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Abstrakt

Författare: Hanna Dickner

Lärares lärande i arbetslivet

En kvalitativ studie om hur grundskollärare ser på sitt eget lärande i skolan

Teachers´ learning from their working lives  

A qualitative study of how elementary school teachers view their own learning in school

Antal sidor: 55

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur grundskollärare ser på sitt eget lärande i 

och genom arbetet. Studien är av kvalitativ karaktär och bygger på intervjuer av sex 

grundskollärare. Materialet analyseras utifrån Ellströms teori om lärande i arbetslivet, Schöns teori  

om reflektion och Erauts teori om lärandets möjligheter och hinder i arbetslivet. Resultatet visar att  

lärare lär sig genom interaktion med elever, föräldrar och kollegor. Interaktionen med elever och 

föräldrar bidrar till att de förvärvar kunskaper gällande bemötande och hur de ska formulera sig för 

att skapa positiva samtal. Genom interaktion med kollegor kan man utbyta idéer och erfarenheter  

med varandra som skapar nya reflektioner hos lärarna kring hur de kan förändra och förbättra den 

egna undervisningen. Lärarna upplever även att rektorer kan främja deras lärande om rektorer ger 

stöd och har en vilja att utveckla lärarna genom att ge nya idéer och förslag på arbetssätt. Det som 

flera lärare upplever sig sakna är feedback från rektorn kring vad lärarna gör bra och vad de 

behöver utveckla, vilket är ett resultat av att rektorer sällan eller aldrig besöker lärarnas lektioner.  

Lärarna upplever också att utbildningar inom och utanför skolan har betydelse för deras lärande. 

Enligt flera lärare är förutsättningen att dessa pågår under en längre tid, ingår i deras arbetsuppgifter  

samt behandlar relevanta teman som lärarna har användning för i det egna arbetet. 

Nyckelord: Lärande, grundskollärare, erfarenhetslärande, reflektion, reproduktivt lärande, 

utvecklingsinriktat lärande. 
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1. Inledning

Samhället förändras kontinuerligt, vilket innebär att skolan måste utvecklas och förnyas för att bli  

ett viktigt verktyg för att forma elever till ansvarstagande och självständiga samhällsmedborgare.  

Samtidigt upplever jag som blivande lärare betydelsen av att skolan ger lärarna möjligheter till att  

utveckla sitt eget lärande i skolan för att öka deras motivation, gynna ett intressegivande arbete och 

förbättra elevernas resultat i skolan. Ämnets aktualitet ökar i och med att allt fler krav ställs på 

skolan samtidigt som rapporter från Lärarnas Riksförbund (2011 s. 4) samt Lärarförbundet (2013 s. 

2) visar att allt fler lärare känner sig överarbetade och stressade. Fler arbetsuppgifter som 

karaktäriseras av pappersarbete tycks vara den främsta orsaken. Trots att lärare har fått fler 

arbetsuppgifter så visar Skolverkets (2013 s. 80) nationella studie att inget tyder på att det har 

tillkommit nya stödfunktioner i skolan eller att man har tagit bort tidigare arbetsuppgifter. Detta  

innebär således att lärare måste göra fler arbetsuppgifter på lika mycket tid eller mindre tid.  

Samtidigt skriver Skolverket (2013 s. 74, s. 80) att tiden för reflektion kring läraruppdraget och 

undervisningen har minskat till förmån för nya arbetsuppgifter. Studien visar att reflektion, 

kompetensutveckling samt återhämtning under arbetsdagen utgör – var och en – ca 1 till 7 procent 

av den totala arbetstiden för varje grundskollärare. ”Låt lärare vara lärare” är en slogan som 

Lärarnas Riksförbund (2011 s. 1) använder sig av i sin rapport. Om man fokuserar på att lärare ska 

få vara lärare krävs det också att de ska få möjligheten till att bibehålla och utveckla sitt lärande.  

För att främja skolan och öka utvecklingspotentialen tror jag att vi måste börja se utifrån ett  

lärarperspektiv där lärare får möjligheten att utveckla sitt eget lärande genom att få stöd från skolan  

och kollegor samt få tid till att reflektera över det egna arbetet.  Det faktum att forskningen visar att  

förbättringar i elevernas lärandemiljö är beroende av lärares lärandemiljö visar betydelsen av att  

lärare behöver möjligheter till lärande och utveckling (Scherp 2002 s. 131).

Utgångspunkten i min uppsats är att vi människor lär oss hela livet det vill säga ett livslångt lärande.  

Lärandet upphör inte efter avslutad skolgång utan pågår livet ut, såväl i arbetslivet som på fritiden.  

Livslångt lärande borde först och främst gälla lärare om vi ska utveckla en skola som för vidare 

människors lustfyllda lärande. Lärandet kan ske i organiserade arbetsformer men också vara en del 

av vardagen i den egna undervisningen och i samspelet med andra. Genom lärandet kan lärare 

förvärva kunskaper som har betydelse för det egna arbetet och skolan, vilket kan innefatta 

kunskaper gällande ämnesdidaktik, ämnesteori samt bemötande gentemot elever och föräldrar.  

