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Förord 
Under tiden som vi arbetat med uppsatsen har vi på våra respektive skolor påbörjat              
olika arbeten för att utveckla lärarnas lärande. Det innebär exempelvis att           
schematider för arbetslagen är förlagda för att generera mer tid tillsammans för            
planering och reflektion, självskattning och inventering av kunskaper i relation till           
behov. Vi ser även att fler långsiktiga projekt av mer praktisk och fysisk karaktär              
krävs   för   att   skapa   bästa   möjliga   lärmiljö   för   lärarna.  
 
För vår del som rektorer i våra organisationer har studierna inför och arbetet med              
denna uppsats varit värdefull och givande. Vi har fått lära och reflektera tillsammans             
med människor från olika yrkesgrupper och bakgrunder vilket har gett oss ett vidgat             
perspektiv på vad pedagogisk vetenskap är och på vilka olika sätt den kan användas              
och   vara   avgörande.   Samtidigt   har   livet   pågått   med   sina   berg   och   dalar.  
 
Tack till vår handledare Britten Ekstrand för alla fina utbildningspolitiska samtal som            
varit så kloka att de kunnat rädda livet på vilken utbildningsnation som helst. Och              
tack   för   att   du   ställt   krav   på   vår   vetenskaplighet   -   precis   vad   vi   behövde. 
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Abstract 
 
 
Denna studie är en del i ett skolutvecklingsprojekt som syftar till att skapa ett hållbart               
lärande för lärarna på två fristående skolor i Skåne. För att nå ett hållbart lärande har                
vi gjort denna studie vars syfte är att undersöka hur lärarna själva resonerar kring sitt               
eget lärande och sin egen utveckling. 14 lärare deltog i undersökningen som            
genomförts med en fenomenologisk metodansats i semistrukturerade intervjuer. De         
intervjuade lärarna har fått resonera om sin utveckling och sitt lärande under            
rubrikerna 1) Motiv och drivkrafter för lärande 2) Miljö för lärande och 3) Organisation              
för lärande. Vår viktigaste slutsats är att lärarnas lärande och utveckling inte är ett              
mekaniskt arbete som per automatik blir framgångsrikt om man applicerar metoder           
och modeller för kollegialt lärande. Det är, precis som elevernas, starkt knutet till den              
egna personen och de specifika, individuella förutsättningarna. Andra slutsatser vi          
har   kunnat   dra   är 

- Lärarnas utveckling och lärande bottnar i olika sorters drivkrafter där          
arbetsglädje   i   vardagen   är   en   av   de   starkaste.  

- Den psykosociala arbetsmiljön är av stor vikt för att lärare ska kunna lära sig              
och   utvecklas.  

- Den mest betydelsefulla organisatoriska faktorn är att skapa både tid och           
plats   för   gemensamma   stunder   -   både   formella   och   informella.  

 
 
Nyckelord : lärares lärande, kollegialt lärande,fenomenologi, organisationskultur,      
arbetsglädje. 
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1. Inledning 
 

Vem avgör vad läraren behöver lära sig? Vad anser läraren själv att läraren behöver              
lära   sig?   Hur   lär   sig   läraren   egentligen   bäst? 
 
Eftersom vi båda arbetar som rektorer på helt fristående skolor har vi stor frihet att               
organisera just våra lärares lärande. Vi har ingen förutbestämd studiedagskultur eller           
centralt prioriterad fortbildning att förhålla oss till. Våra respektive verksamheter är           
alltså frikopplade från kommunalt/centralt inplanerade studiedagar och andra        
fortbildningsinsatser i den traditionsenliga andan. Vi anser oss därför ha tillräckligt           
med resurser, i form av tid och möjlighet, att gå på djupet med frågan om vad lärarna                 
behöver för att komma framåt i sitt lärande och sin utveckling och den fråga vi i första                 
rummet ställer är således: hur ser lärare på våra skolor egentligen på sitt eget              
lärande?  
 
Denna frihet innebär också ett stort ansvar då vi har ett stort spelutrymme att              
förvalta. Så länge vi håller oss inom styrdokumentens ramar får vi göra som vi vill då                
det gäller att förvalta och utveckla våra respektive verksamheter. Vi är båda visionärt             
lagda och delar ambitionen att göra våra skolor så bra som möjligt - både för lärare                
och elever. Lärarna är självklart helt avgörande för en skolas kvalitet och förmåga att              
utvecklas, förbättras och frodas. Att fördjupa sig i deras tankar och känslor kring sin              
egen utveckling och sitt eget lärande har för oss framstått mer och mer som en               
förutsättning   för   vidare   utveckling   av   våra   skolor.  
 
Läraryrket befinner sig i ständig förändring, en förändring som tack vare ny teknik             
och digitalisering går snabbare och snabbare. Föränderligheten och lärandet sker i           
kontexten där den egna verksamheten och de egna eleverna förändras och ställer            
krav på lärares lärande, men också i den samhälleliga kontexten där skolan som             
institution är i ständig rörelse och utsatt för förändringar - skolan är ju politiskt styrd               
samtidigt som den är förpliktigad att vila på vetenskaplig grund och beprövad            
erfarenhet.   En   balansgång   som   vi   i   utbildningssystemet   hela   tiden   behöver   gå. 
 
Våra respektive skolor är både lika och olika varandra. Likheterna består främst i hur              
verksamheterna styrs. Båda skolorna är fristående och drivs av personer som är            
lokalt kopplade till enheterna. Båda skolorna är alltså helt fria, både från            
kommunpolitiskt   styre   och   från   koncernägande. 
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2.   Bakgrund 
 
Rektorns arbete på en skola kan bestå av en mängd olika arbetsuppgifter som             
varierar väldigt i innehåll och utformning. Arbetsbeskrivningar kan skilja sig åt           
betydligt. Därför kan det ibland vara nyttigt att ta sig tillbaka till huvudfokuset - vad är                
egentligen rektors arbetsuppgift? I skollagen 2010:800, beskrivs den juridiska         
utgångspunkten för rektor och förskolechef med två centrala handlingsregler i § 9            
och   §   10: 

Ledningen   av   utbildningen 

Rektor   och   förskolechef 
9 § Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en              
rektor. Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och          
samordnas av en förskolechef. Dessa ska särskilt verka för att utbildningen           
utvecklas. 
Rektorn och förskolechefen ska benämnas på detta sätt. Dessa benämningar          
ska   förbehållas   den   som   har   en   anställning   som   rektor   eller   förskolechef. 
En   ställföreträdare   får   utses   för   en   rektor   eller   en   förskolechef. 
10 § Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och            
ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas           
olika förutsättningar och behov. Rektorn och förskolechefen fattar i övrigt de           
beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag             
eller   andra   författningar. 
Rektorn och förskolechefen får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare           
vid förskole- eller skolenheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att           
fullgöra enskilda ledningsuppgifter och besluta i frågor som avses i första           
stycket, om inte annat anges. Lag (2014:458).”  (Skollagen SFS, 2010:800,          
kap   2). 

 
I både Läroplan för grundskolan och i Läroplan för gymnasieskolan förtydligas           
ansvaret för att utveckla lärarna i deras profession. Rektorer har ett särskilt ansvar             
och det står preciserat i åtta punkter, en av punkterna handlar om rektorers ansvar              
riktat mot personalen. Personalen har rätt till att få den kompetensutveckling som            
krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter (Läroplan för            
grundskolan   2011,   2.8   och   Läroplan   för   gymnasieskolan   2.6).  
 
Sedan den nya skollagen togs i bruk 2011 har formuleringen “vetenskaplig grund            
och beprövad erfarenhet” svävat över varje rektors arbete med skol- och           
kompetensutvecklingsfrågor. Arbetet med kompetensutveckling, och skolutveckling      
generellt,   ska   alltså   vara   tydligt   kopplat   till   både   forskning   och   specifik   erfarenhet. 
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I rektorns ansvar ingår inte bara att få till stånd utveckling i en lärande organisation,               
utan även att kvalitetssäkra denna utveckling i relation till rådande forskning;           
vetenskaplig grund. Att lärarna då är med på tåget och att deras lärande i egenskap               
av professionella för det första inträffar, för det andra omsätts och för det tredje              
utvärderas måste vara navet i utvecklingen av skolan. Frågan om hur lärare lär sig              
har därför aktualiseras av både forskningen och yrkesverksamma ledare under de           
senaste åren. Tydligt syns detta i Skolverkets eget utvecklings- och stödmaterial där            
forskningsbaserat arbetssätt i vardagen på olika sätt visualiseras och diskuteras          
(2015). Olika typer av utvecklingsprogram har vuxit fram, ofta i samarbete med högre             
lärosäten (se t ex Kroksmark, 2014). Samtidigt har PISA-turismen till främst Nya            
Zeeland, Kanada och Finland ökat. Bland annat fick Helsingborg stad stark kritik i             
media för att ha använt en halv miljon skattekronor till en utbildningsresa för de högst               
uppsatta tjänstemännen i utbildningsförvaltningen till Nya Zeeland våren 2016         
(Johansson,   2017,   6   april).  
 
I skolverkets rapport R ektor - en stark länk i styrningen av skolan  (2013)  lyfts              
rektorerna fram som viktiga i rollen att tillgodose de två viktigaste ingredienserna:            
utmaning och återkoppling i en lärande miljö. Rapporten stödjer sig på intervjusvar            
från 3181 rektorer och biträdande rektorer från både fristående och kommunala           
huvudmän, där skolorna är spridda geografiskt över hela landet. I en av rapportens             
slutsatser lyfter man fram rektorernas upplevelse av att man har liten möjlighet att             
påverka styrelsen eller nämndens beslut rörande skola och utbildning. Detta          
förstärks genom att de vidare anser att de finns en bristande tilltro till huruvida              
rektorerna har den kompetens och kapacitet som krävs för att utveckla skolan            
(Nihlfors   &   Johansson,   2013).  
 
Sett ur det här ljuset, att rektor generellt upplever att de har liten möjlighet att               
påverka beslut i styrelser och nämnder, träder våra egna verksamheter fram på ett             
lite annorlunda sätt eftersom vi faktiskt anser att vi kan påverka viktiga beslut i fråga               
om utveckling. Frågan om hur lärarna själva ser på sitt eget lärande och sin egen               
utveckling är i detta perspektiv central då vi menar att varje lärare är bärare av               
kompetens och utvecklingspotential som är helt avgörande för oss som skolledare           
att ta tillvara i vårt arbete med att utveckla våra verksamheter. Detta är också              
avgörande för hur lärarna själva upplever hur nöjda de är med sitt yrkesval.             
Skolverkets lägesbedömning visar att de lärare som stöds av rektorerna i sin            
utveckling   helt   enkelt   upplever   sig   ha   ett   gott   arbetsliv   (2013). 
 
Att lärare trivs med sina arbeten är ett led i strävan efter låg personalomsättning. För               
att undvika långtidssjukskrivningar är det viktigt med förebyggande arbete och IFAU           
(Institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering) lyfter fram        
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betydelsen av rektorernas arbete med den psykosociala arbetsmiljön i skolan (IFAU,           
2012). 
 
Ytterligare ett perspektiv på lärares lärande och utveckling är det ekonomiska. Åman            
skriver i finansdepartementets forskningsrapport om lärares yrkeskunnande,       
professionella utveckling och undervisningsskicklighet som avgörande för om        
Sverige som skolnation ska vara en medelmåtta eller om vi ska tillhöra de allra              
främsta. Åman menar alltså att lärarnas professionella kompetens är en av           
framgångsfaktorerna   för   att   nå   skolframgång   (Åman,     2011 ) .  
 
De prisade forskarna Andy Hargreaves och Michael Fullan har med sin bok            
Professionellt kapital - att utveckla undervisning i alla skolor  (2013) bidragit till både             
forskningen och den utbildningspolitiska diskussionen på ett intressant sätt. De          
uttrycker det själva så här: “Forskningsexempel ingår inte som ett led i ett stegvis              
kunskapsbygge för professionellt kapital utan som illustrationer till den debatt          
författarna för.” (s. 19). Och visst känns väl den formuleringen ganska klockren i den              
moderna utbildningspolitiken som i ena handen leds av “vetenskaplig-grund-         
paradigmet” och i den andra New Public Management-paradigmet? På gott och ont            
har den vetenskapliga grunden tagit ett steg närmre den politiska skoldebatten och            
forskningsresultat används som argument till förändring av både politiker och          
myndigheter. Ett exempel på detta är 2010-talets Hattie-feber. Det är både tacksamt            
och enkelt att se en större utbredning av forskningsresultat anammas i både            
debatten och praktiken, men det ställer också frågor om vad den pedagogiska            
forskningen görs utifrån och hur den kan och bör användas. Tyvärr fungerar inte             
forskningsresultat att koka ner till framgångsrecept och/eller quickfixes. De måste          
användas i en komplex kontext där lärarna är individer och inte maskiner. Det är mot               
denna bakgrund vi vill undersöka hur lärarna själva tänker kring sitt eget lärande och              
sin   egen   utveckling. 
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3.   Syfte   och   problemformulering 
 
En viktig parameter i skolor som har ambitionen att fungera som professionella            
lärandegemenskaper är det kollegiala lärandet - antingen i skolor som helhet eller i             
mindre arbetslag. Hur lärare uppfattar sitt eget lärande och skolan som lärandekultur            
blir då väsentligt att reda ut. Vårt förbättringsarbete handlar om att lyfta fram lärares              
egna föreställningar om sitt lärande och sin utveckling. Syftet är i förlängningen att             
hitta ingångar till lärarnas lärande för att med hjälp av dessa skapa ett kulturellt och               
strukturellt hållbart lärande på varje specifik skola: ett lärande som fungerar i            
praktiken och som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi delar            
vision för våra respektive skolor där vi vill att lärarna ska vara delaktiga, motiverade              
och   växa   som   professionella. 
 
För   att   detta   ska   bli   genomförbart   i   praktiken   ställer   vi   oss   i   detta   arbete   frågan 
 

-  Hur resonerar fjorton lärare på två fristående skolor kring sitt eget lärande              
och   sin   utveckling?  

 
Vi förväntar oss att denna studie kommer att ge oss kunskap om hur lärarna själva               
tänker kring sitt lärande och sin utveckling och därmed ge oss förutsättningar att i              
våra respektive organisationer av lärares lärande i större utsträckning utgå från           
lärarnas egna tankar och funderingar kring sin utveckling. Även om vår utgångspunkt            
är väldigt specifik då vi bara undersökt våra egna verksamheter kan säkerligen våra             
resultat   och   slutsatser   användas   även   i   andra   skolor. 
 
Våra respektive skolor skiljer sig så klart åt på flera punkter. Våra lärmiljöer präglas              
av   olika   faktorer.  
 
På byaskolan (F-6) utgår lärmiljön för lärarna i stor utsträckning från individuella            
behov med gemensamma inslag. Alla lärarna ingår i samma arbetslag, arbetslaget           
träffas varje vecka för planering och utveckling av undervisningen. Dessa träffar           
tillsammans med de 13 dagar fria från undervisning som genomförs varje läsår syftar             
till att utveckla verksamheten vidare. Det systematiska kvalitetsarbetet, skrivprojekt         
och kunskaper analyseras och följs upp under denna tiden. Den psykosociala           
arbetsmiljön och kulturen på skolan är entusiastisk och positiv, det finns en stark             
gemenskapskänsla och trivseln är hög. Varje termin görs klassrumsobservationer         
med efterföljande feedback mellan lärarna. En gång i månaden träffas lärarna i olika             
arbetsgrupper för att arbeta med planering av skolaktiviteter såsom         
likabehandlingsplan   och   krisgrupp.  
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På stadsskolan (gymnasium) finns en mycket god psykosocial arbetsmiljö där          
relationer alltid kommer i första rummet. Trivseln är hög och kulturen stark. Lärmiljön             
för lärare är starkt präglad av detta då mycket fokus läggs på att vårda och odla                
relationer och detta har av tradition setts som en förutsättning för god pedagogik.             
Lärarna har inte förrän 2015 varit organiserade i arbetslag, utan varit ganska            
ensamma eller förlitat sig på informella samarbetskonstellationer. Sedan 2015         
arbetar de tretton lärarna i tre olika arbetslag: ett för varje årskurs. Skolans             
undervisning är förlagd måndag-torsdag och fredagar är alltid lärarnas egna dagar.           
Då   skapas   tid   för   möten,   gemensamma   planeringar   och   utvecklingsarbeten.  
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4.   Forskningsöversikt 
 
Den forskning som bedrivits kring lärares lärande är starkt förknippad med forskning            
om skolutveckling. Den ontologiska utgångspunkten i detta sammanhang är att          
skolan som idé och verksamhet inte är en statisk inrättning utan en samhällelig             
institution vars uppgift är att både följa och forma utveckling framåt. 2011 fick den              
svenska skolan en ny skollag där formuleringen att skolan ska vila på vetenskaplig             
grund och beprövad erfarenhet lyftes fram för att karaktärisera den nya tidens skola.             
Naturligtvis skedde denna ändring och omskrivning inte i ett vakuum, utan föregicks            
av utredningar, rapporter och forskning som pekat på att verksamheten i skolorna            
behöver planeras, systematiseras och följas upp på ett bättre sätt för att utveckling             
och kvalitet ska kunna fortskrida och säkras. En förutsättning för att utveckling ska             
kunna ske i en skola är att lärarna deltar i denna utveckling. Och för att lärarna ska                 
kunna delta i utveckling behöver lärarna själva utvecklas och lära sig nya saker.             
Lärares lärande och skolutveckling går hand i hand och är på många sätt svåra att               
skilja från varandra. Vårt fokus är lärarnas lärande och utveckling, men mycket av             
den forskning som bedrivits om detta har gjorts i syfte att belysa skolutveckling som              
fenomen.  
 
4.1   Centrala   begrepp  
I forskning om lärares lärande används olika begrepp för att karaktärisera och            
beskriva hur lärares lärande kan och bör organiseras. För att ta till sig denna              
forskning   är   det   bra   att   känna   till   några   centrala   begrepp. 
 
Kollektivt lärande handlar om att man tillsammans, inom en arbetsgrupp, utvecklar           
kunskaper som främjar lösandet av arbetsgruppens uppgifter (Granberg & Ohlsson,          
2016). Granberg och Ohlsson (2016) menar att “kollektivt lärande är en process där             
individer i samspel identifierat och kritiskt reflekterar över gemensamma         
förutsättningar, dilemman, uppgifter och kompetens samt skapar beredskap för         
handling relaterad till situationens och kontextens krav.” (s. 181) Denna term           
används av organisations- och arbetslivsforskare och avser inte någon särskild          
yrkesgrupp.  
 
