och så även mina kollegor ska 

ju också kunna, ta del av det naturligtvis. 

     (Vera) 
 

Exemplen tolkas som att lärare ser en potential att kunna utvecklas av 

varandra samt att det finns en vilja att dela med sig av sina kunskaper. I 

uppfattningen finns det en önskan att den individuella utvecklingen genom 

kollegor skulle få en större plats i arbetet. Att så får ske hindras av några i 

intervjuerna återkommande faktorer vilka exemplifieras nedan. 
 

Där ser jag ju hinder för att, alltså kollegor, som inte är öppna eller utmanar en 

framförallt, i det man gör... … och det saknar väl jag, just det här med att man inte ger 

varandra nån inblick i vad jag faktiskt gör i klassrummet. 

     (Inger) 

 

… och det kan ju bli ett hinder att man tänker att ”äh, va fan det här är ju inte värt det”, 

varför ska jag hålla på och lyfta saker till diskussion när andra bara kan sitta med 

armarna i kors och det går precis lika bra. 

     (Stina) 

 

… en del klarar ju inte av att man tipsar dem om nånting och sådär utan då känner dom 

sig lite kränkta eller dåliga eller… …nä men man känner ett motstånd va, och tänker jag 

nej men då ska inte jag hålla på och berätta nåt. 

     (Nina) 

 

Men sen kan jag tänka att tiden att delge varandra saker kanske inte alltid finns heller, 

att föra de pedagogiska resonemangen… … mycket av arbetslagstiden går åt till att lösa 

praktiska frågor som, ja friluftsdag, mattider, eller ta vad som helst, rastvakter och sånt. 

     (Vera)   

 

De hindrande faktorerna för individuell utveckling genom kollegor som visar 

sig i intervjuerna är tidsbrist, liten inblick i varandras arbete, liten öppenhet för 

konstruktiv kritik, ringa mottaglighet för förändring samt komplexa relationer. 
 

… man kan nästan aldrig förstå hur komplext det här med relationer kollegor emellan 

kan vara, det är ju en sak med barnen men alltså det är hanterbart på ett annat sätt… 

det är annat med vuxna. 

     (Inger) 
 

Dessa hinder uttrycker även implicit hur individuell utveckling genom 

kollegor sker enligt de intervjuade. Individuell utveckling sker genom öppen 

inblick i varandras arbete, genom öppenhet för konstruktiv kritik av andra, 

genom en flexibilitet i arbetet där förändring är naturligt, genom god 

kommunikation i trygga relationer samt avsatt tid för pedagogiska 

diskussioner.  
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Erfarenhet och reflektion 

Uppfattningen kan beskrivas som att den individuella utvecklingen sker 

genom erfarenhet av yrket samt genom personlig reflektion av sin 

undervisning. Individuell utveckling ses i denna uppfattning som en naturlig 

del av det vardagsnära arbetet genom kontinuerlig reflektion av detsamma. 

Den egna reflektionen kan ske direkt i elevgrupp eller genom en tillbakablick 

av tidigare utförd undervisning. Genom erfarenhet bygger läraren upp en 

kunskap om vad som fungerar och inte fungerar i undervisningen. Erfarenhet 

byggs även genom möten med olika elever. 
 

… det jag tänker är att jag utvecklas varje dag, när jag är på skolan och när jag är med 

eleverna… … utan då tar jag med mig erfarenheten av det jag har gjort tidigare och som 

jag lyckats bra med och så förändrar jag det… 

     (Inger) 

 

… men sen är det väl också att man reflekterar över vad man gör själv, alltså varför 

funkar det där och varför funkar inte det där. 

     (Stina) 

 

Ja det är väl inte så dumt, att man tänker tillbaka, och skriver ner, kan jag tycka.  

     (Nina) 
 

Tolkningen av exemplen är att individuell utveckling genom egen reflektion 

och erfarenhet ses som något givande och utvecklande samt som en naturlig 

del av det vardagliga arbetet. 

 

Ingen motivation – ingen utveckling 

Det finns hos de intervjuade en uppfattning om att vilja och motivation för 

individuell utveckling är avgörande för att denna utveckling ska ske. Det finns 

en inre motivation som driver lärarna att utvecklas i sin profession. 