Kollegialt lärande  är ett frekvent använt begrepp i forskning om lärares lärande och             
skolutveckling. Kollegialt lärande är ett begrepp som ofta används som          
framgångsfaktor i skolutvecklingssammanhag, men det finns ingen entydig definition         
av begreppet. Kollegialt lärande anges som en sammanfattande term av Olsson och            
Granberg (2016) då man hänvisar till olika typer av kompetensutveckling där kollegor            
genom strukturerat samarbete  tillägnar sig kunskaper i den dagliga praktiken.          
Kollegialt lärande innebär att de som deltar övar på att systematisera ett sätt att ge               
varandra feedback på utförandet av olika arbetsuppgifter. Angående den engelska          
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termen för kollegialt lärande PLC,  Professional Learning Communities,  har man nu           
nått en internationell konsensus kring utan att det finns en tydligt utmejslad definition.             
Håkansson och Sundberg menar dock att begreppet innefattar kritiskt undersökande          
av sin praktik på ett regelbundet, reflekterande, samarbetande, inkluderande,         
lärandeorienterande   och   utvecklingsinriktat   sätt   (2016). 
 
Lärande organisation diskuteras och definieras av Scherp  (2007 & 2013). En lärande            
organisation tar enligt Scherp sin utgångspunkt i de lärdomar som dras ur            
vardagsverksamheten. Det som skiljer en lärande organisation från andra         
organisationer är, enligt Scherp, att man på ett medvetet och systematiskt sätt lär i              
och om vardagsverksamheten på individ-, grupp- och organisationsnivå. “Detta         
åstadkoms genom att lärdomar verbaliseras, problematiseras och diskuteras i hela          
organisationen för att dokumenteras i ett kollektivt minne så att de kan användas av              
medarbetarna i sitt vardagsarbete”. Scherp menar vidare att en organisation kan           
betraktas som en  lärande  organisation om själva lärandet omsätts till förändringar i            
såväl handling som organisationsstrukturer. Det räcker inte med        
kompetensutveckling - det krävs ett ökat utrymme i det vardagliga arbetet. Vidare är             
det viktigt att inte lärandet stannar hos ett fåtal individer i organisationen. Lärandet             
ska fungera som ett kollektivt, gemensamt lärande. I en lärande organisation är            
arbetslaget navet och lärarna tar ansvar både för det egna och för sina kollegors              
lärande. I stället för centralt utformade arbetsplaner om hur alla ska göra på samma              
sätt   bör   det   utformas   lärplaner   där   alla   gör   på    olika    sätt      (Scherp,   2007). 
 
CPD (Continuing Professional Development).  Den engelska förkortning som mest         
används   för   fortbildning   och   professionell   utveckling   av   yrkesverksamma   lärare.  
 
Skolkultur/organisationskultur.  Själva skolans kultur är en viktig nyckel i arbetet med           
att bedriva utveckling och förbättring. I Sverige har bland annat Blossing intresserat            
sig mycket för skolkulturers uttryck och betydelser. Han menar att reflektion kring            
skolans kultur är en viktig ingång till att avgöra vilken kapacitet en skola har att driva                
igenom ett förbättringsarbete. Med kultur avser Blossing det arbetsumgänge och          
klimat som råder på skolan och han har i sin forskning undersökt relationer,             
samarbetsnormer och hur initiativ tas i skolornas organisationer (Blossing, 2011).          
Organisationskultur är ett vidare begrepp som sträcker sig utanför skolans värld och            
som fokuserar på kulturens betydelse i organisationer/verksamheter/ företag. I         
Sverige har bland annat organisationssociologen Gustafsson studerat       
företagskulturer och översatt dessa studier till skolans värld. Som utgångspunkt          
använder han den amerikanske organisationsforskaren Scheins teorier om kulturens         
betydelse   för   och   i   organisationer   (Gustafsson,   2017). 
 
Frirum är ett centralt begrepp i Bergs forskning. Han menar att det finns en strategi               
för skolutveckling som innebär att erövra frirummet som finns mellan skolan som            
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institution och den faktiska skolverksamheten. För att detta ska låta sig göras            
behöver de professionella i verksamheterna först och främst upptäcka frirummet,          
sedan   erövra   det   (2011). 

    
 
Figur   1    Illustration   av   Gunnar   Bergs   frirumsteori 
 
Den inre gränsen för skolan står för det faktiska vardagsarbetet som bedrivs inom en              
enskild skola. Den yttre gränsen eller ramen markerar skolan som institution vars            
uppdrag innehåller allt från lagar, regler, mål och resultatstyrning på nationell nivå till             
lokalt fastställd regelverk av obligatorisk karaktär. Frirummet är zonen mellan den           
yttre   och   inre   gränsen.  
 
 
4.2   Tidigare   forskning 
Lärares lärande och utveckling har under det senaste decenniet satts under lupp ur             
flera olika perspektiv och har av många forskare pragmatiskt pekats ut som nyckeln             
till lyckad skolutveckling (se bland annat Skolverket). Forskning kring bland annat           
kollegialt lärande har lyfts fram på politiska nivåer och ibland kan det vara snårigt att               
navigera i forskningen kring detta eftersom den ofta kan vara dogmatisk och peka ut              
“what works” i form av olika modeller och processer. Forskning om lärares lärande             
och utveckling är ofta, men inte alltid, en del av forskningen om skolutveckling då just               
lärares   lärande   ses   som   en   förutsättning   för   att   skolutveckling   ska   kunna   äga   rum.  
 
I 2017 års upplaga av European Journal of Teacher Education är temat Looking             
back, Looking forward. Där nämns att perspektiv på lärares lärande och utveckling är             
ett av de mest förekommande ämnena i deras samtida utgivning ( Livingstone &            
Flores Assuncâo,  2017). Två av artiklarna i volym 40 (2017) handlar just om lärares              
lärande och utveckling; den ena om miljöns betydelse för lärares lärande och den             
andra   om   lärares   egna   lärandemål   i   relation   till   arbetslivserfarenheten.  
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4.2.1   Motiv   och   drivkrafter   för   lärare   att   lära 

Håkansson och Sundberg har i böckerna  Utmärkt skolutveckling , 2016 och  Utmärkt           
undervisning , 2012 synliggjort sambandet mellan elevens lärande och lärarnas         
lärande och utveckling. De menar att all skolutveckling och lärares lärande bör utgå             
ifrån en analys av den egna skolans elevers behov. Lärares lärande är inte ett mål i                
sig utan, det är ett medel för att nå elevernas lärande (2016). Lärares lärande och               
utveckling är, sett i det här ljuset, ett instrument för att utveckla elevers lärande och               
utveckling och lärares personliga drivkrafter för att lära sig nya saker är relativt             
bortskalade. Det finns en rad variationer på inblandning och styrning uppifrån då            
man tittar på hur skolor organiserat skolutveckling och lärares lärande. Dock pekar            
forskarna samstämmigt på vikten av att den lokala skolan behöver formulera och            
organisera sitt eget lärande för bästa effekt (a.a.). Frågan är dock i vilken             
utsträckning lärarna själva har mandat att formulera egna lärandemål i relation till            
den lokala skolledningens analys av lärandebehov. Detta är så klart problematiskt då            
skolan i Sverige till stor del är en politiskt styrd verksamhet, ofta på både nationell               
och kommunal nivå. En ytterligare utmaning i skolans värld är en ofta återkommande             
byråkratisk organisering. Denna byråkrati kan vila tungt över en skola och vara svår             
att ta sig runt för att skapa just de förutsättningar som behövs för att bedriva ett lokalt                 
förankrat lärande för lärare där lärarna själva står för drivkraften. I kölvattnet av detta              
riskerar initiativ till skolutveckling och förbättringsarbete att landa i förändringar av           
strukturer som i sig inte garanterar att det sker varken lärande eller pedagogisk             
utveckling   (a.a.).  

En grupp nederländska forskare publicerade i juni 2017 artikeln “Teachers’          
professional learning goals in relation to teaching experience” i European Journal of            
Teacher Education. De har i en intervjustudie undersökt lärares lärandemål i relation            
till deras erfarenhet av yrket. De menar att få empiriska studier gjorts just om              
lärarnas perspektiv på fortbildnings- och utvecklingsprogram och de motiverar sin          
egen studie med att fortbildnings- och utvecklingsprogram för lärare generellt sett           
sällan tar hänsyn till mottagaren, det vill säga lärarnas egna behov, drivkrafter och             
tidigare erfarenheter. Vidare konstaterar de att tidigare forskning i stor utsträckning           
fokuserat på vad lärarna  borde  eller  behöver lära och utveckla, inte vad lärarna             
själva  vill  utveckla (Louws m. fl. 2017). Undersökningen är gjord i Nederländerna            
som har ett nationellt system där lärare i stor utsträckning själva designar sin             
fortbildning. 
 
Undersökningen visade att lärares egna lärandemål landade i två olika kategorier: en            
som handlar om lärande om den egna praktiken och en som handlar om själva              
skolan som arbetsplats, exempelvis digitalisering. Ett annat resultat var att de lärare            
som är mitt i karriären (8-19 år i yrket) formulerade lärandemål utanför uppdragets             
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kärna, bland annat handledarutbildning för blivande lärare medan de lärare som är i             
början av karriären (0-7 år i yrket) i första hand formulerade lärandemål som handlar              
klassrumsorganisation och kommunikation. Gemensamt för lärare i början och i          
mitten av lärarkarriären är att de formulerar lärandemål om sitt ämne och om didaktik              
i relation till ämnes- och läroplaner. De lärare som befinner sig sent i karriären              
formulerade inga sådana lärandemål alls utan formulerade i stället lärandemål om           
tekniska innovationer, något som de lärarna i början av karriären saknade. Louws m.             
fl. (2017) drar slutsatsen att de lärare som befinner sig sent i karriären har nått ett så                 
automatiserat stadium av arbete med didaktiska frågor att de inte längre anser sig ha              
behov   av   att   utveckla   detta.  

 
If   schools   want   to   organize   teachers   CPD   in   such   a   way   that   teachers’  
experience is taken into account, it seems that for early career teachers            
learning opportunities are required relating to the current concerns they          
experience in practice. Mid-career teachers could be supported with growth          
opportunities in curriculum and instruction (...) and broader responsibilities in          
their job. Late career teachers seem to prefer learning opportunities about           
new developments such as technological innovations. More importantly than         
the differentiated learning opportunities, we found that teachers’ CPD is          
largely influenced by the local school context and classroom concerns.          
Therefore, we propose that CPD could best be organized locally and only            
after considering the diversity of teachers’ learning needs. (Louws m. fl. 2017,            
s.   499) 

 
 
Murphy, som är forskare i pedagogik vid Limerick University, Irland, har i sin samtida              
forskning tittat på hur forskning om CPD i väldigt stor utsträckning fokuserat på             
metoder för fortbildning och professionell utveckling och inte alls särskilt mycket på            
innehåll för densamma. Murphy (2017) hänvisar bland annat till Stoll (se nedan)            
beträffande vikten av att lärare själva måste ringa in sina egna behov av utveckling i               
relation till den lokala skolan. Det Murphy (2017) undersökt är hur sådana            
behovsinventeringar ser ut i ett nationellt perspektiv. Han lutar sig emot en nationell             
enkätundersökning som genomförts bland nästan 600 irländska pedagoger som         
ombetts värdera hur prioriterat de anser olika innehåll i fortbildningsinsatser är.           
Murphys slutsats är att de irländska pedagogernas prioriteringsordning skiljer sig          
något beroende på om de undervisar yngre (6-12 år) eller äldre åldrarna (12-18 år).              
Pedagogerna för de yngre åldrarna anser att fortbildning i ledarskap, styrdokument           
och didaktik var högst prioriterat medan pedagogerna för de äldre åldrarna i stället             
rankade styrdokument, didaktik och IKT som de mest prioriterade         
fortbildningsområdena.  
 

15 



 
Linnéuniversitetet,   Växjö      Caroline   Åkesson   Larsson 

           Cornelia   Nyström 

Anna-Carin Bredmar disputerade 2014 med ett forskningsprojekt som undersökt         
vilken roll positiva emotionella erfarenheter spelar för lärare i yrkesvardagen.          
Bredmars perspektiv adderar ett intressant bidrag till forskning kring lärares          
drivkrafter generellt då hennes undersökning går utanför både metoder och innehåll           
beträffande lärarens yrke och dess utveckling och sätter fokus på något helt annat:             
den fundamentala förutsättningen av behovet att känna glädje inför sina          
arbetsuppgifter. 
 
Bredmar menar att förvånansvärt få studier gjorts inom detta område med tanke på             
vilken stor plats just emotioner tar i relationer till andra och att läraryrket till allra               
största delen bygger på just relationer. I sin undersökning om vad arbetsglädje            
innebär i lärares arbete kommer hon fram till att själva känslan av arbetsglädje är              
oerhört   fundamental:    

 
Genom arbetsglädjen får lärarna en emotionell kännedom om arbetet såsom          
harmoniskt, att arbetet går bra och att de har eleverna med sig. Om det omvända               
råder känner de brist på arbetsglädje. Detta är tydliga exempel på hur känsla och              
förnuft samspelar i lärares vardag. Arbetsglädjen ger dem kännedom om deras           
relation till elever, kollegor och arbetsuppgifter. Känslan fungerar därmed som en           
vägvisare i arbetet. (...) Ett lyhört emotionellt samspel är inte något som kan             
framkallas med tekniker eller metoder, men det är en förmåga som lärare kan             
utveckla   i   sitt   arbete.    (Bredmar   2014,   s   226   och   239) 

 
 
 
4.2.2   Miljö   för   lärares   lärande 
Håkansson och Sundberg (2016) menar att en positiv skolkultur med en gemensam            
vision, ordningssamt klimat och positiv förstärkning är en karaktäriserande faktor för           
framgångsrika skolor i termer av studieresultat. Det kollegiala lärandet genererar i sig            
ökad känsla av gemenskap och effektivitet vilket leder till stärkt motivation i            
klassrummet och ett starkare kollektivt ansvar för elevernas lärande. En kulturell           
norm som behöver luckras upp bland lärare är att en lärares arbete bor i det egna                
klassrummet. Detta synsätt kan vara ett hinder för lärares förmåga att ta initiativ till              
och   driva   utvecklingsarbete   utanför   klassrummets   dörr. 
 
Ett bidrag i senaste numret av  European Journal of Teacher Education är artikeln             
“The importance of environment for teacher professional learning” av en maltesisk           
och en skotsk forskare där de tittat på miljöns betydelse för lärares lärande och              
utveckling   (Attard   Tonna   &   Shanks   2017). 
  
Undersökningen vilar på ett sociokulturellt perspektiv på lärande och betonar den           
samarbetande kulturens betydelse för lärares lärande och utveckling. De         
understryker att NPM-erans krav på effektivitet har stort inflytande på vår syn på             
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lärares lärande och utveckling eftersom kraven på mätbara resultat höjts. Vidare           
poängterar de att det är en allmänt utbredd sanning att samarbete och kollegialt             
arbete optimerar lärares lärande. Men: detta kommer inte av sig självt utan är             
beroende både av hur relationerna mellan lärarna på skolan fungerar och av hur             
skolledningen tar tillvara och skapar tillfällen för samarbete att äga rum. De menar att              
skolans kultur på många sätt är avgörande för hur både formellt och informellt             
lärande   bland   lärare   uppstår   och   fungerar.  

 
When   teachers   engage   with   others,   they   can   gain   confidence   as   they   realise  
that   many   others   feel   challenged   by   similar   situations.   A   culture   of  
collaboration   in   schools   is   beneficial,   triggers   further   learning   and   helps  
teachers   to   acknowledge   their   learning   needs   and   articulate   their   knowledge.  
When   there   is   a   culture   of   collaboration   in   schools,   teachers   benefit   from  
support   and   development   more   than   when   there   are   cultures   denoted   by  
individualism.    (Attard   Tonna   &   Shanks   2017,   s.   92) 

 
 
 
4.2.3   Organisation   för   lärares   lärande 
Torsten Madsén (lärarutbildare vid Kristianstad Högskola) skrev redan 1994: “Om vi           
ska kunna utveckla en skola som alla lämnar med bibehållen lust att lära, måste              
kraven   på   livslångt   lärande   först   och   främst   gälla   lärarna”   (s.   22). 
 
Skolverksamheten kan bara utvecklas om lärarna blir mer kompetenta och Madsén           
menar att skolan från 1990-talet i huvudsak förväntas utvecklas inifrån och nedåt. Att             
lägga ett större ansvar på lärarna vad gäller fortbildning och kompetensutveckling           
pläderar Madsén för. I antologin  Lärares lärande  (1994) uttrycks en hel del skepsis             
gällande sättet att genomföra fortbildningsdagar genom en övertro till vad          
studiedagarna kunde åstadkomma i skolutvecklingssammanhang. Att citera Göran        
Persson som fällde följande kommentar då han hösten 1989 under          
kommunalisering debatten uttryckte “Det är få saker som vi satsar så mycket pengar             
på men som av dem som får ta del av den bemöts med skepsis.” Kritiken mot                
ämnesövergripande fortbildning som inte anses tillföra verksamheten något nytt har          
inte heller uppfattats vara praktiskt användbar (Madsén, 1994). Resonemanget att          
fortbildning ska vara förankrad bland lärarna och utgå ifrån deras behov kan enligt             
Madsén medföra att man tappar bort verksamheten. Skolan behöver satsa på           
fortbildningsanalys som är kopplade till verksamhetens behov samtidigt som lärarans          
upplevda behov är med och väger av. I en självutvecklande skola anses måldebatten             
aldrig   avslutad   utan   är   ett   stående   ämne   för   analys   och   utveckling.  
 
Jon Ohlsson och Otto Granberg (Stockholms universitet) är redaktörer för, och           
artikelförfattare i, boken  Kollektivt lärande - i arbetslivet  (2005). Här finner Ohlsson            
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stöd i flera forskare som menar att såväl teamlärande som det organisatoriska            
lärandet är exempel på lärande som överskrider den enskilde individen. Det samspel            
och den kommunikation som finns i det kollektiva lärandet och som framträder mest             
intensivt och betydelsefullt i team innebära att det som människor tillsammans           
skapar blir mer och annorlunda än de skulle gjort på egen hand (Granberg &              
Ohlsson   2005).  
 
Granberg och Ohlsson (2005) menar att intresset för begreppet kollektivt lärande           
blev starkt kring 1990-talet då diskussionen kring den lärande organisationen var           
som mest aktuell för organisationsforskare. Man har inte nått något helt tydlig            
konsensus kring innebörden av begreppet utan det beror på om man som forskare             
ser på det från kognitiva eller sociala faktorer. De presenterar en ansats i sin artikel               
som beskriver begreppet från ett pedagogiskt perspektiv. De lyfter fram ett           
organisationspedagogiskt perspektiv och vill bidra till att öka på begreppsutveckling          
och förståelse (2005). Det kollegiala lärandet skiljer sig från det kollektiva och det             
kollaborativa på följande vis: kollektivt lärande handlar om att man inom en            
arbetsgrupp utvecklar kunskaper som främjar lösandet av arbetsgruppens uppgifter.         
Kollaborativt lärande innebär att man utgår ifrån att fakta är fakta och att samarbetet              
med   kollegor   bidrar   till   att   man   förstår   och   lär   in   detta   (Granberg,   2016). 
 

 
  
Figur 2 En schematisk bild över hur kollektivt, kollaborativt och kollegialt lärande            
kan förhålla sig till varandra. Kollaborativt lärande kan ofta inrymmas i kollektivt            
lärande, medan kollegialt lärande mer handlar om metoder snarare än          
kunskapsutveckling. 
 