Motivationen kan beskrivas som att lärarna ser den individuella utvecklingen 

som något stimulerande, vilken förhindrar en slentrian upplevelse av arbetet. 

Den inre motivationen ses som speciellt essentiell för den individuella 

utvecklingen på grund av avsaknaden av yttre motivationsfaktorer som 

exempelvis en löneförhöjning. 
 

… för att det ska bli stimulerande för mig för annars så är det ju som att jag skulle 

kunna gå till jobbet varje dag och göra samma sak varje dag. 

… alltså det är ju min egen nyfikenhet som driver mig, tänker jag, hela tiden… 

     (Inger) 

 

… man måste ju ha en inre sporre för det finns ju ingen sporre utifrån, det finns ju inte 

så här att ”ja eftersom du har läst så här mycket så får du mer betalt”, eller nåt sånt utan 

det är ju en inre drivkraft. 

     (Stina) 
 

Den inre, individuella motivationen ses alltså som en väsentlig faktor för den 

individuella, professionella utvecklingen. Det finns även uttryck för att 
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kollegors, alltså andras, motivation för utveckling är en viktig komponent för 

den individuella utvecklingens förekomst.  
 

… men det är just den här mottagligheten för det spelar ju ingen roll om jag tar upp 

frågor på konferens, det kan jag ju ha gjort 15 gånger… … så är det ju ändå några som 

aldrig någonsin hört det… … och jag menar såna kommer man väl aldrig att komma åt 

kanske… 

     (Stina) 

 

... om man har funderingar eller frågor om nåt som rör skolan eller som man, ja man vill 

ha råd i, så kan man få ett svar att ”ja men jag återkommer om det”, och så är det aldrig 

nån som återkommer. Man kan ju glömma, men när man frågar igen så har inte 

personen ifråga ens tänkt på det… och det avspeglar ju, eller det signalerar ju nånting… 

     (Inger) 
 

Exemplen tolkas som att kollegors motivation till utveckling är av avgörande 

betydelse för att den individuella motivationen ska bli fruktbar och leda till 

individuell, professionell utveckling.    
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 Diskussion 
Jag kommer här inledningsvis att diskutera den metod som använts i arbetet. I 

diskussionen lyfts såväl styrkor som svagheter för metoden fram. Jag visar 

även på min egen förståelse för de implikationer valet av metod medför. Efter 

denna metoddiskussion följer en diskussion av resultatet i vilken 

underrubriker för respektive frågeställning skapats. Slutligen ges en 

sammanfattande kommentar samt förslag på vidare forskning relaterad till 

denna studies område. Studiens frågeställningar är återigen: 

 

 Hur uppfattar lärare skolutveckling och betingelserna för denna? 

 Hur uppfattar lärare sin individuella, professionella utveckling och 

betingelserna för denna? 

 

Metoddiskussion 

Det krävs enligt Kvale & Brinkmann (2009) en omfattande träning för att bli en 

högt kvalificerad intervjuare. Det skall direkt medges att jag själv inte ser mig 

som någon kvalificerad intervjuare. Träning och erfarenhet av intervjuer är 

nämligen en bristvara i mitt liv. Kvale & Brinkmann menar vidare att 

intervjuarens kunskap om ämnet är väsentligt för att kunna ställa relevanta 

följdfrågor och följa upp intervjupersonens svar. Intervjuarens färdigheter och 

ämneskunskaper är avgörande för den producerade datans kvalité. Med 

vetskap om detta såg jag till att innan intervjuerna vara så påläst som möjligt i 

området. Utefter de förutsättningar jag hade inför dessa intervjuer gjorde jag 

således mitt bästa för att insamla data med så hög kvalité som möjligt.    