18 



 
Linnéuniversitetet,   Växjö      Caroline   Åkesson   Larsson 

           Cornelia   Nyström 

Ohlsson redovisade i artikeln “Utvecklingsprojekt möter motstånd” (2001) resultatet         
av två fallstudier som närmare undersökt två skolor som genomfört två kollektivt            
inriktade skolutvecklingsprojekt. Dessa projekt var båda initierade av lärare och          
genomfördes av lärarna. Men i båda fallen mötte dessa projekt motstånd både i form              
av uttryckta protester och inbäddad kritik. Kritiken och motståndet förklarar Ohlsson           
(2001) i att det finns två parallellt organiserade processer i skolans värld. Den ena              
organiserar det kollektiva lärarskapet, uttryckt i arbetslag och samverkan. Den andra           
i det tysta det individuella lärarskapet. Det första försöker skapa ramar för            
organisationen och gemensam utveckling, något som alla ska vara med i och man             
inte kan säga nej till, och det andra, det individuella lärarskapet, som vi då inte lyfter                
in i diskussioner eller pratar om men som ändå är lärarnas vardag. När dessa två               
processer   inte   ser   en   vinst   i   varandra   då   kan   detta   ge   upphov   till   motstånd. 
 
Helen Timperley är professor i pedagogik vid universitetet i Auckland, Nya Zeeland.            
Hennes forskning är inriktad på lärares utveckling och lärande. Tillsammans med           
John Hattie har hon under 2010-talet satt Aucklands pedagogiska fakultet på den            
internationella kartan och hennes utarbetade modell för hur lärare kan utvecklas och            
lära sig nya saker på ett hållbart sätt har fått stor genomslagskraft i hela världen.               
Svenska Skolverket hänvisar flitigt till Timperley och hennes forskningsbaserade         
modeller för utveckling och lärande under rubriken kollegialt lärande (Skolverket,          
2013). 
 
En av Timperleys utgångspunkter är att lärare och skolledare i första hand måste slå              
hål på den kulturella normen om lärares fullärdhet; bilden av en god lärare som den               
som “kan allt” fungerar inte i det moderna skolsamhället. I stället behöver vi goda              
lärare   som   hela   tiden   är   i   utveckling   och   lärande   (Timperley,   2011).  
 
Timperley (2011) har kommit fram till att en avgörande faktor för hur hållbart och              
djupt lärarnas lärande och utveckling blir är själva initiativet till utveckling. Lärarna på             
en skola behöver ta sin utgångspunkt i de egna eleverna då de ska utveckla sin               
undervisning. Lärarnas viktigaste nyckel till kunskap är kunskapen de har om sina            
elever. Således menar Timperley att direktiv uppifrån är ett problematiskt initiativ att            
utveckla   sin   undervisning   utifrån.  
 
Skolledarens roll i lärarnas utveckling och lärande fungerar enligt Timperley (2011)           
bäst då skolledaren inte bara främjar lärandet utan leder det och har en syn på sina                
lärare som om de vore den egna klassen. Skolledaren är på många sätt avgörande              
för hur väl lärares lärande organiseras, utvecklas och genomförs. En skolledare           
behöver vara uthållig, skapa kontinuitet, vara noggrann med uppföljningar, skapa          
goda relationer och fungera som en samlande kraft i det lärande och utvecklande             
arbetet (Timperley, 2011). I Review of Educational research publicerades 2011          
“Conceptualizing Teacher Professional Learning” av V. Darlen Oper och David           
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Pedder. I artikeln väver författarna samman olika typer av forskning och litteratur            
gällande lärares professionella utveckling, lärare och lärande, lärare och förändring          
och organisationsutveckling. Som gemensamma faktorer finner de att lärare behöver          
tid, reflektion och diskussion och möjlighet att praktisera för att utveckla sig och             
verksamheten. För att organisera lärandet ska man säkerställa och planera för att            
arbeta regelbundet och intensivt hellre än kort och vid få tillfällen exempelvis            
kopplade   till   studiedagar   (2011). 
 
Vidare har Timperley (2011) kommit fram till att det är effektivt att dela ut ledaransvar               
för att maximera allas lärande i skolan. Att lärare leder lärprocesser bland andra             
lärare är viktigt då detta inte enbart ska göras av skolledaren. Timperley (2011)             
betonar här vikten av en tillåtande lärmiljö för lärare: ingen ska behöva låtsas vara              
duktig   och   misstag   ska   tas   tillvara   som   en   indikator   på   behov   att   lära   nytt. 
 
Timperleys cykliska modell för professionellt lärande i skolan. Bilden är hämtad ur            
Skolverkets   skrift    Forskning   för   klassrummet    (2013). 
 

 
 
Figur 3  Timperleys modell för professionellt lärande i skolan.(Skolverket, 2013, s.           
28). 
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Louise Stoll är professor i pedagogik vid Institute of Education, London. Stoll är en              
flitigt anlitad konsult och har arbetat mycket med att organisera kollegiala           
lärandegrupper, så kallade Professional Learning Communitiess (Robertson &        
Timperley, 2012).  Stoll (2012) menar att en fungerande PLC kännetecknas av           
följande   sex   tecken: 

1. Delade värderingar och vision kring lärande: måste finnas en samsyn kring vad             
man   vill   på   skolan   utifrån   styrdokument. 

2. Gemensamt ansvar för elevernas lärande: lärare arbetar tillsammans, inte          
isolerade   från   varandra. 

3. Reflekterande professionellt förhållningssätt: att samtala om pedagogiska        
utmaningar både utifrån elevernas behov och forskningsresultat lösa problem som          
uppstår   i   arbetet. 

4. Samverkan och sammanhang. Lärarna är ständigt involverade i utvecklingsarbetet          
och bär på en känsla av samhörighet i lärargemenskapen. Meningsskiljaktigheter          
ses   som   en   tillgång   då   de   berikar   reflektionen. 

5. Det kollegiala lärandet stärker gruppen och den enskilde läraren samtidigt           
eftersom   den   enskilde   lärarens   lärande   stärks   av   kollegornas. 

6. Ömsesidig tillit till varandra i gruppen: känslan av trygghet och tillit ses av många               
som   helt   avgörande   för   det   kollegiala   lärandet. 

 
Hans-Åke Scherp är lektor i pedagogik vid Karlstad universitet. Scherp (2013) har i             
sin forskning undersökt skolledarens roll i relation till lärares lärande och har, i likhet              
med Timperley (2011), kommit fram till att lärares lärande är långt mer effektivt och              
varaktigt om lärare själva är medskapare till och utvecklare av förbättringar som            
behöver   göras   och   därmed   vilka   nya   kunskaper   som   behövs. 

 
Scherp (2013) har också tittat på organisationens betydelse för utveckling och           
lärande och han skiljer mellan det han kallar “arbetsorganisation” och          
“utvecklingsorganisation”. Med detta menar han att “arbetsorganisationen” är den         
som förvaltar det vardagliga arbetet i skolans värld medan         
“utvecklingsorganisationen” lägger fokus på pedagogiska problem som uppstår och         
använder dessa för att utveckla lärprocesser. Han hävdar att dessa två           
organisationer behöver samexistera så att inte hela skolan tippar över till det ena             
eller   andra.  
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Som ett resultat av sin forskning har Scherp (2013) formulerat en skarp kritik mot              
New Public Management-perspektivets konsekvenser för utbildning och lärande.        
Han kritiserar standardiseringar och övertron på mätbarhet i skolan eftersom detta           
system riskerar att tolkas som en missförtroendeförklaring av lärares och skolledares           
kompetens, vilket i sin tur riskerar att leda till att lärandets fokus förskjuts i fel riktning                
i och med att tilliten till den egna förmågan sänks. Detta är så klart en problematisk                
ingrediens i lärares psykosociala arbetsmiljö eftersom det professionella        
självförtroendet riskerar att sänkas rejält. Även skolmyndigheter såsom        
Skolinspektionen använder ett NPM-perspektiv i de krav som formuleras kring det           
systematiska kvalitetsarbetet som Scherp kritiserar för att fokus ligger på kontroll och            
görande i stället för utveckling och lärande (2013). Ur denna kritik kan man dra              
slutsatsen att lärarens lärande och utveckling riskerar att bli alltför instrumentell och            
att   lärarens   egna   drivkrafter   hamnar   i   skymundan. 

 
Dylan Wiliam är professor i pedagogik vid University College London. Hans forskning            
har i första hand riktats in på bedömningens betydelse för lärandet i matematik, men              
han har sedan lyft sin forskning om pedagogisk bedömning till en mer generell nivå              
och blivit en flitigt anlitad guru i formativ bedömning. Wiliam har studerat den             
formativa bedömningens betydelse för klassrumsresultat och 2016 formulerade han         
de viktigaste resultaten från hans forskning och arbete på fältet för skolledares            
räkning. Han menar, i likhet med Murphy, att fortbildning för lärare i alltför stor              
utsträckning har fokuserat på  hur  lärare lär snarare än  vad : “Ett viktigt skäl till att               
fortbildningen inte påverkat det praktiska arbetet i klassrummet har varit att man inte             
har förstått betydelsen av att beakta både  process  och  innehåll .” (Wiliam, 2016 s.             
202). Wiliam menar alltså att skolledare i första hand behöver arbeta med frågan vad              
varje   lärare   behöver   bli   bättre   på/lära   sig/utveckla.   Därefter   kommer   huret   in.  

Vidare menar Wiliam (2016) att en svaghet hos en pedagog inte nödvändigtvis är ett              
utvecklingsområde. Han menar, i likhet med Håkansson och Sundberg, Timperley          
och Stoll, att läraryrket är ett lagarbete och att en enskild pedagogs svaghet kan              
vägas upp av en annan pedagogs styrka. Sett ur det här perspektivet behöver inte              
en lärares professionella utveckling utgå från en formulerad brist eller svaghet, utan            
kan   lika   gärna   handla   om   att   utveckla   en   pedagogisk   sida   som   redan   är   stark.  

Wiliam (2016) tar upp frågan om tid och tidsanvändning i läraryrket. Han menar att              
lärare i regel misslyckas kapitalt om man ber dem ange vad de kan antingen sluta               
med eller dra ner på för att skapa tidsutrymme åt annat. Wiliam ger lärarna rätt då                
hans forskning och erfarenhet visat att lärare sällan eller aldrig ägnar sin arbetstid åt              
helt improduktiva arbetsuppgifter. Och att detta faktum i sin tur gör det pedagogiska             
ledarskapet svårt: det handlar om att hindra människor från att göra bra saker för att               
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de ska kunna göra ännu bättre saker, men för att göra detta behöver skolledaren se               
till   att   det   finns   tid   avsatt   för   detta.  
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5.   Teoretiska   och   metodiska   utgångspunkter 
 
5.1   Fenomenologin 
Denscombe (2014) talar om vikten av att välja en adekvat  forskningsstrategi , där            
forskningsdesignen är själva handlingsplanen - hur det hela är tänkt att gå till. Valet              
av strategi (och därmed design) är knutet till undersökningens syfte. Vår           
undersökning, och själva denna magisterkurs i sig, är oerhört pragmatisk då det till             
och med i delkursens titel uttalat rör sig om att genomföra ett förbättringsarbete.             
Undersökningen i sig syftar således till att förbättra något. Eftersom vi har valt att              
undersöka hur våra lärare tänker, känner och diskuterar kring sitt eget lärande,            
behöver detta syfte förankras i val av strategi och design. Denscombe skriver            
“Forskaren ska välja en strategi som sannolikt är framgångsrik för att nå            
forskningens mål och ska på ett tydligt och explicit sätt kunna motivera sitt val av               
strategi.” Denscombe lyfter fram fenomenologin som passande för småskaliga         
forskningsprojekt. Andra fördelar som lyfts fram är attraktionskraften i         
fenomenologisk forskning i egenskap av historieberättande. Han betonar också         
förmågan att fånga komplexa skeenden och den humanistiska sidan av          
fenomenologin som fördelar inom denna strategi. Å andra sidan kan fenomenologin           
sägas sakna vetenskaplig stränghet eftersom den starkt betonar subjektivitet och att           
den i större utsträckning beskriver än analyserar. Denscombe pekar också på           
svårigheter med generaliserbarhet utifrån fenomenologiska studier. Att som forskare         
helt stänga av sitt sunda förnuft är också en punkt för ifrågasättande. Fenomenologin             
riktar in sig på beskrivningar snarare än analyser för att förklara resultaten av sin              
forskning. Man menar att beskrivningarna i sig är viktiga för att få fram en autencitet,               
även om dessa kan vara irrationella och motsägelsefulla: “forskarens roll är inte att             
vara   redaktör   för   människors   sätt   att   förklara   sina   erfarenheter”   (2014).  
 
Då vi i vårt utvecklingsprojekt vill förbättra lärarnas möjlighet till egen utveckling och             
lärande så kommer vi att ta utgångspunkt i det fenomenologiska betraktelsesättet. Vi            
vill försöka förstå enskilda människor utifrån relationer som de byggt upp till sin miljö              
och den värld de lever i. I vårt arbete vill vi försöka kartlägga och sätta begrepp på                 
den värld som lärarna verkar i (Bengtsson, 1998). Husserls fenomenologiska mantra           
“Vi vill gå tillbaka till sakerna själva” har varit vår ledstjärna då vi i förlängningen av                
detta arbete vill genomföra en förändring/förbättring som på djupet fungerar för           
lärarna vi leder på våra respektive skolor. “Sakerna” ska dock inte förstås som objekt              
som ska studeras, utan som subjekt i livsvärlden: den värld som vi människor lever              
våra   liv   i   (Bengtsson,   2005).  
 
Fenomenologin, som är deskriptiv till sin natur, kan inte jämföras med den            
direktöversatta betydelsen “förklaring” då ambitionen att kartlägga och/eller        
begreppslägga den sociala värld lärarna verkar i inte kan anses som en generell             
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förklaring över hur lärare i allmänhet tänker kring sitt lärande. I stället handlar det om               
att fånga lärarnas respektive livsvärldar för att få grepp om saker så som de visar sig                
i erfarenheten, och att begreppslägga dem men utan att för den delen våldföra sig på               
dem. Man behöver vara följsam, öppen och sensibel då man använder sig av             
fenomenologin som metod (Bengtsson, 2001 & 2005). Trots det kan man integrera            
all forskning som utgår ifrån samma ansats till en gemensam kunskapsmassa som            
växer   kumulativt   och   på   så   sätt   bidrar   till   en   ökad   förståelse   i   ämnen   som   beforskas. 
 
Att använda fenomenologin som metod går ut på att göra sakerna full rättvisa, det vill               
säga de fenomen som görs till föremål för undersökningen (Bengtsson, 1998). Det            
handlar om att tala utifrån sakerna själva och vara försiktig så man inte inordnar              
utsagor och data efter egna eller rådande fördomar, åsikter, teorier eller för den             
delen   färdiga   kategorier   (1998). 
 
Fejes och Thornberg har i sin bok  Handbok i kvalitativ analys  (2014) samlat olika              
forskares artiklar om metodansatser och deras syften. Här presenteras den          
fenomenologiska metodansatsen och analysen av Szklarski. Han sammanfattar        
fenomenologin med två begrepp:  förståelseinriktning  och  induktivt förhållningssätt.        
Szklarski menar att fakta och objektiva samband i sig inte är intressant ur en              
fenomenologisk utgångspunkt, utan människors upplevelser av olika objekt. För att          
förstå dessa upplevelser måste forskaren kunna tolka desamma. Det induktiva          
förhållningssättet menar Szklarski är avgörande eftersom ett fenomenologiskt        
angreppssätt bygger på empiri och inte teori. Den som forskar ska på            
fenomenologiskt vis kasta tidigare teorier, modeller och hypoteser åt sidan, därför -            
skriver Szklarski - är både deduktion och abduktion oförenliga med klassisk           
fenomenologisk metodologi. Det induktiva förhållningssättet sätter empirin och inte         
teorin som utgångspunkt, och det är så vår undersökning gått till. Vi utgår från det               
material vi fått till oss i de intervjuer vi genomfört med våra lärare och vi har ämnat                 
beskriva deras ståndpunkter, tankar och känslor inför sitt professionella lärande så           
autentiskt vi kan. Att arbeta efter den induktiva ansatsen betyder att våra            
slutledningar på så sätt är unika och inte nödvändigtvis användbara för generella            
skolsammanhang, och framtida forskning kan ge nya slutledningar utifrån sina          
respektive   verksamheter   (Sklarski,   2014). 
 
 
5.2   Det   sociokulturella   perspektivet   på   lärande 
Hur människor lär kan man inte reducera till en fråga om enbart teknik eller metod.               
Lärande sker i så många olika sammanhang där det sker genom interaktion mellan             
människor. Det sociokulturella perspektivet ger de kommunikativa processerna en         
central roll. Nu lägger vi på ännu ett lager för att förklara hur vi lär. Detta lager är en                   
blandning av individperspektivet och omgivning och miljö. I den sociokulturella          
tanken tar man utgångspunkt i samspelet mellan de kollektiva resurserna för           
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tänkande och handling å ena sidan och individers lärande å den andra. På så sätt               
blir bilden av människans utveckling annorlunda. Man kopplar då inte lika direkt            
samman vårt eget görande i förhållande till omgivningen utan betoningen ligger i att             
omvärlden tolkas för oss i gemensamma och kollektiva mänskliga verksamheter          
(Säljö,   2014).  
 
 
5.3   Ett   organisationsteoretiskt   perspektiv 
Den fenomenologiska ansatsen att ta tillvara människans berättelse och beskrivning          
av sina upplevelser står i centrum i denna undersökning, men det behövs också ett              
kompletterande strukturellt perspektiv för att analys av resultatet och dragna          
slutsatser ska kunna bli mer användbara. Vi har valt att komplettera den            
fenomenologiska berättelsen och lärteorier med ett organisationsteoretiskt       
perspektiv.  
 
Den amerikanske organisationsteoretikern Schein har under många år forskat kring          
kulturens betydelse för en verksamhets/organisations välmående och kvalitet. Han         
menar att kulturen i en organisation kan se ut och fungera på väldigt många olika               
sätt och att det är viktigt för en ledare att lära känna sin kultur för att kunna använda                  
sig av dess styrkor och svagheter på rätt sätt i arbetet. En organisations kultur visar               
sig på olika nivåer - alltifrån symboler i de fysiska rummen till en grundläggande              
delad norm om hur man gör saker på rätt sätt. Vidare menar Schein att det finns en                 
paradox mellan att bejaka kulturen i organisationen och samtidigt följa med i            
samhällets   utveckling   och   därmed   vara   i   ständigt   lärande:  

 
When we pose the issue of perpetual learning in the context of cultural analysis, we               
confront a paradox. Culture is a stabilizer, a conservative force, and a way of making               
things meaningful and predictable. Many management consultants and theorists         
have asserted that ‘strong’ cultures are desirable as a basis for effective and lasting              
performance. But strong cultures are, by definition, stable and hard to change. If the              
world is becoming more turbulent, requiring more flexibility and learning, does this not             
imply that strong cultures will increasingly become a liability? (...) is it possible to              
imagine a culture that, by its very nature, is learning oriented, adaptive and flexible?              
(Schein   2010,   s.   365) 

 
Naturligtvis är svaret på Scheins retoriska fråga ja. Schein (2010) menar att en             
lärande   kultur   är   möjlig,   men   att   den   behöver   följande   tio   karaktärsdrag. 
 