 

De inspelade intervjuerna transkriberades för analys. Kvale & Brinkmann 

(2009) menar att det när en intervju skrivs ut sker en abstraktion av den socialt 

levande intervjun. Intervjun sker ansikte mot ansikte där tidsförlopp, tonfall 

och kroppsuttryck är omedelbart tillgängliga. Faktorer som det sociala 

sammanhanget, tonfall och kroppsspråk kan således gå om intet när 

intervjusamtalet genom transkribering övergår till text. För att kunna komma 

ihåg dessa faktorer i analysarbetet gjordes skriftliga anteckningar om dessa i 

direkt anslutning till varje intervju. När utskriven intervjudata ska analyseras 

finns det en risk att analysen stannar nära textens nivå vilket gör att den 

djupare betydelsen går om intet (Marton & Månsson, 1984). När analysen 

gjordes var jag medveten om ovan nämnda faktorer när jag försökte finna vad 

som sades ”bortom” textens nivå. Jag försökte med andra ord finna de 

bakomliggande innebörderna i de intervjuade lärarnas utsagor. Trots att jag 

själv upplever att jag lyckas med detta finns ändå risken kvar att tolkningarna 

förhåller sig allför nära textnivån. Tolkningarna i sig kan även ifrågasättas i 

och med att tolkningar ofta är influerade av forskarens personliga erfarenheter 

och förförståelse (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag är medveten om dessa 
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implikationer och ger därför läsaren möjligheten att själv göra tolkningar av 

presenterade citat för respektive kategori. 

 

Enligt Dencombe (2009) måste kvalitativa forskare kunna acceptera det faktum 

att all data inte kan presenteras. Denscombe menar vidare att forskaren måste 

se sig själv som en redaktör av data och därmed selektera vad som ska 

presenteras och inte. Det gäller i analysen att prioritera vissa delar framför 

andra utifrån deras relevans för studien. Läsaren får således inte möjlighet att 

ta del av allt material och kan därmed inte heller veta huruvida det redovisade 

resultatet återspeglar data på ett rättvist sätt. Bryman (2011) menar även att det 

finns en risk att kontexten av det som sägs går förlorad i kvalitativa 

dataanalyser. Den sociala situationen tappas lätt bort genom att textstycken 

lyfts ur de sammanhang de förekommer. Jag har under arbetes gång haft dessa 

tankar i huvudet och försökt presentera en så valid bild som möjligt av det 

insamlade materialet. Jag är dock införstådd med att mina egna erfarenheter 

och förförståelse även här påverkat urvalet av vad som presenterats. En annan 

forskare skulle säkerligen kunna göra en alternativ selektion ur det insamlade 

empiriska materialet. 

 

Urvalet med fyra intervjuade lärare kan tyckas begränsat. Fler intervjuer var 

planerade om materialet skulle ses som otillräckligt. Materialet sågs dock som 

tillräckligt efter fyra intervjuer i och med att lärarnas utsagor, trots det vida 

spänningsfältet, till stor del var återkommande. Materialet skulle givetvis fått 

en högre reliabilitet om fler intervjuer gjorts. Den begränsning som här gjordes 

är grundad i denna studies omfattning och förhållandevis strama tidsram. 

Området är intressant och jag skulle tveklöst, i mån av tid, gått ännu djupare i 

min forskning. 

 

Det kan ifrågasättas huruvida de intervjuade påverkats av att ha deltagit i 

denna studie. Kvale & Brinkmann (2009) menar att det är forskarens ansvar att 

överväga de möjliga konsekvenserna för de personer som deltar i studien och 

även för den grupp de representerar. Detta ansvar och övervägande fanns med 

i mitt betänkande när jag utförde studien. Som framgår av resultatet är inte det 

beforskade området något för lärarna vardagligt samtalsämne. Lärarna har 

dock i intervjuerna visat ett engagemang och intresse för dessa frågor. 

Möjligheten finns att lärarna genom sitt deltagande i studien i större 

omfattning börjar reflektera över hur deras verksamhet ser ut och vilka 

betingelser det finns för att utveckla denna. En förhoppning är att detta kan 

leda till något positivt för lärarna och deras verksamhet.  
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Resultatdiskussion 

Som det framkommer i resultatet finns det ett brett spänningsfält i de 

intervjuade lärarnas uppfattningar om skolutveckling och individuell, 

professionell utveckling. I följade diskussion har jag valt att diskutera det som 

jag personligen finner mest intressant och relevant för denna studie. Vissa 

delar av resultatet kommer således inte att diskuteras. 

 

Diskussion lärare om betingelser för skolutveckling 

I antologin ”Skolutvecklingens många ansikten” (Berg & Scherp, 2003) förklaras 

olika perspektiv ur vilka skolutveckling kan ses. Med en inblick i de olika 

perspektiven är det möjligt att få en förståelse för den komplexitet och vida 

omfång begreppet skolutveckling innefattar. Resultatet i denna studie visar att 

skolutveckling som begrepp är komplext och mångfacetterat även för de 

intervjuade lärarna. Det visar sig att det hos de intervjuade lärarna inte finns 

någon enhetlig bild av vad skolutvecklingsarbete är. Skolutveckling är heller 

inget som lärare samtalar om särskilt ofta i den vardagliga verksamheten. Vad 

detta kan bero på kan diskuteras. Kanske kan det bero på den avsaknad av en 

gemensam och vägledande vision som lärarna uttrycker. Enligt Scherp (2003) 

är en av skolledaren förankrad vision hos sina lärare av avgörande betydelse 

för att en gynnsam utvecklings- och lärprocess ska vederfaras. En gemensam 

och uttalad vision kan även bidra till att lärare tillsammans utvecklar ett 

gemensamt språk om skolutvecklingsfrågor. Carlgren & Marton (2000) och 

Colnerud & Granström (1993) menar att ett gemensamt och professionellt 

språk som alla förstår och delar en förutsättning för att konstruktiva och 

lärande samtal lärarkollegor emellan ska kunna ske. En avsaknad av detta 

gemensamma språk och en gemensam vision kan leda till att skolutveckling 

uppfattas individuellt olika av respektive lärare beroende på position och 

förståelse för uppdraget. Denna tendens visar sig i kategorierna ”Skolutveckling 

– ett svårfångat begrepp” och ”Ett gemensamt arbete mot en avsaknad vision”. I den 

sistnämnda kategorin finns det hos lärarna en uppfattning om att 

skolutveckling borde handla om ett gemensamt, kontinuerligt 

utvecklingsarbete av hela organisationen. Detta är enligt Berg (2003) även en 

gemensam faktor för samtliga perspektiv på skolutveckling som tidigare 

presenterats. Ett gemensamt mål, eller en tydlig och förankrad vision hos alla 

involverade kan tolkas som en mycket avgörande faktor för att detta 

gemensamma utvecklingsarbete skall uppstå. En vision som lyser med sin 

frånvaro verkar kunna leda till en mer individuell, fragmenterad uppfattning 

om skolutvecklingsarbete vilket förmodligen inte gynnar och utvecklar 

organisationen i sin helhet.  

 

Samtliga intervjuade lärare nämner att skolutveckling handlar om lärande av 

varandra. Det sker enligt lärarna en utveckling när kollegor i arbetslaget 

gemensamt för pedagogiska diskussioner och tar lärdom av varandras 

erfarenheter. Scherp (2002) menar att detta erfarenhetslärande är den 
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viktigaste påverkansfaktorn för lärarnas sätt att undervisa. Resultatet visar att 

det hos lärarna finns en tilltro till kollegors individuella kunskaper och att 

dessa genom samtal, reflektioner och diskussioner kan delas med andra. Detta 

i arbetslaget gemensamma kunskapsutbyte nämns återkommande i 

forskningsöversikten som en väsentlig del av skolutvecklingsarbetet (Scherp, 

2003; Blossing, 2003; Claesson, 2007). Rhöse Martinsson (2006) visar i sina 

studier av arbetslag att lärares kunskaper genom interaktion med andra 

fördjupas och breddas. Att lärare utvecklas av varandra kan å ena sidan ses 

som en utveckling som sker individuellt hos respektive lärare. Det kan å andra 

sidan ses som att arbetslaget som helhet utvecklas, detta som ett resultat av 

flera lärares individuella utveckling. Gemensamma diskussioner och 

reflektioner kan som MacDonald Grieve (2010) påpekar även vara ett sätt för 

den individuelle läraren att synliggöra och få en förståelse för sina egna 

fördomar, attityder och ideologier. Det finns här en stark koppling mellan 

lärares uppfattning om skolutveckling i stort och den individuella, 

professionella utvecklingen. 