1. Proaktivitet: ledaren behöver föregå med gott exempel och verkligen leva efter           
trossatsen   att   autentisk   problemlösning   leder   till   lärande 

2. Status åt lärande: utgångspunkten måste vara att lärande alltid är en god sak.             
Detta gäller lärande såväl utanför organisationen som inuti den. Ledaren          
måste   ge   sina   medarbetare   tid   åt   reflektion   och   feedback. 
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3. Positiva antaganden om den lärande människan. Ledaren måste tro på att           
alla   människor   vill   och   kan   lära   om   förutsättningarna   är   de   rätta. 

4. Tron   på   att   omvärlden   är   hanterbar. 
5. En delad uppfattning om att efterforskningar och pragmatism leder framåt; att           

både ledare och medarbetare ser kunskapsluckor som möjligheter att lära          
nytt. 

6.    En   positiv   inställning   till   framtiden. 
7. Öppna kommunikationskanaler för att enkelt kunna dela med sig av relevant           

information. 
8. Mångfald   och   meningsskiljaktigheter   ses   som   en   resurs. 
9. Tron   på   att   omvärlden   är   komplex   och   icke-linjär. 
10. Tron på att analys av och reflektion kring den egna kulturen är en del av                

lärprocessen. 
 
 
5.4   Intervjuundersökning   med   lärarna 
 
5.4.1   Förutsättningar 
På våra skolor har vi vissa gemensamma faktorer men andra som skiljer oss åt. Vi               
är båda ganska få i elevantal och personal. 115 elever med tretton lärare på              
centrumskolan och 72 elever med åtta lärare på byaskolan. Skolorna har båda hög             
måluppfyllelse vad gäller trygghet och trivsel (Skolinspektionens skolenkät och         
kommunal attitydundersökning) och skolornas kultur sätter relationerna i första         
rummet i alla lägen. Trivseln är hög och prioriterad, humor och artighet är             
huvudingredienser och konflikter är relativt sällsynta. Personalomsättningen är        
rekordlåg och vi har båda arbetat som rektorer på våra skolor under flertalet år. Detta               
har gett oss möjligheten att bygga denna kultur och rekrytera personal som alla             
arbetar med samma målbild. De faktorerna som skiljer oss åt är bland annat att den               
ena skolan är en gymnasieskola som är centralt belägen och den andra en             
grundskola   som   är   situerad   på   landet.  
 
5.4.2   Genomförande 
För att komma så nära lärares egna upplevelser som möjligt kring deras eget             
lärande har vi valt att intervjua dem. Vi har intervjuat totalt fjorton lärare i våra               
verksamheter. För att våra skolor skulle få lika stort utrymme i denna undersökning             
har vi sett till att underlaget ska vara lika stort från båda verksamheterna, därför              
gjorde vi ett slumpvis urval av de lärare som arbetar på den större skolan. Det               
slumpvisa urvalet gjordes genom lottning i två grupper: musiklärare och teoretiska           
lärare. Totalt har vi genomfört sex intervjuer var på våra respektive skolor. För att              
vända blicken från den egna verksamheten har vi också valt att genomföra en             
intervju med en medarbetare på den andres skola.Vi lottade även fram vilken av             
lärarna   på   respektive   skola   som   skulle   intervjuas   av   den   utomstående   rektorn.  
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Den kvalitativa intervjun ställer höga krav på oss som forskare då vi ska genomföra              
högst vardagliga aktiviteter till en del i en forskningsprocedur, vi ska samtala med             
våra pedagoger men vid detta tillfälle vara noggranna med att deltagarna inte faller             
in i specialuttryck eller vardagliga uttryck som för oss är kända men inte vedertagna              
för   allmänheten   (Yin,   2013). 
 
Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer där vi hoppades kunna få en mer             
avslappnad stämning och ett öppet samtal med fokus på känslor och tankar kring det              
egna lärandet. Vi arbetade fram ett intervjuprotokoll som vi använde då vi            
genomförde varsin testintervju på våra respektive arbetsplatser. Detta för att          
kontrollera att protokollet fungerade så som vi avsett. Efter testintervjuerna          
redigerade vi gemensamt intervjuprotokollet där vi ansåg att svaren från          
intervjupersonerna hamnade på ett annat ställe än där vi tänkt oss. Vi arbetade med              
öppna frågor som ändå satte fingret på vad vi ville veta. Vikten av att finna frågor                
som är öppna belyser Yin då han skriver att fasan för en forskare är att deltagarnas                
svar   bara   blir   ett   eller   två   ord   (2013).  
 
Intervjuundersökningens validitet är värd att diskutera då den är så starkt knuten till             
just våra egna verksamheter. Vi har under hela arbetet varit väl medvetna om att vi               
inte kan koppla bort vår roll som rektorer, chefer och ledare i relation till de               
intervjuade lärarna. Detta kan ju utgöra en risk som vi måste vara medvetna om i               
frågan om hur ärlig vågar, kan man vara i dessa frågor. Trots detta, eller av just den                 
anledningen, behöver vi arbeta med en regelbundenhet kring just dessa frågor. Vi            
har tillsammans med lärarna ansvar för att utveckla verksamheten, lärarna och           
eleverna vidare. Detta medför att ärlighet och uppriktighet ses som en tillgång vi             
behöver konservera i alla de relationerna vi bygger upp i skolans värld. Vår             
undersökning är bunden till våra egna kontexter och frågan om huruvida resultatet            
skulle kunna återskapas är så klart också bundet till våra respektive verksamheter.            
För att ta itu med frågor om exakthet och träffsäkerhet i de data som samlats in                
använde vi oss av respondentvalidering, att transkriberingarna av intervjuerna har          
gått tillbaka till intervjupersonerna, för att säkerställa validiteten i deras svar.           
(Denscombe 2016) För att ytterligare få klarhet i huruvida vi har tolkat svaren på ett               
korrekt sätt har vi lämnat tillbaka det tolkade materialet för att på så sätt även säkra                
det steget i processen. Detta kallas deltagarvalidering (Kvale & Brinkman, 2015). Att            
dela med sig av materialet från intervjuerna samt förbättringar och korrigeringar           
menar Yin kan bidra till att öka studiens validitet men även förstärker det samarbete              
och de på etik grundade relationerna med deltagarna (2013). Vidare poängterar han            
hur viktigt det är med noggrannheten, vi har därför valt att vidta tre             
försiktighetsåtgärder: 

1) Kontrollera   och   dubbelkolla   så   dina   data   är   korrekta   (respondentvalidering) 
2) Gör   din   analys   så   genomgripande   och   fullständig   som   möjligt 
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3) Granska kritiskt fortlöpande om dina värderingar ger en oönskad snedvridning          
i   din   analys   av   data 

 
Första fasen genomförde vi efter det vi hade alla intervjuer transkriberade. Här fick             
intervjupersonerna ge feedback och respons på våra tolkningar av         
ljudupptagningarna. Efter respondentvalideringen satte vi ihop alla våra intervjusvar i          
ett och samma dokument. Vi använde oss av Google kalkylark för att kunna göra en               
schematisk översikt över intervjusvaren. På så vis kunde vi följa både en persons             
svar och en frågas svar. Vi gick därefter igenom fråga för fråga och letade efter               
tendenser och teman i intervjusvaren. För att tydliggöra dessa använde vi           
färgkodning. Vi kunde sedan klippa ut svaren och placera dem i färger, vilket gav oss               
en god översikt om både svarens variation och hur vanligt förekommande ett            
specifikt   tema   eller   tendens   var   i   svaren.  
 
Den fenomenologiska strategin landar mer i beskrivningar av autentiska och          
komplexa erfarenheter och tankar än i analyser av dem. På så vis kan en              
beskrivning vara motsägelsefull och irrationell men även enkel och fåordig. Det är            
alltså inte konsensus i en analys som är målet för den fenomenologiska            
undersökningen   (Denscombe   2014). 
 
Intervjuerna med lärarna genomfördes under månaderna december 2016 till februari          
2017.   Intervjuprotokollet   vi   utgick   ifrån   byggde   på   fyra   huvudrubriker: 
 

1. Bakgrund/kontext 
Här   frågas   om   lärarens   bakgrund:   ämneskombination,   ålder,   erfarenhet.  

2. Drivkrafter   och   motiv   till   lärande 
Här frågas om vad läraren själv anser sig behöva lära sig, om det är någon               
skillnad mellan behov och önskemål samt vem som är bäst lämpad att avgöra             
detta. 

3. Miljö   för   lärande 
Här frågas om hur läraren själv anser att hen lär bäst och huruvida den egna               
arbetsplatsen matchar de tankar läraren har om hur en god lärandemiljö för            
lärare   fungerar. 

4. Organisation   för   lärande 
Här frågas om vilka tankar läraren har kring hur lärares lärande kan            
organiseras och om vilka förväntningar läraren har på sin skolledare att           
organisera   lärarnas   lärande. 
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5.5   Etik 
Etiskt innebär denna undersöknings utgångspunkt i sig en problematik då vi forskar i             
vår egen verksamhet. Vi är båda rektorer på fristående skolor som styrs av             
styrelseledamöter i skolans styrelse. Vi är alltså lärarnas chef på två sätt: deras             
arbetsledare och en representant för skolans huvudman. Å andra sidan är ju detta             
själva poängen: att knyta ihop den vetenskapliga grunden och den beprövade           
erfarenheten så att forskningen kommer till direkt nytta och användbarhet - både i             
vår specifika verksamhet och i andra som bedrivs på liknande sätt. Hermerén (2011)             
drar i Vetenskapsrådets skrift för god forskningssed upp viktiga skiljelinjer mellan           
olika typer av forskning beroende på dess syfte. Frågan är vilken typ av forskning vi               
egentligen bedriver i denna undersökning. Och vad är egentligen nytta och för vem             
ska resultaten vara nyttiga? Svaren på de frågorna landar hos läsaren av denna             
studie att formulera. Det som är till nytta för den ena är det nödvändigtvis inte för den                 
andra.  
 
Att forska i sin egen verksamhet är i andra änden en del av vårt systematiska               
kvalitetsarbete då en av våra viktigaste arbetsuppgifter består i att kritiskt granska            
våra verksamheter och använda resultatet av granskningen på ett konstruktivt sätt,           
oavsett hur bekvämt eller obekvämt det är. Det etiskt riktiga i att korsa denna              
arbetsuppgift med en vetenskaplig undersökning kan så klart ifrågasättas men vårt           
huvudsyfte   är   att   arbeta   efter   gängse   riktlinjer   och   regler   i   våra   arbeten   som   rektorer. 
 
Denscombe (2014) presenterar de fyra forskningsetiska huvudprinciper som antagits         
internationellt: 

- att   forskaren   skyddar   deltagarnas   intressen 
- att forskaren garanterar att deltagandet är frivilligt och baserat på informerat           

samtycke 
- att forskaren undviker falska förespeglingar och bedrivs med vetenskaplig         

integritet 
- att   forskaren   följer   den   nationella   lagstiftningen 

 
I vårt projekt landar det etiska problemet främst under den första punkten.            
Deltagarna, det vill säga lärarna, ska inte lida någon personlig skada av att avslöja              
information om hur de upplever sitt eget lärande. Därför är det viktigt att på förhand               
prata om både detta och om frivilligheten att delta i projektet. Vi har valt att vara                
noggranna med att återkoppla våra inspelade intervjuer då de är transkriberade,           
detta för att ytterligare undanröja risken för att missförstånd, tolkningar eller andra            
felaktigheter följer med in i vår datainsamling. Här får även lärarna en möjlighet att              
skapa en medvetenhet kring vad man lämnade ifrån sig på ett tydligt sätt och kan då                
förhoppningsvis uppleva detta som en möjlighet att själv vara med och påverka            
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utvecklingen av sitt egna lärande på sin arbetsplats. Frågan om frivillighet är så klart              
delikat då det i detta fall handlar om att vi rektorer (=chefer) ber våra lärare               
(=medarbetare) om att frivilligt delta. Så klart finns det då alltid en risk att              
lärarna/medarbetarna   inte   känner   att   de   förmår   tacka   nej. 
 
Vi är väl medvetna om att det inte kommer att krävas något omfattande             
detektivarbete för att identifiera våra intervjupersoner eftersom undersökningens        
utgångspunkt genererar det faktum att det är våra egna verksamheter som           
undersöks. En enkel googling på våra namn ger namnen på våra verksamheter och             
därefter är det bara att gå igenom personalfliken på hemsidan. Därför är det för oss               
extra noga att inte beröra sådana uppgifter som skulle kunna komma till personlig             
skada. I vår resultatdel har vi därför valt att fokusera på resonemangets innehåll och              
inte på personer som fört desamma. Det är inte de enskilda individernas uppgifter vi              
är intresserade av, utan avsikten är att få ett nyanserat underlag för utveckling av              
våra   respektive   verksamheter. 
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6.      Resultat 
 
I detta kapitel presenteras resultaten av den intervjuundersökning va har gjort med            
lärarna på de båda skolorna. Som nämnts i metodavsnittet använde vi ett            
intervjuprotokoll med fyra frågekategorier. Dessa fyra kategorier fungerar som         
underrubriker i detta kapitel. De fyra kategorierna är Bakgrund och kontext, Motiv            
och drivkrafter för lärande, Miljö för lärande samt Organisation för lärande. Alla            
kategorier utom Bakgrund och kontext avslutas med att de intervjuade lärarna           
uppmanades att resonera kring vilka hinder och möjligheter de ser kopplade till den             
aktuella kategorin. I dessa svar har lärarna svävat en del över kategoriernas gränser.             
Exempelvis har vissa lärare svarat organisatoriska faktorer som hinder i arbetsmiljön.           
Vi har valt att redovisa intervjusvaren i den kategorin de lämnats. Vi har samlat in de                
intervjuade lärarnas resonemang i syfte att skapa ett underlag för utveckling och har             
därför   inte   kvantifierat   i   denna   resultatredovisning. 
 
 
6.   1   Bakgrund   och   kontext 
Som vi tidigare nämnt har vi intervjuat totalt fjorton lärare, sju på varje skola. De har                
alla olika erfarenheter och olika bakgrund. Deras utbildningsbakgrund och         
ämnesbehörigheter skiljer sig också en del åt. Variationen gäller även hur många            
skolor lärarna arbetet på och om man har arbetat för olika huvudmän. Av de fjorton               
lärarna är sex män och resterande åtta kvinnor. Av de totalt fjorton lärare vi har               
intervjuat i vår studie vill vi framhålla att hälften av dem saknar erfarenhet från andra               
verksamheter   än   den   de   jobbar   i   nu.  
 
 
6.2   Motiv   och   drivkrafter   för   lärande 
Den andra frågekategorin i intervjuprotokollet handlar om motiv och drivkrafter för           
lärande. Här har vi sökt kunskap om vad lärarna själva anser att de behöver lära sig i                 
sin yrkesroll. Vi har också försökt få en bild av om det finns någon skillnad mellan                
vad de vill och vad de behöver lära sig, det vill säga hur de själva resonerar kring sin                  
lust att lära nya saker kontra sitt behov att lära nytt. Vi frågade också vem de anser                 
bäst kan avgöra vad de behöver lära sig. Slutligen frågade vi vilka hinder och              
möjligheter de ser kopplade till sina drivkrafter. I sina svar har de intervjuade lärarna              
ofta svarat varierat och nyanserat, vilket i redovisningen av innehållet i deras            
intervjusvar   innebär   att   en   lärare   kan   ha   lämnat   flera   olika   svar. 
 
6.2.1   Vad   lärarna   själva   anser   att   de   behöver   lära   sig 
De intervjuade lärarna svarade ganska varierat på frågan om vad de själva anser att              
de behöver lära sig i sin yrkesroll. Vi identifierade sex olika områden som de själva               
anser   att   de   behöver   lära   sig   mer   om. 
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   Fig   4.1    Vad   anser   du   att   du   behöver   lära   dig? 
  
Många av intervjupersonerna tar upp variationer på temat personlig utveckling. De            

uppger en önskan att kunna använda sig själva och sin personlighet på ett nytt och               
utvecklat sätt. Flera av dessa önskemål är av relationell eller kommunikativ karaktär:            
lärarna anser att de vill lära sig mer om att bemöta elever på ett bättre sätt, att                 
kommunicera bättre med eleverna och skapa relationer som är användbara i           
undervisningen. 

 
Gruppdynamik och att få ihop grupper är också saker som är viktigt... för att få ihop                
gruppen och kunna arbeta med de olika kunskapskraven som kräver trygghet. Det är             
viktigt   att   vi   kan   se   hur   de   lär   i   en   grupp   för   det   är   olika   från   klass   till   klass. 

  
Andra   exempel   på   relationella   egenskaper   beskrivs   så   här: 

 
Jag tycker det är viktigt att äh…. hur man tar människor och elever på ett bra sätt och                  
på   rätt   sätt. 
 
Trots att vi är en liten skola så är alla olika och på sitt sätt. Och det är ju egentligen                    
det som….man har svårt för att läsa sig till eller som vi inte fick på utbildningen eller                 
så.   Att   bygga   en   bra   kontakt   eller   så,   det   skiljer   sig   från   grupp   till   grupp. 

  
Ett annat tema som tas upp av olika lärare är att de vill lära sig att vara mer flexibla,                   
spontana och dynamiska i sin undervisning och inte klamra sig fast vid planeringar -              
både   kortsiktiga   och   långsiktiga. 
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Alltså jag skulle säga att jag befinner mig just nu på ett sätt i en brytpunkt i min                  
yrkesroll så det är därför jag kanske tvekar lite nu. Att jag har haft ett väldigt behov,                 
de första åren som lärare, att ha väldigt mycket framförhållning, vara väldigt            
planerad, strukturerad. Varit livrädd för att lämna saker och ting åt slumpen. Och det              
är ju nånting… Det har att göra med hur jag ser på mig själv som person och att jag                   
måste liksom ha en tydlig, ganska fyrkantig plan för min egen skull och för att jag ska                 
kunna finna ro. Nu befinner jag mig nånstans… Jag börjar liksom vandra bort ifrån              
det. Och lämnar saker lite åt slumpen, för att…. Amen jag vill kunna improvisera, jag               
vill kunna vara dynamisk i min undervisning. Jag vill kunna se allting ur större              
perspektiv   och   tänka   större   och   inte   bara   ha   tunnelseende. 

  
Ett tredje tema i svaren på denna fråga handlar om fokus och tydlighet. De uppger               
att   de   vill   bli   bättre   på   att   vara   tydliga,   avgränsade   och   fokuserade   i   undervisningen. 
  

Jag känner att jag skulle behöva utveckla, ehh..en tydlighet, att kunna ta ner fokus på               
det som är väsentligt, om man ser lärandet lektionsvis om man säger, bryta ner det,               
ändå   även   om   man   har   en   stor   vad   ska   jag   säga…. 