 

Skolutvecklingsarbete i arbetslaget sker inte av sig självt. Blossing (2003) 

menar att det inte ens är säkert att lärare ser den egna skolkulturen som ett 

förbättringsområde. Resultatet i denna studie visar att lärarna ser en 

utvecklingspotential i det gemensamma skolutvecklingsarbetet som sker i 

arbetslaget. Det finns hos lärarna en föreställning om hur det gemensamma 

utvecklingsarbetet borde se ut. I denna föreställning lyfter lärarna tillsammans 

pedagogiska frågor, lyssnar på varandra, diskuterar och reflekterar över det 

vardagsnära arbetet. Faktorer som hindrar att denna föreställning inte blir till 

verklighet benämns av lärarna som tidsbrist eller ett upplevt motstånd för 

förändring hos kollegor. Forskning (Gustavsson, 2008) har visat att den mesta 

av lärarnas gemensamma tid används till att lösa praktiska frågor på 

bekostnad av frågor med mer pedagogisk karaktär. Även Ericsson (2001) 

menar att det i arbetslagets samtal finns en avsaknad av pedagogiskt och 

didaktiskt innehåll. Ericsson menar vidare att arbetslagarbetet, på grund av sitt 

till majoritet administrativa innehåll, ofta stannar på en administrativ nivå och 

aldrig når ut till eleverna. Att tid anses vara en bristvara i dagens läraryrke kan 

nog ses som allmänt känt. Huruvida den tid som finns används till 

administrativa och praktiska frågor eller frågor av mer pedagogisk karaktär 

borde kunna ses som en organisatorisk angelägenhet. Det bör påpekas att 

kvalitén på verksamheten enligt Scherp (2003) är beroende av huruvida det 

rent organisatoriskt ges utrymme för organiserad reflektion och pedagogiska 

samtal. Skulle då lärarnas ovan nämnda föreställning om det gemensamma 

utvecklingsarbetet bli verklighet om mer tid avsätts till pedagogiska samtal? 

Enligt resultatet finns det förutom tidsbristen en annan faktor som påverkar det 

gemensamma utvecklingsarbetet, nämligen ett upplevt motstånd för förändring 

hos kollegor.  Motståndet som visar sig i resultatet kan beskrivas som att det 

hos de intervjuade lärarnas kollegor finns ett föga intresse för pedagogiska 

diskussioner och förändring. Detta kan å ena sidan ses som att kollegorna är 

nöjda med verksamheten som den är och inte ser något motiv till utveckling 

eller förändring. Det kan å andra sidan förklaras som att det inom lärarkåren 
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finns en lång tradition att uppfatta ansvaret för, och genomförandet av 

undervisningen som en individuell företeelse (Blossing, 2003). Att diskutera 

med kollegorna i arbetslaget blir således motivlöst (ibid.). Borko (2004) menar 

att sociala normer som tillåter såväl stödjande som utmanande konversationer 

om lärares undervisning är något av den viktigaste ingrediensen för 

framgångsrika lärgemenskaper. Det går att ifrågasätta huruvida dessa 

tillåtande sociala normer visar sig i denna studies resultat. Traditioner och 

normer tar tid att förändra och det bör slutligen poängteras att det hos de 

intervjuade lärarna finns en önskan att nå närmare den uttalade 

föreställningen om det gemensamma skolutvecklingsarbetet. Inger uttrycker 

denna önskan koncist. 
 

Jag tror att vi kan ge varandra så mycket om vi tillåter oss att visa vad vi kan och vad 

som är våra brister, men jag vet inte varför det är som det är. 

 (Inger) 

 

Diskussion lärare om betingelser för individuell utveckling    

Det framkom i resultatet ett stort spänningsfält i de intervjuade lärarnas 

uppfattningar om den individuella, professionella utvecklingen. Det verkar 

inte heller här finns någon gemensam bild över vad individuell, professionell 

utveckling är i ontologisk bemärkelse. De mest framträdande uppfattningarna 

var att individuell utveckling sker genom interaktion med andra samt genom 

erfarenhet. Den individuella motivationen för utveckling ses även som 

avgörande.  

 

Hur utvecklas då den individuelle läraren professionellt genom interaktion 

med andra? Resultatet visar att det finns en uppfattning att individuell 

utveckling sker när kollegor tillsammans för gemensamma reflektioner och 

diskussioner över det vardagsnära arbetet. Observation och analys av 

varandras undervisning nämns även det som utvecklande aktiviteter. Vi kan i 

dessa aktiviteter se att lärarens individuella utveckling uppfattas som 

beroende av samarbete och dialog med andra. Den individuella utvecklingen 

sker genom ett kollegialt utbyte av erfarenheter och kunskaper. Även här ses 

arbetslaget som en betydande arena. Faktorer som av lärarna upplevs som 

avgörande för att den individuella utvecklingen ska bli effektiv är en öppen 

inblick i varandras arbete, en öppenhet för konstruktiv kritik, god kommunikation, 

trygga relationer samt tid för pedagogiska diskussioner. Erfarenhetslärandet är som 

tidigare nämnts (Scherp, 2003) den viktigaste påverkansfaktorn för lärares sätt 

att undervisa. Om så är fallet måste även erfarenhetslärandet kunna ses som en 

av de viktigaste komponenterna för den individuella, professionella 

utvecklingen. För att erfarenheter skall delas kollegor emellan krävs just de 

ovan nämnda faktorerna. I kategorin Individuell utveckling genom interaktion 

framgår det att dessa faktorer av lärarna implicit uttrycks när de talar om 

hinder för sin individuella utveckling. Det kan således även här konstateras att 

det hos de intervjuade lärarna finns en föreställning om hur den individuella 

utvecklingen borde ske. Varför är det då inte som det enligt lärarna borde vara? 
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Exemplen som tas upp i resultatet visar en avsaknad av dessa avgörande 

faktorer samtidigt som de efterfrågas. Hur kan denna avsaknad förklaras? Till 

att börja med kan faktorn En öppen inblick i varandras arbete kan ses som 

betingad av andra faktorer såsom en öppenhet för konstruktiv kritik, god 

kommunikation och trygga relationer. Frånvaron av en öppen inblick i varandras 

arbete skulle kunna förklaras med den långa tradition inom läraryrket som 

Blossing (2003) påvisar. I denna tradition uppfattas ansvaret för planering och 

undervisning som en ytterst individuell företeelse. I denna socialt isolerade 

undervisning ges ingen insyn till andra lärare. Gustavsson (2008) menar att 

vissa skolor är organiserade så att lärare aldrig sett en annan kollega 

undervisa. Den öppna inblicken skulle även kunna påverkas av det som Nias 

(1998) tar upp. Nämligen att lärares personliga och professionella identitet 

allvarligt kan hotas om de utsätts för situationer där deras 

tillkortakommanden synliggörs för andra, exempelvis genom observationer 

eller kollegial vägledning. Ett exempel på detta finns explicit uttryckt i 

resultatet. 
 

... en del klarar ju inte av att man tipsar dem om nånting och sådär utan då känner dom 

sig lite kränkta eller dåliga… … nä men man känner ett motstånd va, och då tänker jag 

nej då ska inte jag hålla på och berätta nåt. 

(Nina) 
 

De ovan givna exemplen på hur en inblick i andra lärares arbete kan hämmas 

kan relateras till faktorerna öppenhet för konstruktiv kritik, god kommunikation och 

trygga relationer. Jag påstår inte att det är just dessa faktorer som är de 

avgörande, de tas bara upp för diskussion. Poängteras bör dock att den 

professionelle läraren enligt Dimenäs (2007) har ett vetenskapligt 

förhållningssätt till sitt yrke och visar en öppenhet för förbättringsarbete. Ett 

vetenskapligt förhållningssätt kan tolkas som en distinktion mellan profession 

och person. Citatet ovan visar en upplevelse att denna distinktion hos vissa 

lärares saknas. Ett tips om undervisning från en kollega tas inte alltid på ett 

professionellt plan, det kan istället tas på ett personligt plan vilket leder till en 

känsla av kränkning eller oduglighet. Det finns många sätt att försöka förklara 

varför den individuella utvecklingen inte ges de betingelser som lärarna 

önskar att den hade. Problemet kommer inte att lösas här men det kan i alla 

fall konstateras att det hos de intervjuade lärarna görs en reflektion över 

detsamma. Kanske kan denna reflektion leda till en för lärarna mer rationell 

individuell, professionell utveckling. 