  
….att begränsa mig, tror jag, det behöver jag blir bättre på och att känna att…man               
tittar ju på målen men kanske man gör mer än man behöver för att just arbeta mot ett                  
mål eller kunskapskrav. Mina arbetsområden tenderar att bli ganska långa och man            
går   kanske   väldigt   mycket   på   djupet   i   vissa   bitar. 

  
Flera av de intervjuade lärarna svarar elevorienterat på frågan om vad de anser att              
de behöver lära sig. De vill lära sig mer om de egna eleverna för att kunna göra                 
undervisningen   mer   anpassad,   intressant   och   aktuell. 
  

Det jag känner att ännu mer individanpassa. Lite kanske kunna få med eleverna mer              
i   lärandeprocessen   även   om   man   till   viss   del   har   det   men   kanske   ännu   mer. 

  
Jag anser att, om man tänker fortbildningsmässigt, så anser jag att jag alltid måste - i                
min   yrkesroll   -   försöka   spegla   den   tid   jag   lever   i   och   dom   behov   som   eleverna   har. 

  
Lärarna tar upp didaktisk kunskap som ett område där de anser att de behöver lära               
sig mer. Några anger didaktiska linjer i allmänna ordalag där andra är mer konkreta              
i   sitt   svar. 
  

Det som jag egentligen har varit mer intresserad av och det som jag känner att jag                
kan utvecklas ännu mer på är den didaktiska biten. Alltså där skulle jag kunna känna               
att jag skulle kunna lära mig ännu mer tror jag alltså så. Gå vidare, hitta nya vägar,                 
infallsvinklar. Och så gillar jag när det är konkreta tips. Kul med de lite vidare               
begreppen med didaktik eller pedagogik eller så där. Men så tycker jag det är kul när                
man får nån sorts övning så att man kan visa eleverna vad DOM ska göra för att ta                  
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sitt   lärande   vidare   så   att   säga. 
  

Det är först och främst så vill man lära sig mer om dom sakerna man brinner för. Där                  
har   man   ett   otroligt   sug:   läs-   och   skrivinlärning   för   min   del. 

  
Olika typer av bedömningar. Alltså NÄR man bedömer och HUR man bedömer om             
du   förstår? 

  
Sen kan jag själv känna att det som är min lite akilleshäl är kanske IKT. Jag skulle                 
behöva   plocka   in   det   mer   i   undervisningen   på   ett   naturligt   sätt. 

  
Jag känner att jag skulle vilja vidareutbilda mig i intstrumentmetodik för att det har              
inte   jag   alls   i   min   utbildning. 

  
Några lärare resonerar om sitt behov att lära i relation till samhällsutvecklingen och             
ny   forskning. 
 

….. i min yrkesroll - försöka spegla den tid jag lever i och dom behov som eleverna                 
har. 

  
...jag tror det är väldigt viktigt att man är öppen för att ta in nya influenser och nya                  
kunskaper och aldrig bli liksom bli helt bekväm med det man gör, kanske låter              
konstigt men att man aldrig känner att man är nöjd utan att man måste….vara lite               
grann   på   tårna   och   i   samhället   och   i   ämnena   och   så 
 
Sen har jag givetvis ett krav och behov att förkovra mig i mitt ämne och hålla mig                 
ajour med forskning och den biten det ser jag som en del. Hålla mig uppdaterad i                
samhället. Vad behöver jag förändra och bygga hos dom. Den kunskapen behöver            
jag   utveckla   hela   tiden   i   min   yrkesroll. 

 
 
6.2.2   Skillnad   mellan   önskemål   och   behov 
I intervjuerna med lärarna ställde vi frågan om de själva anser att det finns någon               
skillnad mellan vad de  vill lära sig och vad de  behöver lära sig. Där svarade lärarna                
antingen jakande eller nekande. De lärare som svarar att det finns en skillnad mellan              
vad   de   vill   och   vad   de   behöver   lära   sig   beskriver   det   så   här: 
 

Jag tänker nog mycket i den sociala biten där kan det finnas bitar som jag måste lära                 
men   kanske   inte   vill   lära   men   som   jag   känner   att   jag   behöver. 
 

Den stora majoriteten lärarna svarar alltså nekande på denna fråga - de anser inte              
att   det   finns   någon   skillnad   mellan   vad   de   vill   och   vad   de   behöver   lära   sig. 
 

Det går hand i han tycker jag…..det jag behöver får jag ofta via reflektion och               
eftertanke   vetskap   om,   ibland   sker   det   genom   elever 
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Här kan man se att de resonerar på ett liknande sätt: viljan att lära är kopplat till                 
behovet   av   utveckling   -   att   drivkraften   i   sig   utgår   från   ett   vardagligt   behov. 
 

...nej det tror jag inte, det hänger nog ihop med att man vill ju vara den bästa                 
versionen man kan vara. I sin roll både som människa och som lärare som i detta fall.                 
Då handlar det om att vilja och att faktiskt ta till sig det man behöver. Så jag tror inte                   
det.   Det   har   jag   aldrig   tänkt   på   innan. 
 
Det har nog varit så innan, men det är inte så längre. Alltså, efter sexton år passerar                 
man en gräns, så att det bara blir lust. Så att nuförtiden är det bara lust och                 
nyfikenhet   om   att   jag   vill   kunna   möta   eleverna. 

  
 
6.2.3   Vem   kan   bäst   avgöra   vad   läraren   behöver   lära/utveckla? 
I intervjuerna frågade vi lärarna vem eller vilka som de anser bäst kan avgöra vad de                
behöver   lära   sig. 
 

    
Figur   4.2    Vem   anser   du   bäst   kan   avgöra   vad   du   behöver   lära   dig? 
  
Flera   lärare   nämnde   de   egna   eleverna   i   sina   svar. 

Eleverna! Men det är ju något jag får läsa mig till. Alltså inte läsa mig till, utan i                  
situationen   förstå…   Alltså   det   är   ju   inte   så   att   de   ställer   det   kravet.. 
 
Det är ju eleverna jag möter, så där känner jag ju, att e… kan jag inte bemöta eller                  
tända deras gnista eller är jag inte på rätt nivå då till viss del är de ju dom som avgör                    
att   jag   måste   utveckla   min   kompetens   eller   vidga   mitt   synsätt 
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Jag tror alltid att egentligen är det eleverna som är de hårdaste domarna för det.               
Låter   töntigt   kanske   men   att   de   är   dom   som   visar   när   man   har   tänkt   rätt   eller   tänkt   fel. 

 
Ja, eleverna tror jag är viktiga.. Jag gör ju alltid terminsutvärderingar själv då.. Och              
sen   försöker   man   vara   lyhörd   efter   olika   moment   också   såklart. 

 
Ja… Det är väl eleverna egentligen. Men då kräver det ju analysförmåga från mig, att               
jag   ska   kunna   förstå   vad   eleverna   vill   och   vad   jag   då   behöver   för   det.   Men   egentligen  
tycker jag nog att det är eleverna som jag utgår ifrån där. Och sen så får de ju peka                   
på   brister,   typ   när   de   gör   utvärderingar   och   så   där. 
 

De intervjuade lärarna uppgav att de anser att rektor är bra på att avgöra detta och                
några   nämnde   även   att   kollegorna   är   bäst   lämpade   att   avgöra. 

 
Rektorn   och   jag   i   dialog. 

 
Dels är det kollegor runt omkring, om man får eh feedback eller i samtal eller så                
diskuterar   hur   man   gör   i   olika   situationer , 

 
Men även så kan min rektor/skolverket och ovanifrån komma med denna bilden. Men             
även vad vi behöver på skolan, där rektor kan se det bäst. Kolleger kan komma med                
hjälp   att   se   vad   man   behöver   och   mentor   om   man   har   en   kan   stötta   där. 

 
Svar där man tog upp nationella styrdokument och riktlinjer som avgörande för vad             
de   behöver   lära   sig. 

 
Riktlinjer att följa men det känner jag att man har fått med sig ganska bra verktyg för                 
att man ska kunna nå de riktlinjerna från skolverket och så från rektor är även det en                 
sida. 
 

Vi fick även svar på frågan som handlar om att man själv bäst avgör vad man                
behöver   lära   sig. 
 

Det är väl ett samspel mellan alla tror jag. Det kanske måste komma från mig, men                
jag   vill   jättegärna   ha   input   också. 

 
Jag känner att det måste jag själv kunna avgöra det. För även om du är inne vi säger                  
tre   eller   fyra   gånger   per   termin   så   måste   jag   ändå   känna   vad   jag   behöver   utveckla. 

 
Det är väl eleverna egentligen. Men då kräver det ju analysförmåga från mig, att jag               
ska   kunna   förstå   vad   eleverna   vill   och   vad   jag   då   behöver   för   det. 

 
Amen   det   är   väl   jag   själv   till   viss   del,   men   också   eleverna. 
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6.2.4   Hinder   kopplade   till   drivkrafter 
De intervjuade lärarna fick resonera kring vilka hinder och möjligheter de såg            
kopplade till sina drivkrafter att lära nya saker. Hindren att lära nytt kopplade till              
drivkrafter   är   redovisade   i   figuren   nedan: 
   till   drivkraften. 

 
    Figur   4.3    Hinder   kopplade   till   drivkraften. 

 
Hinderna är ju tid, tidsbristen, någonstans måste man ju hejda sig själv. Både till tiden               
jag har med eleverna men även tiden i skolan. Jag är nog mer så att jag måste lära                  
mig   att   begränsa   mig. 
 
Mitt hinder är om jag inte ser något syfte. ehh. ja saknas det har jag svårt att motivera                  
mig   att   göra. 
 
Hinder vet jag inte att jag ser några… eh.., om man ser it biten så möjligtvis ekonomi,                 
med   smartboards   och   så. 
 
Nä, men det skulle ju kunna va om man till exempel jobbar på en skola där                
skolledningen tittar på ett sätt som man inte själv alls tycker passar ihop med vare sig                
eleverna eller vad man själv liksom känner behöver jobba med. Och det har ju hänt               
ibland att man har känt att man har befunnit sig i en organisation där det kanske inte                 
finns stort utrymme för att tänka själv och labba med sin undervisning på ett sätt som                
man   själv   tror   på.   Yttre   påverkan… 
 
Om   jag   tittar   i   stort   så   styr   ju   ekonomi   och   tid   väldigt   mycket. 
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6.2.5   Möjligher   kopplade   till   drivkrafter 
Möjligheterna att lära nytt kopplade till drivkrafterna nämndes vara tid, tillräckliga           
ekonomiska   resurser,   luststyrning   och   målstyrning. 
 

 
Figur   4.4    Möjligheter   kopplade   till   drivkraften. 
 
Lärarna   beskrev   det   på   följande   vis: 

Man får bygga och konstruera undervisningen som man vill. De möjligheterna vi har             
nu. Möjligheter större för att vi är en mindre skola…man får själv forma och bygga ut                
och   upp.. 

 
Så   man   har   ett   väl   anpassat   mål,   för   du   kan   ju   ha   målet   som   din   egen   drivkraft. 
 
Sen tänker jag, det som jag tycker att mina största motivatorer är ju lusten att plugga                
och det är det ju fortfarande trots att jag nu inte måste men för att jag tycker det är                   
roligt. 

 
Nyfikenhet   och   att   hela   tiden   brinna. 
 
Gemensamma mål när man jobbar så mycket tillsammans med andra. för det man             
gör 
 
Jag tycker att det är en väldigt bejakande miljö annars. Så jag vet att jag har alla                 
möjligheter   på   ett   sätt.   Det   jag   vill   göra   vet   jag   att   jag   har   möjlighet   att   göra. 

 
Jag   har   en   vilja   och   en   ambition   att   komma   längre   än   vad   som   är   möjligt. 

 
För   min   del   är   det   möjligheter   och   hinder   uppdelade   såhär   nr   1   Eget   intresse,   nr   2   om  
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jag   stöter   på   ett   dilemma,   nr   3   genom   reflektion,   nr   4   yttre   påverkan. 
 
 
6.3   Miljö   för   lärande 
Den tredje frågekategorin i intervjuprotokollet handlar om miljö för lärande. Här           
tillfrågades de intervjuade lärarna hur de tänker att en god lärandemiljö för lärare ser              
ut, hur väl de anser att den egna arbetsplatsen matchar dessa tankar samt vilka              
hinder   och   möjligheter   att   lära   sig   nya   saker   som   finns   i   den   egna   miljön. 
 
 
6.3.1   En   god   lärandemiljö   för   lärare 
I svaren på frågan hur de tänker att en god lärandemiljö för lärare ser ut kan lärarnas                 
svar kategoriseras i sex olika delar: den psykosociala arbetsmiljöns betydelse, vikten           
av engagerade kollegor, vikten av engagerade elever, tillgång till forum för reflektion/            
samverkan/feedback, gemensamma förutsättningar i vardagen samt lustens       
betydelse.  
 

 
Figur   5.1    En   god   lärandemiljö   för   lärare 
 
De allra flesta lärarna, svarade att en god psykosocial arbetsmiljö är grunden för en              
god lärandemiljö. Ingredienser som lärarna anser vara viktiga i den psykosociala           
miljön är att bli lyssnad på, ha möjlighet att påverka, våga visa sina brister utan att bli                 
betraktad som en dålig lärare, trygghet att kunna blotta okunskap/brister, att stå upp             
för varandra, förlåtande klimat, högt i tak i bemärkelsen att det finns utrymme för              
olika åsikter utan att det blir konflikter samt generositet i bemärkelsen att dela med              
sig   av   sitt   arbete   och   sina   erfarenheter.  
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Ja en god lärandemiljö ….Ja, det är väl att man känner sig trygg på arbetsplatsen,               
stöttning från kollegor och “uppifrån” och elever. Att man får uppskattning från            
eleverna även om de inte säger det rakt ut ut så märker man ju dels om de trivs på                   
lektionerna   men   dels   hur   de   presterar. 

 
Först alltså, det som jag tycker är prio 1, är ju, den psykosociala arbetsmiljön tycker               
jag är viktigare än den fysiska arbetsmiljön om man ser till lokaltillgång eller den              
aspekten i stort sett kan jag bedriva undervisning var som bara klimatet mellan             
arbetskollegor är bra kan jag känna, det värdesätter jag jättehögt. Med ett tillåtande             
klimat där du får lov att vara, alltså du behöver inte, ja du går in och blir accepterad                  
för den du är och det du kan, dina kunskaper tas tillvara och där man lyfter varandra i                  
det man, i det man gör eller få feedback både positiv och negativ. För att hjälpa                
varandra. Så jag kan känna att det är prio 1, att man kan komma till jobbet och känna                  
att   här   hör   man   hemma   på   något   vis. 

 
Det är att det är högt i tak. Jag tycker det är väldigt viktigt att man jobbar… står                  
bakom varandra. Och gör man det inte; är öppen med det då. Såna självklara saker               
som att inte tala illa om varandra. Utan göra det i så fall på ett konstruktivt sätt. Och                  
det där sprider sig liksom som en löpeld och förstör allting annat. Men att man kan                
vara   oense   och   ändå   prata   om   det   öppet.   Det   måste   jag   väl   säga   är   grunden. 

 
Alltså för det första måste det ju finnas ett klimat där man vågar visa sina brister utan                 
att bli betraktad som en dålig lärare. Därför alla har ju olika styrkor ju. Och då finns                 
det ju kollegor som kan visa en saker och så, fylla i vissa hål. Vilket är jättebra. Det är                   
den   naturliga   grejen. 

 
Flera svarar att en god lärandemiljö för lärare kännetecknas av att kollegorna            
fungerar som inspiratörer och bollplank samt att det finns ett genuint intresse för             
varandras   undervisning.  

 
Det är inspirerande kollegor och drivkraften runt omkring, för mig är det jätteviktigt att              
jobba med personer som är engagerade, positiva, tycker om när det händer, där man              
vill verkställa saker och ting. Det är en god lärandemiljö för mig. Jag blir inte stressad                
av människor som kan mycket , mer än mig, jag har inte prestationsångest så i den                
bemärkelsen. Om jag känner att jag inte kan allt då blir jag snarare sporrad av               
kollegor   som   kan. 

 
Lärarna tog upp elevernas engagemang och feedback som viktiga delar av en god             
lärandemiljö då de menar att fokus hamnar på innehållet i undervisningen och            
lärprocesserna.  

 
Mmmm, nu jämför jag med hur jag har haft det, man kan säga att sen jag började här                  
och har fått lite mer motiverade elever, det är ju en enorm drivkraft och det är man                 
inte riktigt van vid. När jag hade 5-6 an i fjor kom man in och satte något i händerna                   
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på dom och de bara jobbar och jobbar. Då känner jag att det motiverar även mig och                 
det är ju inte en bra egenskap på ett sätt, man skulle ju vilja att om man kommer in i                    
en   klass   som   är   omotiverad   då   ska   det   också   motivera   en. 

 
Flera tog upp vikten av tillgång till forum för samverkan och reflektion som viktiga i               
lärandemiljön. Dessa forum menar de är en viktig resurs för erfarenhetsutbyte och            
kreativitet och behöver nödvändigtvis inte vara exklusiva för arbetsplatsen, utan          
inkludera andra lärare från andra skolor. Här nämns även digitala nätverk på sociala             
medier   som   en   resurs   i   en   god   lärandemiljö   för   lärare.  
 

Ja, jo jag tänker så….. - Tillfälle till egen reflektion och gemensam reflektion, att              
kunna gå undan men även att vi kan ses tillsammans med andra. Sitta tillsammans              
med andra lärare med frågor. Andra lärares tankar ger något nytt varje gång man              
sitter tillsammans. Jag tycker att det finns tid för reflektion men...men det skulle varit              
bra   med   mer   tid   gemensamt.   Ja   det   samlade   forumet   det   behöver   vi   mer   tid   till 

 
... sen tänker jag mycket som sagt innan idag, facebook alla de grupperna där det               
tycker jag framförallt är, men sen att man har fått fler kollegor som är i samma ämne                 
eller i samma grupp. Det tycker jag har blivit på ett annat sätt. Vi har ju varit två i                   
samma   grupp   men   då   har   det   varit   sv/so   och   ma/no. 

 
Men sen såklart också en tillåtande… Ett intresse kollegor emellan, så klart, i nästa              
skede. Men i alla fall först, att man har det så väl förspänt i undervisningssituationen               
att man KAN lyfta blicken. Att man har tid och mod och ork till det. Att det finns ett                   
intresse   för   varandras   undervisning. 

 
Lärarna tar upp lustens betydelse i en god lärandemiljö - att det behövs ett genuint               
intresse för arbetet för att kunna odla en god lärandemiljö: “...sen tycker jag det är               
jätteroligt   att   jobba   som   lärare!” 
 
Lärarna   kom   med   konkreta   förslag   kring   hur   vi   kan   utveckla   verksamheterna   vidare. 

 
Sen är det aldrig fel heller att man har utbildning på schemat, alltså nån gång per år i                  
alla fall då man har dagar då man har kanske tillsammans i ett kollegie identifierat att                
“här behöver vi bli bättre”. Så hittar man på nåt vis… HUR man hittar det - om det är                   
någon fortbildning eller om det går att lösa inom kollegiet eller så, det spelar inte så                
stor roll, det viktiga är ju resultatet. Men framför allt så tror jag jättemycket på det här                 
att   alltså,   precis   som   kan   använda   elever   i   sin   undervisning.  