 

Resultatet visar även en uppfattning att den individuella, professionella 

utvecklingen sker avskilt det kollegiala samarbetet. Denna utveckling visar sig 

i kategorin Erfarenhet och reflektion. Utvecklingen är baserad på lärarens 

individuella reflektioner och erfarenhet av sin egen undervisning. Som tidigare 

nämnts finns det ett begränsat utrymme för gemensamma reflektioner och 

pedagogiska diskussioner i de samtal som förs kollegor emellan. Lärarens egen 

reflektion och erfarenhet kan därför ses som en betydelsefull aspekt för den 

individuella utvecklingen. Ericsson (2001) menar att lärare genom egna 

reflektioner och erfarenhet utvecklar en praktisk yrkesteori. I och med att lärarna 
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sällan ser varandra i det dagliga arbetet blir denna praktiska yrkesteori enligt 

Ericsson ytterst angelägen. Även Gustavsson (2008) menar att lärare lägger 

stort förtroende i denna så kallade praxisteori. Gustavsson menar vidare att 

lärare, för att ta till sig yttre teorier, först måste införliva dessa i den praktiska 

yrkesteorin. Detta kan även kopplas till lärarens relation till de teorier som 

genererats av pedagogisk forskning. Enligt Gustavsson ser lärare sina 

praktiska teorier som mer pålitliga i och med att dessa av läraren själv är 

upplevda i praktiken. Det kan dock diskuteras hur pass utvecklande detta 

individuella, erfarenhetsbaserande lärande är. Scherp (2003) menar att 

individer tenderar att lägga märke till sådant som för dem redan är känt och 

redan finns i deras övertygelser. Sådant som inte överensstämmer med de 

egna föreställningarna ignoreras. Det finns enligt Sherp därför en möjlighet att 

erfarenhetslärandet snarare kan verka som ett konserveringsmedel istället för 

att vara utvecklande. Det känns intressant att koppla denna teori till det hos de 

intervjuade lärarnas uppleva motstånd för förändring hos sina kollegor. Enligt 

Folkesson (2005) byggs nämligen den praktiska yrkesteorin även upp i dialog 

och diskussion med kollegor. Det upplevda motståndet för förändring hos 

kollegor som de intervjuade antyder skulle då kunna förklaras som att lärarnas 

individuella praxisteori prioriteras högre än de teorier som tas upp i 

gemensamma diskussioner. Om de teorier som lyfts för diskussion inte 

överensstämmer med lärares tidigare övertygelser kan dessa med andra ord 

ignoreras. Denna ignorans kan säkert av andra upplevas som ett motstånd för 

förändring och utveckling. 

 

Avslutande reflektioner      

Jag vill sammanfattningsvis återgå till mina frågeställningar: Hur uppfattar 

lärare skolutveckling och betingelserna för denna, samt Hur uppfattar lärare sin 

individuella, professionella utveckling och betingelserna för denna? 

Frågeställningarna känns genom studien som besvarade i och med att det 

framkommer en bild av hur lärarna uppfattar skolutveckling och sin 

individuella, professionella utveckling. Det framkommer även en bild av hur 

lärarna uppfattar betingelserna för dessa frågor. Det kan diskuteras huruvida 

det verkligen går att göra en distinktion mellan lärarnas uppfattning om 

skolutveckling och den egna, professionella utvecklingen. Det är påfallande 

hur den individuella utvecklingen av lärarna ses som en konsekvens av det 

kollegiala skolutvecklingsarbetet. Lärarna ser förutom sin egen undervisning 

och erfarenhet sina kollegor som en av de viktigaste påverkansfaktorerna för 

sin individuella utveckling. Arenan tycks vara samtalen och diskussionerna i 

arbetslaget. Ett tydligt pedagogiskt ledarskap och en gemensam vision är 

andra aspekter som nämns som viktiga. Ett ledarskap som är tydligt och 

vägledande är givetvis viktigt för att lärare ska utvecklas som ett homogent lag 

i vilket alla drar åt samma håll. Frånvaron av dessa aspekter kan leda till att 

lärare individuellt skapar en förståelse för uppdraget och vad som behöver 

utvecklas. En konsekvens av detta skulle kunna utmynna i att det på en skola 

finns många, väldigt duktiga och professionella lärare som jobbar i det 

enskilda utan samspel med andra. Den utveckling som då sker kan ses som 
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fragmenterad istället för att hela verksamheten utvecklas i stort. En metafor till 