 
Om det är nåt projekt som vi säger “Detta skulle vi verkligen vilja”. Att man då lyfter                 
oss från skolan som miljö, kanske lyfter ur oss. Vi har aldrig åkt iväg någonstans och                
gjort nånting där vi har jobbat samtidigt och kommit nära varandra. Då ingen ska hem               
och hämta utan att “nu är vi här i dag och det är det här och det här och vi ska sova                      
här”.   Vi   jobbar   så   många   olika   procent   på   vår   skola. 
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6.3.2   Den   egna   arbetsplatsens   lärandemiljö 
Som svar på frågan hur väl den egna arbetsplatsen matchar deras tankar om en god               
lärandemiljö för lärare resonerar de överlag jakande. Ingen av lärarna svarade helt            
nekande på denna fråga. Flera av de intervjuade lärarna har svarat att de till stor del                
anser att den egna arbetsplatsen matchar deras tankar om en god lärandemiljö för             
lärare. De tar upp den psykosociala arbetsmiljö som en stor tillgång då de känner sig               
trygga   och   vågar   blotta   eventuella   brister   i   kollegiet. 
 

Men jag ser även att vi har ett bra arbetslag, vi är trygga här och vi utmanas. Vi vågar                   
blotta vår okunskap när det uppkommer tillfällen och behov för det….. det är viktigt              
tycker   ja g 

 
Det finns ett stort intresse för att utveckla pedagogiska tankesätt, gemensamma           
strukturer   och   så   där.   Det   tycker   jag   definitivt. 

 
Vidare anser de att de känner sig stöttade och peppade av kollegorna på skolan              
samt   att   det   råder   ett   generöst   klimat   där   man   utbyter   både   idéer   och   tjänster. 

 
Jag tycker att min nuvarande arbetsplats stämmer väldigt väl in på dom kriterierna             
ährm…,   där   man   kan   stötta,   lyfta   och   peppa   varandra   i   den   yrkesroll   man   har. 

 
Hi , hi ja, jo det matchar detta väldigt bra. Annars hade jag inte sökt mig hit. Klart det                   
vet man förvisso inte innan och så men. Nej jag kände det ganska direkt att här finns                 
många   engagerade   många   som   vill   att   det   händer. 

 
Dock anger en av lärarna att hen känner sig ensam i att blotta eventuella brister för                
kollegor då hen anser att få eller inga gör detsamma tillbaka. Ytterligare en pekar på               
ensamheten   då   hen   är   den   enda   läraren   på   skolan   som   undervisar   i   det   ämnet. 
 

Amen, själva lärandemiljön tycker jag är bra. En sak som jag funderar på ibland              
dock.. Det vet jag inte om man kan KRÄVA. Men jag tycker ibland att jag blottar mina                 
snedsteg och så där i undervisningen, att jag… För att skratta åt dem lite i efterhand                
eller så. Och det är nånting jag väldigt sällan hör från andra kollegor. Och det               
behöver   man   inte   kräva. 

 
 
6.3.3   Hinder   kopplade   till   miljön 
I resonemangen kring hinder och möjligheter att lära nytt/utvecklas i den egna miljön             
pekar lärarna ut sex olika hinder: tid, pengar, organisatoriska faktorer,          
avskildhet/ensamhet, stort fokus på praktiska göromål samt brist på motivation. I           
svaren om vilka möjligheter lärarna anser att det finns i miljön svarar de också på               
sex olika sätt: tid, pengar, organisatoriska faktorer, psykosocial trygghet, teknisk          
utrustning   samt   gemensamma   pedagogiska   aktiviteter.  
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Figur   5.2    Hinder   kopplade   till   miljön 
 
Lärarna tar upp att det i vardagen kan vara svårt att ha tillgång till varandra som                
resurser för lärande, både på grund av att schemat gör att man inte har              
gemensamma   tider   och   på   grund   av   hur   lokalerna,   alltså   den   fysiska   miljön   ser   ut. 

 

Där känner man sig ganska ensam, i  sitt, men det går ju att sätta sig i arbetsrummen                 
men det finns inte så många platser där. Det kan man kanske i så fall kan vara ett                  
hinder.   Det   är   ju   tillsammans   med   andra   som   idéer   och   tankar   föds. 

 
De   hänvisar   återigen   till   tidsbrist   och   ekonomiska   förutsättningar   som   hinder.  

 
Ja, alltså tid och pengar  det är ju alltid det, så är det ju. Det kommer man väl aldrig                   
ifrån.   eh….   Ja 

 
Ja det är väl ekonomiska isåfall, men jag vet inte vad man hade önskar mer om man                 
hade   varit   ekonomiskt   oberoende? 
 
...det   är   ju   tidsperspektivet   som   kan   sätta   stopp   för   såna   saker. 

 
Lärarna tar upp skolans storlek som ett hinder i lärandemiljön: både för att det ibland               
leder till en känsla av avskildhet från samhället i stort och för att det innebär att                
antalet lärare man har tillgång till i sin vardag inte är så stort och att man dessutom                 
kanske   är   ensam   om   sitt   ämne.  
 

Det som jag möjligtvis kan känna som ett litet hinder är att vi är en liten skola. Vi vet                   
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ju att det finns en vardag och ett samhälle utanför det här miljön som man vill                
förbereda dom för men som det är svårt att göra. Då vi är en lite avskild miljö som vi                   
måste få in i det sammanhanget.  Vi är ju bara ett arbetslag, det skapar ju en                
begränsning . 
 
Ja,   ensamskapet. 

 
Några upplever att den komplexa vardagen med alla praktiska göromål utmanar att            
hålla   fokus   både   kortsiktigt   och   långsiktigt. 

 
Nämen alltså det är ju att läraryrket är ganska späckat med upplevelser tycker jag.              
Det är så himla, i alla fall för mig, så upplevelsemättat… Alltså det är så mycket som                 
går åt till att befinna sig i undervisningssituationen och se till att det blir bra så att det                  
är inte så lätt att … Att man hela tiden måste både blicka bakåt och vara i nuet och                   
framåt.   Hela   tiden. 

 
6.3.4   Möjligheter   kopplade   till   miljön 
Lärarna   lyfter   fram   följande   saker   som   möjlighet   kopplade   till   miljön: 
 

 
Figur   5.3    Möjligheter   kopplade   till   miljön 
 
När lärarna börjar beskriva vilka möjligheter till en god lärandemiljö som finns i             
verksamheterna lyfter de fram den psykosociala arbetsmiljön som en möjlighet då           
tryggheten   att   diskutera   fritt   med   kollegor   hjälper   en   att   utvecklas   och   lära   nya   saker. 
 

Bra arbetslag, det är viktigt, man känner sig trygg. Vi vågar utmanas och vi utmanar               
varandra, vågar blotta våra misstag eller okunskap eller så….när vi jobbade med            
elevinflytande och så eller våra observationer är exempel på att vi arbetar i en trygg               
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miljö.   Jag   tycker   observationerna   ger   bra   effekt   och   är   intressant.   Ja   så   tänker   jag… 
 

Att man kan gå från jobbet och känna att man gjort ett bra jobb. Att man växer i sin                   
yrkesroll. Att man får ehm…ansvar eller har ett förtroende från andra om det man              
gör. Det gör ju att, det stärker ju mig att utvecklas vidare, att man är på rätt väg. Ja                   
,när man får responsen som man behöver för att man ska känna att man är på rätt…                 
väg. Att man gör det som förväntas av en. Att man liksom är med för det handlar ju                  
också att man har en gemensam ehm… arbetsmoral är kanske fel men att enheten              
här har en liksom, att man hjälps åt eller står bakom den bilden som man vill att                 
denna skola ska nå ut med, att man driver det framåt i samma anda som de                
andra…förstår   du   vad   jag   menar? 

 
Lärarna   betonar   också   ett   gott   klassrumsklimat   som   en   möjlighet   att   lära   nya   saker.  
 

Bra möjligheter till hälsa i de olika miljöer vi har här. Klassernas storlek går inte att                
komma ifrån att det är en vinst. Vi hinner med väldigt mycket. Även ett bra klimat i                 
klassrummen   eftersom   vi   hinner   jobba   på   det.   Fin   respekt. 

 
De säger att gemensamma pedagogiska aktiviteter är en möjlighet att lära nya saker.             
En lärare tar upp tillgången till teknisk utrustning och utbildning på denna som en              
möjlighet   till   nytt   lärande   i   miljön.  
 

Ja   vi   har   ju   kommit   en   bra   bit   på   vägen   vi   har   ju   våra   chromebooks 
 
 
6.4   Organisation   för   lärande 
Den avslutande frågekategorin handlar om hur lärares lärande kan organiseras. Här           
har vi frågat lärarna hur de tänker att lärarnas lärande på skolan kan organiseras,              
hur de själva lär sig bäst, vilka förväntningar de har på sin skolledare att organisera               
deras lärande samt vilka hinder och möjligheter för att lära nytt de anser att det finns                
i   organisationen. 
 
6.4.1   Tankar   om   hur   lärares   lärande   på   skolan   kan   organiseras 
När vi frågade lärarna hur de tänker att lärarnas lärande på skolan kan organiseras              
svarade   de   i   sex   olika   variationer: 
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Figur   6.1    Organisation   för   lärande 
 
De intervjuade lärarna tar upp former för kollegialt lärande som svar på frågan hur de               
tänker att lärarnas lärande på skolan kan organiseras. Andra tar upp arbetslagets            
arbete som ett nav i ett kollegialt lärande, särskilt vid gemensamma planeringar av             
framför   allt   ämnesövergripande   arbete. 

 
Det handlar ju också om vårt lärande - det är ju inte bara eleverna som ska göra                 
grejer utan det är vi lärare som ska bli bättre i arbetslagen och då får man också höra                  
och   se   hur   folk   tänker   och   arbetar   kring   olika   typer   av   lärande. 

 
De poängterar vikten av att ta tillvara det informella lärandet som ständigt sker i              
samtal och gemensam reflektion kring vad som händer i vardagen. Vikten av att i ett               
kollektivt lärande knyta ihop teori och praktik genom gemensam reflektion och           
eftertanke.  
 

Det är viktigt att man kan sitta tillsammans, då får man möjlighet att använda andras               
kunskap men även ens egen blir använd och är behövd. Jag får nog komma tillbaka               
mycket till vad jag har pratat om tidigare……. klassrumsobservationer funkar bra.           
Man måste börja där….. gott klimat, ödmjukhet, feedback viktigt. Öppenhet är viktigt            
så det inte blir ett hinder. Tillsammans med andra dels i praktiken med ex              
dilemmafrågor   sen   att   vi   arbetar   tillsammans   med   teoretisk   kunskap. 

 
Vissa lärare svarar pedagogiska aktiviteter på frågan om hur de tänker att lärarnas             
lärande kan organiseras. De tar upp klassrumsbesök/observationer som ett sätt att           
organisera lärarnas lärande och nämner konkreta aktiviteter som tangerar didaktik          
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eller   ämnesinnehåll.  
 

Alltså jag skulle gärna vilja ha, återigen, jag återupptar det här med lektionsbesök             
och att det frigörs tid för det. Eller att det är nåt man bestämmer när det ska hända.                  
Och   att   man   har   uppföljande   samtal   kring   det. 

 
Tre lärare tar upp pedagogiska forum som ett sätt att organisera lärares lärande. De              
tror på sammankomster som är fria från praktiska vardagsfrågor med ett fokus            
enbart   på   pedagogiskt   innehåll.  

 
Där gör vi ju redan mycket men, det enda som jag tänker man kan tillägga är att i                  
mindre   konstellationer   träffas   i   personalgrupper.  

 
En lärare tar upp personliga intressen och initiativ som ett sätt att organisera lärande,              
genom   att   exempelvis   förlägga   sin   planeringstid   på   en   utställning.  
 

Sen tänker jag också det som vi pratade om tidigare med mitt eget intresse att gå på                 
utställningar och läsa in om olika dokumentärer och så, det kan kännas ibland att              
hade man kunnat få möjlighet att göra det på arbetstid så hade det varit ännu mer en                 
sporre   att   ta   in   det   ännu   mer.  
 
...att alla här på skolan är intresserade av att vara lärare och därför sker det också de                 
informella diskussionerna om pedagogik eller elever eller vidareutveckling liksom         
hela tiden på något sätt också. Och det är ju otroligt bra. Det är ju så kollegialt                 
lärande   det   kanske   kan   bli. 

 
Lärare   uttrycker   att   ämneslärarforum   är   ett   bra   sätt   att   organisera   lärares   lärande. 
  

Om vi hade haft 3-4 lärare i samma ämne så kunde man kanske få ett större utbyte                 
ämnesvis, eller på ett samma sätt. Vi bollar mycket på den sociala och psykologiska              
statusen   och   lärandet. 

 
Man skulle kunna tycka att lite mera ämnes och så hade varit skönt ibland tror jag för                 
att då skulle man kunna utbyta erfarenheter på sån som man själv står och funderar               
på   hemma   och   så. 

 
Flera kommer med konkreta idéer om schemaläggning och tidsanvändning för att få            
till   kollegialt   lärande.  
 

Ett eget mötestillfälle som är ett mötestillfälle för enbart pedagogiska frågor. Amen            
ibland kan man känna att det vi lägger fokus på kommer uppifrån. Kan vi få vara med                 
och trycka på “DETTA vill vi fördjupa oss jättemycket i”? DENNA liksom, rälsen, är vi               
sugna på att dyka ner i. Och sen kanske skapa oss en bubbla nån gång, som en kick                  
off   där   man:   nu   är   vi   bara   här   och   nu   gör   vi   detta. 
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Det är ju du som planerat för det. Att man kanske behöver en gång till i veckan, att                  
man idag ska alla vara här kl 16 exempelvis. Jag tror det är det enda att vika, men                  
det är ju inte så lätt att få det att gå ihop när man jobbar olika stora tjänster och så.                    
Att få det att gå ihop vet jag inte. Det är inte det lättaste, mer gemensam tid tror jag är                    
det   viktigaste. 

 
 
6.4.2   Hur   lärarna   själva   anser   att   de   bäst   lär   sig 
På frågan om hur lärarna själva anser att de lär sig bäst svarade lärarna på sju olika                 
sätt:.  

 
Figur   6.2    Hur   lär   du   bäst 
 
Några lärare svarar att de lär sig bäst tillsammans med andra i gemensam             
diskussion och reflektion medan andra lärare anser att de lär sig bäst genom enskild              
reflektion. 

Men jag lär mig väldigt mycket genom vår förstelärares föreläsningar. De ligger helt             
rätt i nivå men också sätts processen igång direkt hos mig. I vilket arbetsområde hur               
ska jag göra det, jag utmanas samtidigt tycker jag det är roligt när det är en kollega                 
som pratar om något för att det hamnar på rätt nivå och lätt att snappa upp enkelt                 
och   lätt,   kravlöst   och   inspirerande. 

 
Här handlar det om både min egen dagliga reflektion, där lär jag mycket. Hur              
uppfattar jag eleverna, gick det som jag tänkt….. eller så. Men även vår             
gemensamma   reflektion. 

 
Lärarna svarar att de lär sig bäst tillsammans med eleverna i klassrummet.: “Det är              
med   eleverna   känner   jag.” 
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Sen lär jag mig skitmycket genom att undervisa, man får infallsvinklar på saker som              
man kanske inte har tänkt så mycket kring eller man har snarare kanske man har               
tänkt att så här tänker nog eleverna kring det är sen kommer man in och då har de                  
tänkt   något   helt   annat   och   det   är   ju   så   himla,   jättelärorikt. 

 
Några svarar att de lär sig bäst genom att omsätta teori i praktik och understryker               
vikten av att genomföra praktiska moment genom att pröva olika idéer och lösa             
problem. De utvecklar detta resonemang och menar att de lär sig bäst i riktade              
projekt   som   syftar   till   att   utveckla   något   konkret   i   undervisningsarbetet.  
 

Praktiska dilemma som jag sa att vi ser kopplingen till vårt dagliga arbete, bra med               
vårt skrivprojekt vi hamnar direkt på hur jag lär ut och jag ser var jag vill använda                 
detta på mina elever. Det är lätt att ta till sig, men också sa mtalen det föder, frågor                 
och   tankar. 
 
Det är när man får prova, att man har en tanke eller en idé och så får man testa det.                    
Sen får man utvärdera eller analysera antingen under själva lärandemomentets gång           
självaundervisningssituationen att man tänker om eller att man har möjlighet att göra            
samma upplägg en gång till men att man har möjlighet att analysera efter för att               
kunna   göra   förändringar   och   konstatera   resultat.   Så   man   kan   se   utvecklingen. 
 
Jag lär mig jättemycket, alltså småsaker, bara av att vara på besök i någon annans               
klassrum. “Aha, så gör hon, så gör han. Detta är spännande! Detta har jag sett.” Eller                
de stunder man hittar då man ser hur någon annan jobbar och i de samtalen vi har                 
redan. Som nu har vi ett skrivprojekt där man får dela med sig av hur man jobbar                 
med   de   olika   delarna   och   där   vi   lär   oss   av   varandra. 

 
En lärare poängterar lustens betydelse i inlärningen: att få en kick av något väcker              
lusten att lära nya saker: “Jag lär mig bäst om jag får en kick av någonting. Då kan                  
jag   sitta   och   bara   jobba   med   det.” 
 
 
6.4.3   Förväntningar   på   skolledaren   att   organisera   lärarnas   lärande 
På frågan om vilka förväntningar lärarna har på sina skolledare att organisera            
lärarnas   lärande   svarade   de   intervjuade   lärarna   i   fem   olika   variationer:  
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Figur 6.3  Vad har du för förväntningar på din skolledare att organisera lärarnas             
lärande 
 
Flera av lärarna tar upp vikten av att rektor har respekt för lärarnas             
självbestämmande och förmåga att själv avgöra vad man behöver lära sig och            
utveckla. 
 

Ytterst tycker jag att det är mitt eget ansvar, om jag skulle känna att “det här skulle                 
jag vilja göra” eller så, då ska jag ju inte vänta på att någon annan ska komma och                  
tala om för mig att jag ska kunna göra det, utan det tror jag nog att man själv kan                   
upptäcka. Sen är det ju klart att en ledningsuppgift är ju att uppmuntra och se till så                 
att det finns möjligheter och så. Men drivkraften ska väl ändå komma från en själv.               
Det   är   så   himla   lätt   att   det   blir   motsatt   effekt   om   man   för   hårt   styrs   in   till   nånting. 

 
Här tar lärarna även upp friheten det innebär att arbeta på en helt fristående skola               
som inte har några krav eller riktlinjer uppifrån. Åtta av lärarna svarar att de förväntar               
sig individanpassning och/eller variation av sin skolledare. Några menar att alla           
individer har olika behov och att det därför är svårt att organisera ett lärande som är                
lika för alla. Av dessa åtta lärare menar tre att de förväntar sig att skolledaren               
organiserar   individuell   fortbildning   för   dem.  
 