detta skulle kunna vara ett fotbollslag med elva Zlatan Ibrahimovic utan 

tydligt ledarskap, gemensam spelstrategi och målsättning. Laget skulle 

förmodligen vara framgångsrikt och vinna många matcher. Det skulle dock ha 

en potential att bli suveränt om de individualistiska spelarna även var 

samspelta och ömsesidigt jobbade mot samma mål. Ett lag är bara summan av 

alla spelare. Ett lagarbete är något mer… 

 

Studien har givit en inblick i skolutvecklingens vida värld. Den har även givit 

kunskaper om lärares uppfattningar av utvecklingsfrågor och vilka betingelser 

som ges för dessa i det vardagliga arbetet. Som blivande lärare ser jag dessa 

kunskaper som ytterst betydelsefulla. Studien har även ökat mitt intresse för 

skolutvecklingsfrågor. Det är ett område jag ytterligare skulle vilja fördjupa 

mig i och på så sätt bidra med vidare kunskapsutveckling .  

 

Förslag till vidare forskning 

I intervjuer finns det alltid en risk att de intervjuade förvränger sina svar och 

svarar vad som kan anses vara ”politiskt korrekt” på frågorna. Denna risk 

finns givetvis även för denna studie och dess resultats reliabilitet. Ett förslag 

till vidare forskning skulle kunna vara att genom observationer bringa 

kunskap om när utvecklande samtal lärare emellan förekommer? I vilka 

miljöer är dessa vanligast, vilka är involverade och hur ter sig samtalen? Vilka 

områden är det lärare prioriterar för utveckling och vad grundar de dessa 

prioriteringar i? 

 

Tack! 

Det kan kanske ses som klichéaktigt att i ett examensarbete sända ett tack till 

berörda personer. I mitt fall känns det dock angeläget att rikta ett stort tack till 

min kära sambo Sofia och min käre son Wille som under arbetets gång stått ut 

med min stundtals mentala frånvaro. Jag vill även sända ett tack till min 

handledare Anneli Hansson för hennes tillgänglighet och konstruktiva 

kommentarer under arbetets gång. – Tack!    
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 Bilaga 1 
Intervjuguide. 
 

Skolutveckling och lärares utveckling. 

 
Innan intervjun berättar jag vem jag är och varför jag är här samt berättar att jag 

uppskattar att den intervjuade tagit sig tid till att vara med i studien.  

 

Jag berättar kort om studien och vilket område den riktar sig mot. (Det 

övergripande området har informanterna delgivits tidigare via e-post så de fått 

en möjlighet att börja formulera sig.) 

 

Jag informerar om de forskningsetiska regler jag lovar att följa under arbetets 

gång.  

 

Jag förklarar att jag för att kunna lyssna ordentligt under intervjun vill spela in 

det som sägs med en diktafon. Om informanten inte går med på detta förs 

löpande anteckningar istället. 

 

Jag berättar för informanten att det under intervjun är helt okej att ta tid på sig 

innan han/hon svarar. Om det är något som han/hon inte vill svara på är det 

också okej. Om informanten någon gång vill avbryta intervjun är det bara att 

säga till. 

 

Datum, informantens ålder, utbildning (när), erfarenhet och befattning noteras. 

 

 
 

  

 

 

 

 

Intervjun börjar 
 

Berätta vad du tänker om skolutveckling och på vilket sätt ni arbetar med 

skolutveckling på din skola?  

 

 

Vad ser du för hinder/möjligheter till att arbeta med skolutveckling på er skola? 

 

 

Kan du berätta något om hur du själv utvecklas som lärare? 

 

 

Vad ser du för hinder/möjligheter för din utveckling som lärare? 

 

 

Är det något vi inte berört angående området som du känner att du vill ta upp? 

 

Jag tackar för deras tid och att de var villiga att ställa upp på intervjun. 

 

 

Intervjun avslutas 
 