Att vi varierar, vi har olika fördjupningar, läser texter, ser film, diskuterar och det              
tycker jag är viktigt. Vi blir ju sällan nekade fortbildningar så det finns många              
möjligheter.   Förväntningar   att   vi   har   ett   brett   utbud,   vi   lär   ju   också   på   olika   sätt. 
 
På att vi är med, följer omvärlden , men även våra resultat så vi kan se vad vi                  
behöver bli bättre på. ….tänker att vi vill få nya influenser och ideér för att tänka nytt                 
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ibland. Vi samarbetar ju med andra skolor och så där kan man få ett bredare               
kontaktnät. 

 
Sju av lärarna svarar att skolledaren främst bör uppmuntra och inspirera till nytt             
lärande.  

 
ehmm..   .feedback   eller   respons   på   sånt   som   sker   i   det   dagliga. 

 
Sen hoppas jag och tycker att du är en viktig del som får oss att vilja lära mer och                   
inspirera. Nu är jag ny och nöjd med min läraroll men jag tänker att man hela tiden                 
utmanas att vilja gå vidare i sitt lärande. Där hoppas ju jag att du är den som kommer                  
och   väcker   en   i   ambitionen   att   utvecklas   vidare. 

 
Två av lärarna svarar att de vill ha stöd i hur de ska prioritera och organisera sitt                 
arbete   för   att   kunna   lära   sig   nya   saker   och   utvecklas.  
 

Att man behöver få hjälp att prioritera. Eller bara få höra “Amen strunta du i det här                 
under tre veckor så läser du i stället” Eller så.. Sen är det ju ofta… Alltså om det är                   
lärande att läsa en bok. Att man ger sig själv möjligheten till eftertanke och reflektion               
och   kopplingar. 
 

En   lärare   svarar   att   hen   förväntar   sig   kollegial   organisering   av   lärarnas   lärande.  
 

Sen vet jag att det är olika för vissa jobbar ju 60% och så. Det är just det                  
schematekniska som du tänker är viktigt. Det är en bra start för organisationen för              
lärandet. 
 
 
För det första vill jag ha ett förtroende när det gäller att skolledaren litar på min                
profession så att jag kan labba med mig själv och lägga upp en kurs så som jag tror                  
att den ger bäst resultat. Både med hjälp av mina egna styrkor och HUR man               
genomför något i den riktning man tror blir ett bra resultat. Där vill man ju inte vara                 
extremt   styrd. 

 
 
6.4.4   Hinder   kopplade   till   organisationen 
Då de intervjuade lärarna uppmanades att resonera kring vilka hinder att lära nytt             
som   finns   i   organisationen   svarade   de   på   fem   olika   sätt:  
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Figur   6.4    Hinder   att   lära   nytt   organisationen 
 
Fyra av lärarna resonerar kring problemet att organisera ett lärande då många lärare             
i organisationen arbetar deltid och att det på grund av detta är väldigt svårt att hitta                
(gemensamma)   tider   i   schemat. 
 

Och så det här med procentarna: Det märker vi ju också lite på studiedagar att amen                
då har det blivit lite att första delen har vi tillsammans och sen är det planering på                 
eftermiddagen. Och då får ALLTID vi som jobbar procent åka hem när det är              
planering. Men vi behöver också det. Eller ska då de som jobbar 100 göra en större                
del   av   det   arbete   vi   ska   göra   tillsammans..?   Det   är   ett   jättesvårt   pussel. 

 
Hrm… som jag sa tidigare kan absolut arbetstid eller schema tjänstgöringsgrad vara            
ett problem. Jag är ju sån att jag helst ser möjligheter så detta är inte helt enkelt….                 
Det finns alltid möjligheter att göra förändringar tycker jag, en flexibel arbetsplats. Vi             
har   mycket   möjligheter   med   det   kollegiala   lärandet   men   ska   ta   vara   på   det   bättre….  

 
Nej   men   hinder   är   väl   alltid   det   eviga   tidspusslet   som   ska   funka. 

 
Två av lärarna är inne på tekniken som ett hinder; den ena anger brist på teknisk                
utrustning som ett hinder medan den andra anser att hens kunskaper om digitala             
läro-   och   hjälpmedel   är   begränsad.  

 
 Ja,   alltså   lokaler   är   ju   en   sån   grej. 
 
Ja…..   kan   se   att   tekniken   ev   kan   vara   ett   hinder 

 
Sen utrustning och teknik det funkar till det jag använder det till och vi får nya saker                 
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att ta in i undervisningen det är bra. Jag tycker vi är på god väg. Men den                 
utrustningen   vi   har   idag   är   det   min   kunskap   som   begränsar 

 
En lärare pekar på organisationens litenhet som en brist eftersom många lärare på             
så   vis   upplever   sig   ensamma   i   sitt   ämne 
 

Hinder kan kanske vara att vi inte är så många ämneslärare men jag tycker jag och                
XX      har   ett   bra   samarbete   över   våra   ämne. 

 
En annan lärare menar att den rådande arbetsmoralen inte alltid prioriterar effektiv            
tidsanvändning och att det därför inte finns så många organisatoriska tillfällen att lära             
nytt som det hade kunnat finnas. Slutligen menar en lärare att det råder lokalbrist på               
skolan   och   att   detta   är   ett   hinder   för   att   lära   nytt.  
 

“tomt arbete”. “Poröst arbete” kan man också kalla det. Där det inte händer så              
mycket. Vissa fredagar, exempelvis, kan bli sådana dagar. Så att det skaver lite… Vi              
har arbetstid och jag vet att gör jag inte detta nu så måste jag göra det ikväll i stället.                   
Eller att man inte utnyttjar att vi sitter allihop i vårt arbetsrum nu och vi har alla                 
möjligheter att liksom...jobba lite mer strukturerat och med ett driv framåt. Och jag             
tror ju att alla delar är viktiga. För på ett sätt jobbar man lite hela tiden, men ändå                  
inte. Där ser säkert arbetslagen olika ut, så klart. Och det är ju trevligt att ha trevligt,                 
men det är kanske något som vi borde prata lite mer om i vårt arbetslag tror jag, att vi                   
har regelbundna möten som ska innehålla det här och det här och blir det sen tid                
över så kan vi prata om andra saker. Då kan det bli poröst. Sen är alla så                 
professionella   i   vårt   lag   så   att   allt   blir   ju   bra   ändå . 
 
 

6.4.5   Möjligheter   kopplade   till   organisationen 
På frågan om vilka möjligheter att lära nytt som finns i organisationen svarar de              
intervjuade   lärarna   också   på   olika   sätt   där   vi   funnit   fem   olika   riktningar: 
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Figur   6.5    Möjligheter   att   lära   nytt   i   organisationen 
 
Tre av lärarna tar upp schemalagda pedagogiska forum som en organisatorisk           
möjlighet och två av lärarna tar upp det täta samarbetet som finns i arbetslaget som               
en möjlighet. En lärare resonerar om den rådande synen på gemensamt ansvar för             
undervisningstiden. Hen menar att ingen är protektionistiskt lagd gentemot den          
“egna” undervisningen vilket leder till att det finns stor flexibilitet. En annan lärare tar              
upp tiden som en möjlighet, att man en gång i veckan har sammanhängande tid att               
prioritera och organisera. Lokaler och utrymmen nämns av en lärare som en            
möjlighet   att   lära   nytt.  
 

Vi har ju pedagogisk mission till exempel. Det tycker jag har varit bra och nyttigt och                
så. Och man kanske kan kombinera det ibland med lite mer praktiska och handfasta              
saker   också   emellanåt 

 
vi har en väldig nytta av varandra vi som jobbar här. PÅ väldigt många olika sätt,                
schema tycker jag funkar bra. Ibland så i veckorna när man har mycket så sparar               
man undan till fredagen eller så. Där har vi väldigt stor frihet att lägga in extra tider                 
tillsammans och det har vi gjort i vårt arbetslag. Lokaler och utrymmen här hos oss               
tycker jag vi har jättebra lokaler över lag. Teknik och ”sådära” har vi det vi behöver                
tycker   jag. 

 
otroligt flexibel organisation - får man nog säga att vi har. Där ju alla är med på det                  
spåret. Och i och med att alla är med på det, om någon är sjuk eller om någon är                   
borta, om man är iväg och pluggar, så finns det liksom ett ansvar hos alla i                
organisationen.   Det   är   inte   så   mycket   så… 

 
Alla här tycker ju om att göra grejer, det är ju en möjlighet, alla vill göra det bästa här,                   
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så   det   är   ju   en   möjlighet   att   vi   är   det   gänget   vi   är 
 

Man är väldigt tillmötesgående när man kommer med förslag och så här. Så det              
upplever   jag   inte   som   hinder.   Jag   upplever   inga   hinder. 
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7.   Analys   av   data 
 
En fenomenologisk analys tar sin utgångspunkt i själva berättelsen och fokuserar på            
den (upp)levda förståelsen av fenomen och situationer. Hur våra intervjupersoner          
resonerar, berättar och reflekterar kring sitt lärande och sin utveckling är därför viktigt             
ur alla perspektiv. Vi har hittat en hel del motsägelser i berättelserna, ibland har              
intervjupersonerna motsagt sig själva och ibland svarat på något annat än det som vi              
har frågat om. Vi har valt att se detta som en del av deras berättelser och tänker att                  
det   bidrar   till   förståelsen   snarare   än   tvärtom.  
 
7.1   Bakgrund   och   kontext 
Vad det gäller de intervjuade lärarnas bakgrunder saknar sju av dem erfarenhet från             
andra verksamheter än den de jobbar i nu. Detta märkte vi i deras intervjusvar då de                
ofta saknade faktiska och konkreta referenser i sina resonemang. De mer erfarna            
kunde på annat sätt ge konkreta exempel på hur förutsättningar för lärande kan             
skifta.  
 
Musiklärarna som intervjuats är också musiker och därmed i en mening konstnärliga            
utövare. Detta kan vara viktigt att ha i åtanke då innehållet i deras yrke samtidigt är                
deras   passion   och   främsta   hobby. 
 
 
7.2   Motiv   och   drivkrafter   för   lärande  
En öppen fråga lärarna fick var den om vad de själva anser att de behöver lära sig.                 
Vi ställde den så öppen för att få en fingervisning kring hur de resonerar om sitt                
lärande. Lärarna svarade på olika abstraktionsnivåer där flertalet resonerade i lite           
mer abstrakta ordalag om hur de behöver utveckla mjuka värden i både sig själva              
och   sin   undervisning.   Fokus   hamnade   främst   på   relationer   och   kommunikation.  
Deras motiv till att de vill utveckla detta är i främsta hand elevernas lärande. I               
intervjusvaren bekräftar flertalet lärare det som både Håkansson och Sundberg          
(2016) och Timperley (2011) lyfter fram: att elevernas lärande ska vara fokus i             
lärarnas lärande. Flertalet av de intervjuade lärarna menar till och med att elevernas             
kunskapsutveckling är en drivkraft i sig: att lärares lärande är ett medel för att nå               
elevernas kunskapsutveckling. Här är lärarnas egna tankar om sina drivkrafter helt i            
linje med hur flera forskare formulerar sina slutsatser om lärares lärande då            
exempelvis Timperly (2011) menar att just kunskapen om de egna elevernas lärande            
är   själva   utgångspunkten   för   professionellt   lärande   och   utveckling.  
 
Att de intervjuade lärarna i första hand fokuserar på kommunikation och relationer då             
de resonerar kring vad de anser att de behöver utveckla förvånade oss något. Vi              
anser båda, i våra roller som rektorer och skolledare, att våra lärare besitter en stor               
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mängd kunskaper om just hanteringen av relationer och kommunikation. Bredmar          
(2014) diskuterar arbetsglädjens betydelse för lärare i vardagen och menar att just            
relationerna i arbetet är själva källan till arbetsglädjen. Sett ur det här ljuset blir              
lärarnas svar på frågan om vad de själva anser att de behöver utveckla något mer               
klar eftersom de fokuserar på det som ger upphov till positiva emotioner och glädje i               
arbetet.   En   drivkraft   som   tycks   vara   stark. 
 
Ett intressant motsatsförhållande i vad de själva anser att de behöver lära sig är              
deras resonemang kring sitt förhållningssätt i klassrummet: några vill släppa på           
kontrollen och bli mer fria och flexibla medan andra vill bli mer fokuserade,             
avgränsade och tydliga. Oavsett vilken riktning lärarna anser sig behöva utvecklas i            
kan   vi   här   se   ett   behov   av   att   få   utrymme   att   erövra   och   använda   sitt   frirum.  
 
De intervjuade lärarna anser att de själva behöver vara delaktiga i beslut och             
processer som berör både skolans utveckling och deras eget lärande. En av de mer              
erfarna lärarna svarar på frågan om vad som kan hindra drivkraften att lära sig nya               
saker att stark styrning uppifrån hindrar utveckling och lärande: “...om man till            
exempel jobbar på en skola där skolledningen tittar på ett sätt som man inte själv alls                
tycker passar ihop med vare sig eleverna eller vad man själv liksom känner behöver              
jobba med.”  Håkansson och Sundberg, Timperley och Scherp tar alla upp vikten av             
att lärare själva är delaktiga i inventeringen av vad som behöver utvecklas på den              
lokala skolan och därmed också påverkar den egna professionsutvecklingen.         
Murphy och Wiliam adderar att det inte räcker med ett  hur denna utveckling ska gå               
till,   utan   även   ett    vad    denna   utveckling   ska   innehålla.  
 
De intervjuade lärarna nämner också de egna kollegornas engagemang som          
drivkraft att lära sig nya saker. Ohlsson och Granberg (2005) har i sin forskning              
konstaterat att lärande i lag - det de kallar kollektivt lärande - alltid är större än det                 
som den enskilda individen kan lära sig på egen hand. Detta konstaterande dras             
ännu längre i Håkansson och Sundbergs (2016) forskningssyntes då de har sett att             
kollegialt, samarbetande lärande genererar en känsla av gemenskap som i sig är en             
drivkraft och källa till motivation. Stoll (2012), Timperley (2011) och Scherp (2013)            
har i sina respektive forskningsgärningar slagit fast att det är av stor vikt att slå hål                
på den gamla traditionella normen om läraryrket som ett ensamarbete. För att lärare             
och skolor ska kunna utvecklas krävs samarbete, samsyn och en syn på elevernas             
kunskap   som   en   gemensam   angelägenhet.  
 
 
7.3   Miljö   för   lärande 
De intervjuade lärarna menar i första hand att den psykosociala arbetsmiljön är            
avgörande för huruvida lärmiljön på arbetsplatsen är god eller inte. De menar att det              
behöver finnas trygghet att blotta misstag och en stöttning från både kollegor och             
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ledare. Schein (2011) menar att kulturen i en organisation/på en arbetsplats kan bli             
en lärande kultur där, men att det inte kommer gratis utan kräver en rad              
förutsättningar för att vara möjlig. Om man översätter dessa         
organisationsförutsättningar   till   just   en   skola   krävs   följande:  

- att   skolledaren   själv   är   en   lärande   person   och   inte   bara   pratar   om   detta 
- att normen kring lärande och utveckling är odelat positivt laddad; alla vill och             

kan   lära   sig. 
- att   kunskapsluckor   och   misstag   tas   tillvara   som   lärtillfällen 
- mångfald   och   meningsskiljaktigheter   ses   som   en   tillgång 

 
De intervjuade lärarnas resonemang om vad en god lärmiljö för lärare är hamnar             
väldigt nära dessa förutsättningar som Schein menar krävs för att en           
organisationskultur ska kunna bli en lärande sådan. Lärarna formulerar det i           
intervjusvaren i termer av högt i tak, feedback, glädje och trygghet att blotta             
kunskapsluckor. När de sedan besvarar frågan om huruvida de anser att deras egen             
arbetsplats matchar deras tankar om en god lärmiljö svarar de relativt samstämmigt            
att de anser det. Dock resonerar en av lärarna om hur hen upplever sig något ensam                
då hen delar med sig av misstag och misslyckanden till sina kollegor men sällan får               
något tillbaka. Denna upplevda ensamhet tycks ske i de informella sammanhangen           
som hela tiden är i rörelse i vardagen. Alltså sammanhang som befinner sig i den               
delen av en lärares vardag som Scherp definierar som  arbetsorganisationen .          
Scherps syn på en skolas organisation som uppdelad i en  arbetsorganisation  och en             
utvecklingsorganisation som lever sina liv parallellt kan hjälpa till att förklara den            
upplevda ensamheten i den här lärarens berättelse. Arbetsorganisationen är den          
förvaltande vardagsorganisationen som hela tiden är i rullning medan         
utvecklingsorganisationen är den som ringar in utvecklingsbehov, åtgärder och         
lärande i längre perspektiv. Hur dessa två parametrar förhåller sig till varandra i varje              
enskild lärares upplevda arbetsdag är svårt att säga, men en slutsats i det här              
resonemanget är att läraren i sin vardag går in i utvecklingsorganisationens sätt att             
tänka och resonera, men hen möter andra lärare som är i arbetsorganisationen just i              
ögonblicket. 
 
En annan av de intervjuade lärarna resonerar på ett liknande sätt som svar på frågan               
vilka hinder som finns för lärande i den egna miljön: hen menar att vardagen liksom               
kommer emellan med alla praktiska göromål vilket gör det svårt att hålla långsiktigt             
fokus på lärande och utveckling. Att arbetsorganisationen och        
utvecklingsorganisationen krockar med varandra ger även denna berättelse relevans         
och ger oss som skolledare något att verkligen fundera på: hur kan dessa två              
organisationer   samsas   och   dra   nytta   av   varandra   utan   att   de   upplevs   kollidera? 
 
En faktor som nämns av flertalet av de intervjuade lärarna i svar på frågor om både                
miljö och organisation för lärande är tiden. Vissa lärare nämner tid som en möjlighet              
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för lärande. Andra nämner tid som ett hinder för lärande. Vissa nämner gemensam             
tid som möjlighet för lärande, andra nämner bristen på gemensam tid som hinder för              
lärande. Ytterligare någon berättar om upplevelsen av att tiden inte alltid används på             
“rätt” sätt. Wiliam (2016) menar att lärare generellt sett arbetar så hårt de bara kan               
och att det inte vid första anblick finns några sysslolösa luckor att fylla med annat               
innehåll i lärarnas arbetstid. En av skolledarens viktigaste uppgifter är att ge tid åt              
lärande,   men   också   peka   på   varifrån   den   tiden   kan   tas   och   hur   den   kan   användas. 
 
 
Den fysiska arbetsmiljön nämns också av några lärare - både i termer av hinder och               
möjligheter. De lärare som tar upp den fysiska miljön som ett hinder menar att de               
saknar fysisk tillgång till sina kollegor under arbetstiden då de är utplacerade på olika              
platser i verksamheten och inte har något gemensamt utrymme att arbeta i. Detta             
ska ses ur ljuset av ett djupare resonemang som handlar om att de intervjuade              
lärarna i denna studie till hundra procent är eniga om att kollegor är en tillgång,               
gemensam arbetstid är bara positiv och samarbete är gynnande på alla plan. I             
föregående avsnitt nämndes samarbete och gemensamt lärande som motivation och          
drivkraft att lära sig nya saker. Även det sociokulturella perspektivet på lärande bör             
här ses som en bidragande parameter i analysen: att samspelet mellan människor            
utgör inte bara en lärmiljö utan är den avgörande faktorn till den kognitiva processen              
lärande. På så vis kopplas lärares lärmiljö ihop med drivkrafter och motivation då de              
helt enkelt är väldigt eniga i att de både önskar och behöver tillgång till varandra för                
att   utvecklas   och   lära. 
 
Att den psykosociala arbetsmiljön och skolans kultur är av stor vikt för hur hela              
arbetslivet fungerar är ganska självklart. Schein (2011) tar i sin forskning upp            
paradoxen mellan stabil kultur å ena sidan och utveckling och lärande å andra sidan.              
Han menar dock att en stabil kultur kan fungera som en lärande kultur som              
utvecklas, förutsatt att den innehåller rätt ingredienser (se avsnitt 5.3). I vårt arbete             
med denna undersökning och uppsats har vi flera gånger landat i den likhet vi tycker               
oss se mellan våra respektive verksamheter i just kultur och psykosocial arbetsmiljö.            
Vi anser båda, grundat på intervjuer och andra undersökningar bland våra           
medarbetare, att vi har en god psykosocial arbetsmiljö och en god och stabil kultur              
på våra skolor. Personalomsättningen är låg och begreppet skolkultur är något som            
upplevs positivt laddat snarare än något som förklarar hur tröga strukturer “sitter i             
väggarna” och försvårar utvecklingsarbete. Vi tänker att själva kulturen och den           
psykosociala miljön utgör fundamentet i verksamheten och att vi på detta fundament            
bygger   utveckling   och   lärande. 
 
Ur denna kultur och psykosociala arbetsmiljö springer själva arbetsglädjen. Och den           
tror vi är oerhört viktig för att en lärande organisation ska kunna bli strukturerad,              
systematisk och hållbar. Lärare behöver vara delaktiga, de behöver känna motivation           
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inför ett lärande och en utveckling. Bredmar (2014) beskriver just arbetsglädjen som            
nav i lärarens arbete då den genererar kännedom om eleverna, som i sin tur              
genererar större kunskap/ett lärande om dem. Vi menar att denna arbetsglädje           
behöver kopplas på de befintliga professionella modellerna som finns om lärares           
lärande för att de ska kunna fungera hållbart och långsiktigt. De lärare vi har              
intervjuat återkommer till vikten av den egna, personliga motivationen då de           
resonerar kring sitt lärande. Särskilt sticker musiklärarna ut i detta resonemang då de             
unisont   betonar   lustens   betydelse   för   att   lära   sig   nya   saker.  
 
Wiliam (2016) har en viktig poäng i att låta lärare vara bra men också mindre bra: att                 
en lärares svaghet inte nödvändigtvis behöver utgöra föremål för utveckling, utan           
kan kompenseras med någon annan lärares styrka. Detta sätt att se varandra som             
komplement i lärargruppen tar vi med oss som rektorer och tänker att de också              
befäster   vårt   sociokulturella   sätt   att   se   på   lärande.  
 
 
7.4   Organisation   för   lärande 
Då de intervjuade lärarna svarade på frågan om hur de själva anser att lärarnas              
lärande på skolan kan organiseras svarade de på olika abstraktionsnivåer, men det            
stora   flertalet   svarade   i   former   av   gemensamt   och   kollektivt   lärande.  
 
Ett resonemang som dök upp var de informella sammanhangens betydelse för           
lärande och utveckling: att det sker ett ständigt utbyte av pedagogiska idéer och             
tankar i den komplexa vardagen som utgör lärares arbetsmiljö. Det kan handla om             
spontana samtal vid lunchen eller kaffeautomaten. Detta resonemang bör ses i ljuset            
av Scherps (2013) uppdelning av en skolas organisation i en arbetsorganisation och            
utvecklingsorganisation. Scherp (2013) menar att båda dessa typer av organisation          
behöver finnas på en lärande skola och att balansen mellan den förvaltande            
arbetsorganisationen och den pragmatiska utvecklingsorganisationen behöver      
bibehållas. Det informella lärandet som spontant sker vid en kaffeautomat eller           
skollunch är en företeelse som ringar in svårigheten att hålla dessa två            
organisationer skilda från varandra, både på en teoretisk och praktisk nivå.           
Naturligtvis är inte avsikten att hålla dem åtskilda, utan ett teoretiskt verktyg för att              
belysa de olika perspektiven. Att använda dem som analytiskt filter sätter lärarens            
komplexa vardag i ett intressant ljus då det handlar om lärarens lärande och             
utveckling: hur samverkar förvaltande egenskaper med utvecklande i vardagen? Och          
hur   synlig   är   den   samverkan   för   läraren   själv?  
 
Lärarnas intervjusvar sveper också mellan arbetsorganisation och       
utvecklingsorganisation då de besvarar frågan om hur de själva lär sig bäst. Någon             
är inne på pedagogiska träffar och lärarforum, där nämns bland annat förstelärarens            
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föreläsningar. Andra svarar odelat att de lär sig bäst i klassrummet och tillsammans             
med   eleverna.  
 
De intervjuade lärarna har olika förväntningar på sina skolledare att organisera deras            
lärande. Det som framkommer är att de inte vill känna sig för styrda, utan att det                
krävs ett handlingsutrymme att styra över. Bergs (2011) frirumsteori är här väldigt            
användbar för att se vad lärarna är ute efter: de vill själva kunna avgöra vad de                
behöver utveckla/lära sig och sedan själva organisera för det. Någon lärare tar också             
upp det faktum att hen valt att arbeta på en helt fristående skola för att kunna ha en                  
större kreativitet och frihet att utveckla och utvecklas - att slippa vara så styrd              
uppifrån. Samtidigt tar andra lärare upp att de gärna skulle se mer styrda             
utvecklingsinsatser som till exempel klassrumsbesök/observationer med      
efterföljande återkoppling. Lärarnas förväntningar på sina skolledare att organisera         
deras lärande varierar alltså ganska mycket och någon lärare säger i sitt svar på              
frågan att hen förväntar sig att skolledaren individualiserar och ser till var och ens              
behov. Förväntningar på skolledarna ter sig något paradoxala då de å ena sidan             
förväntar sig kollegial organisering och samarbete, å andra sidan behovsanpassad          
och individualiserad organisering; å ena sidan vill de ha ett stort självbestämmande            
och möjlighet att utnyttja sitt frirum, å andra sidan vill de ha styrda aktiviteter såsom               
lektionsbesök   och   strukturerad   återkoppling. 
 
Madsén (1994) menade att det är viktigt att skilja på utvecklingsbehov och            
fortbildningsbehov, men att utgångspunkten alltid behövde vara förankrad i den          
lokala verksamhetens specifika behov. Lärarna i denna intervjustudie anser att de           
själva behöver vara delaktiga i beslut och processer som berör både skolans            
utveckling och deras eget lärande. En av de mer erfarna lärarna svarar på frågan om               
vad som kan hindra drivkraften att lära sig nya saker att stark styrning uppifrån              
hindrar utveckling och lärande: “...om man till exempel jobbar på en skola där             
skolledningen tittar på ett sätt som man inte själv alls tycker passar ihop med vare               
sig eleverna eller vad man själv liksom känner behöver jobba med.”  Som skolledare             
har vi en viktig roll och ett stort ansvar att lyfta kopplingar till elevernas              
kunskapsresultat och analyser av verksamhetens mål och måluppfyllelse. Detta för          
att inte hamna i det som Madsén (1994) beskriver som faran då man som inte ser                
en tydlig koppling mellan fortbildningsbehovet och utvecklingsbehovet i        
verksamheten. 
 
Tolv av de intervjuade lärarna svarar att de är så pass medvetna om vad de behöver                
lära sig att de själva kan identifiera själva behovet som drivkraft och arbetar efter den               
egenställda diagnosen. Således har de inga direkta förväntningar på att skolledaren           
ska organisera deras lärande. I Madsén bok  Lärarnas lärande (1994) förs just denna             
diskussion  
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När besluten förs ned på lägsta tänkbara nivå befrämjas de ideér som går ut på att                
var och en bäst kan bedöma sin egen fortbildning. Bakom idén att föra ned besluten               
ligger tanken att det är den lägsta nivån som kan ta de bästa besluten. Det anses                
också vara demokratiskt. Återspeglar det också en tanke att fortbildningen är till för             
individen   i   första   hand   och   inte   för   verksamheten?    (s   46) 

 
I svaren på frågorna om organisering går lärarna ifrån tankarna på det kollegiala             
sammanhanget i större utsträckning än i de andra frågekategorierna. De svarar här            
utifrån sina egna situationer och inte utifrån verksamhetens eller         
gruppens/arbetslagets.  
 
När lärarna svarar på frågorna om vilka hinder och möjligheter för att lära nytt som               
finns i organisationen återfinns också motsägelser. Vissa lärare menar att tid, teknik            
och lokaler är en möjlighet att lära nya saker, medan andra menar att brist på tid,                
lokaler och teknik utgör hinder för att lära nytt. Lärare som alltså arbetar på samma               
skola, under liknande förutsättningar, anger alltså dessa tre faktorer som antingen           
möjligheter eller hinder vilket så klart är väldigt intressant men också helt självklart.             
Lärarna är olika och har olika krav och önskemål på praktiska och tekniska ting.              
Deras sätt att bedriva undervisning är också olika och kräver olika mycket tid och              
material. Eftersom det är den (upp)levda situationen som är intressant i den här             
undersökningen träder de här motsatserna fram som oerhört intressanta eftersom          
det ställer fler frågor om hur de intervjuade lärarna har resonerat i relation till              
varandra.  
 
Vi jämför situationen som skogshuggaren befann sig i då han skulle hugga ner ett              
stort område av skog, han fick erbjudandet att slipa sin såg men tackade nej med               
förevändningen att han hade så mycket att göra så han inte hann. En liknande              
situation hamnar lärarna ofta i då de känner sig nerlusade i arbete och då låter bli att                 
slipa på en färdighet som hade underlättat utförandet av arbetsuppgifter. Våra lärare            
menar att vi rektorer just här är viktiga och på flera sätt avgörande för vilka val och                 
prioriteringar   som   våra   lärare   gör.  
 
Vår ambition är att i och med detta arbete finna den röda tråden mellan elevernas               
lärande och lärarnas lärande på våra respektive skolor. Lärarna menar att samvaron            
och tiden för gemensam reflektion, samtal och planering är viktiga för att utveckla sitt              
lärande. Innehållsligt är det viktigt att vi då fyller den tiden med innehåll, som hör till                
det vardagliga arbetet och att vi dokumenterar så det inte stannar hos några individer              
utan alla blir bärare av kunskapen (Sherp, 2007). Lärarna belyser vikten av att känna              
av i elevgruppen vad man behöver förbättra och ofta är det just där i klassrummet               
som behoven och utvecklingsområdena blir som tydligast. Att koppla elevernas          
lärande till det egna lärandet var det många av pedagogerna som såg som en              
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självklarhet men med förtydligande att man själv eller någon kollega, rektor kunde            
hjälpa   till   att   sätta   fingret   på   vad. 
 
De områdena vi fokuserar på att utveckla i skolan behöver vara väl förankrade hos              
lärarna och utgå ifrån deras egna behov. Arbetssättet kan variera och bör göra det              
men med tyngd på att man under gemensamma aktiviteter reflekterar, lyfter problem            
och provar för att sen återgå och utvärdera och göra om. Stöd och hjälp i denna                
process kan vara ex. pedagogisk mission, klassrumsobservationer. Lärandet ska ju          
fungera som ett kollektivt minne och det kräver tid, uthållighet och dokumentation.            
Där har vi som skolledare en viktigt roll att fylla, att peka ut riktning och hjälpa till att                  
prioritera. Lärandet ska fungera som ett kollektivt, gemensamt lärande. I en lärande            
organisation är arbetslaget navet och lärarna tar ansvar både för det egna och för              
sina kollegors lärande. I stället för centralt utformade arbetsplaner om hur alla ska             
göra på samma sätt bör det utformas lärplaner där alla gör på  olika  sätt (Scherp,               
2007). 
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8.   Slutdiskussion   och   framåtblickar 
 
I vår syftesbeskrivning i denna uppsats skriver vi så här: “syftet är i förlängningen att               
hitta ingångar till lärares lärande för att med hjälp av dessa skapa ett kulturellt och               
strukturellt hållbart lärande”. Detta arbete har hjälpt oss att definiera vad ett kulturellt             
och   strukturellt   hållbart   lärande   är: 

● vi arbetar systematiskt utifrån den egna verksamheten: vi arbetar med det vi            
har   -   inte   det   vi   önskar   att   vi   hade 

● vi är överens om att utveckling och lärande är en ständigt pågående process             
som   varken   har   en   början   eller   ett   slut 

● vi som ledare lyssnar på och möter lärarna i deras önskemål och behov för att               
bibehålla   motivation   och   trivsel   på   arbetsplatsen 

● vi upprätthåller en samarbetande kultur där lärarna inte är ensamma öar i sina             
klassrum,   utan   snarare   tillgångar   i   varandras   arbete   med   undervisning. 

● vi tar tillvara den arbetsglädje som lärarna i verksamheterna känner i sin            
undervisning och låta den vara av stor vikt trots att den inte går att mäta i                
siffror   och   skriva   in   i   en   tabell  

 
Vi menar att varje lärare är värdefull och unik i just det arbete som hen utför. Lärares                 
drivkrafter att vara lärare och att utvecklas som just lärare går sällan att mäta i hårda                
värden såsom sifferresultat och ekonomi. Ett moraliskt motiv ligger oftast bakom           
lärares val av yrke och i detta ställningstagande menar vi att en stor del motivation               
ligger. En lärare ska därför inte reduceras till ett instrument i en tjänstefördelning eller              
utvecklingsmodell. Samtida pedagogisk forskning används gärna som recept på         
quick-fixes: att modeller och metoder löser problem och bekymmer och står som            
garant för en vetenskaplig grund i det vardagliga skolarbetet. Den erfarenheten som            
varje unik lärare besitter - både individuellt och kollektivt - väger lika tungt i arbetet               
med och strävan efter utveckling och lärande. Vi menar att dessa modeller och             
metoder på vetenskaplig grund lätt tappar detta erfarenhetsperspektiv och att vi som            
skolledare ska vara försiktiga med att köpa paketlösningar rakt av och applicera dem             
lika   för   alla. 
 
Vi är efter denna undersökning övertygade om att motivation och arbetsglädje måste            
komma i första rummet om lärarnas lärande ska bli kulturellt och strukturellt hållbart.             
Detta är viktigt att ta med sig i en era av lärarbrist, hög personalomsättning och höga                
sjuktal   i   skolans   värld.  
 
Arbetet med denna undersökning har också genererat specifika insikter för våra           
respektive verksamheter. För byaskolans del har det inneburit att arbete med           
planering, analys, schemaläggning och resurser har omprioriterats och lärarnas         
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gemensamma tid har utökats till ett extra tillfälle i veckan. På byaskolan har också              
arbetsytorna   omfördelats   så   att   lärarna   kan   arbeta   tillsammans   i   större   utsträckning.  
På centrumskolan har det påbörjats ett arbete med individuella utvecklingsplaner för           
lärarna. Det systematiska kvalitetsarbetets krav på analys och åtgärd har också           
omorganiserats och utgår nu ifrån självskattningar och självdiagnoser i de olika           
arbetslagen. Den gemensamma tiden på fredagar har gjorts än mer reserverad för l             
gemensamt   lärararbete   utan   elevaktiviteter. 
  
Vi menar att vi båda har ett relativt stort frirum eftersom vi inte lyder under varken                
någon politisk nämnd eller någon centralt placerad styrelse. Det är en hoppfull och             
lite kittlande tanke att ha med sig i arbetet i våra respektive skolors världar: att det                
finns ett frirum som väntar på att erövras och fyllas med kunskap. Undervisningen             
börjar och slutar med läraren, därför tror vi att mycket av frirummet både kan och bör                
användas med just lärarnas kvalitet i spetsen. Detta ska vägas mot att vi behöver              
vara insatta och väl medvetna om vilka problem och utvecklingsområden vi har i våra              
verksamheter. På så sätt kunna bjuda in lärare till diskussioner där vi håller fokus på               
att verksamhetsutvecklingen stämmer väl överens med      
kompetensutvecklingsinsatser. Våra lärare pekar på olika utvecklingsbehov och de         
behöver känna trygghet i att tänka annorlunda för att utveckla sin yrkesroll. Arbetet             
med att alltid vara kritisk i förhållande till sin egna prestation i och utanför              
klassrummet är ett hårt arbete och att ge lärarna tryggheten i att alla behöver inte               
vara bäst på allt är viktigt för att de ska våga blomma ut. “...och sen är du ju jäkligt                   
roligt   att   vara   lärare   också!” 
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Bilaga 
 
Intervjuprotokoll 
 
 
Hur   ser   lärare   på   sitt   professionella   lärande? 
 
Kontext/bakgrund 

- Vilka   ämnen   undervisar   du   i   och   på   vilken   nivå? 
- Hur   gammal   är   du? 
- Hur   länge   har   du   jobbat   som   lärare? 
- Hur   länge   har   du   jobbat   på   denna   skola? 

Kartläggning   av   personen   i   relation   till   sin   arbetsplats. 
 
Drivkrafter/motiv   till   lärande 

- Vad   anser   du   att   du   behöver   lära   dig   i   din   yrkesroll?   Varför? 
- Ser   du   någon   skillnad   mellan   vad   du   behöver   lära   dig   och   vad   du   vill   lära   dig? 
- Vem/vilka   anser   du   bäst   kan   avgöra   vad   du   behöver   lära   dig? 
- Vilka   hinder/möjligheter   ser   du   kopplade   till   dina   drivkrafter? 

Problemlösning?   Eget   intresse?   Lust?   Yttre   påverkan?   Egen  
identifierad   brist? 

 
Miljö   för   lärande 

- Hur   tänker   du   att   en   god   lärandemiljö   för   lärare   ser   ut? 
- Hur   väl   anser   du   att   din   arbetsplats   matchar   dessa   tankar? 
- Vilka   hinder/möjligheter   för   att   lära   nytt   finns   i   din   miljö?  

Psykosocial   arbetsmiljö?   Trygghet   att   blotta   misstag/okunskap?  
Utrustning?   Resurser   (både   tid   och   pengar)?Lokaler/utrymmen? 

 
Organisation   för   lärande 

- Hur   tänker   du   att   lärarnas   lärande   på   skolan   kan   organiseras? 
- I   vilka   sammanhang   lär   du   dig   bäst? 
- Vilka   förväntningar   har   du   på   din   skolledare   att   organisera   ditt   lärande? 
- Vilka   hinder/möjligheter   för   att   lära   nytt   finns   i   organisationen? 

Kollegor   som   resurser   för   lärande?   Schema/arbetstid?  
Lokaler/utrymmen?   Utrustning/teknik? 
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