Lärandet kan även bidra till att lärare får ett reflekterande förhållningssätt som förändrar sina tanke-  

och handlingsmönster i det egna arbetet, vilken exempelvis kan förbättra arbetssätten eller lärares  
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egna förhållningssätt i undervisningen. Mitt intresse är att undersöka hur grundskollärare beskriver 

de lärandesammanhang som både kan formas av denne själv och i samspelet med andra i skolan. 

Studiedagar, arbetslagen, medarbetarsamtalen och undervisningen är flera alternativ som kan ha stor 

betydelse för lärares lärande. Däremot har jag upplevt att det finns brister när det gäller att ta tillvara  

på och använda vissa av dessa tillfällen på ett rationellt sätt som gynnar lärares lärande. Det som jag 

vill undersöka är alltså hur grundskollärare ser på sitt eget lärande i och genom arbetet. Mitt intresse 

för lärares lärande har ökat i och med att det handlar om mitt framtida yrke där min förhoppning är 

att yrket ska medföra att alla lärare ska få möjligheten till att kunna utvecklas på arbetsplatsen  

oavsett om man är nyexaminerad eller erfaren. 

2. Problemformulering

2.1. Syfte

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur grundskollärare ser på sitt eget lärande i 

och genom arbetet.

2.2. Frågeställningar

Jag kommer att arbeta med följande frågeställningar:

- Hur ser grundskollärare på sitt eget lärande?

- Vilka möjligheter och hinder finns för grundskollärares lärande?

- Vad har skolan för betydelse för grundskollärares lärande?
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3. Bakgrund

Kommunaliseringen under 1990-talet innebar att styrningssystemet ändrade karaktär och fördelade 

ansvaret mellan stat, kommun och skola samt att det infördes ett systematiskt uppföljnings- och 

utvärderingsarbete. En ny arbetsfördelning etablerades där staten, det vill säga riksdagen och 

regeringen fick huvudansvaret att utforma de nationella målen medan kommunerna förväntades att  

ansvara för styrning, uppföljning samt utveckling av skolans verksamhet utifrån nationellt faststyrda 

mål. De mest grundläggande målen kan vi hitta i skollagen, skolförordningen samt kurs- och 

läroplaner. Kommunen fick ett samlat ansvar för uppföljnings- och utvärderingsarbete samt för hur 

skolan skulle organiseras för att uppnå de faststyrda målen, ett ansvar som tidigare legat inom 

staten. Förändringarna innebar att kommunerna fick en handlingsfrihet som förväntades tillgodose 

lokala behov där resurserna kunde fördelas effektivt mellan verksamheterna. Det fanns även 

förhoppningar om att skolans verksamhet skulle komma närmare lärarna, öka dess effektivitet samt 

öka kraven på delaktighet. Decentraliseringen innebar därmed att ansvarsfördelningen förflyttas 

från central nivå (staten) till skolorganisationens periferi. Vidare implementerade staten en ny 

läroplan för grundskolan, Lgr 94, som skiljde sig åt från tidigare läroplaner. Läroplanen utvecklades 

från regel- till målstyrning, vilket förändrade förutsättningarna för lärares arbete. Målstyrningen 

innebar att målen preciserades av staten medan medlen att nå dessa lämnas öppna till kommunerna 

och skolorna. Rektorer och lärare fick alltså ett betydligt större ansvar och inflytande över skolans 

verksamhet (Alexandersson 1999 s.11-14). Enligt en rapport från lärarutbildningskommittén (SOU 

1999:63 s. 61) innebar dessa förändringar att skolan behövde utvecklas till en lärande organisation,  

vilket betonade skolans ansvar att skapa, inhämta och sprida kunskap i den egna verksamheten. 

Skolan skulle också förmå att förändra verksamheten som ett resultat av nya insikter och kunskaper. 

Rapporten (SOU 1999:63 s. 62-65) betonade även lärares egen förmåga att genom reflektion 

utveckla den egna undervisningen och sitt eget lärande. Andra viktiga utgångspunkter var dialogens 

betydelse där lärare delade med sig av sina erfarenheter och idéer samt upptäckte bättre metoder för  

hur man skulle kunna planera och genomföra undervisningen. Skolan som lärande organisation 

förutsatte således att läraren tog egna initiativ för att förändra sin egen praktik. 

Förändringarna under 1990-talet har däremot inte fått den genomslagskraft som regeringen önskade. 

Istället har studieresultaten i den svenska skolan försämrats, vilket har medfört att regeringen har 

vidtagit åtgärder för att försöka förbättra studieresultaten (SOU 2013:30 s. 20). 2011 reviderades 

Lgr 94 till en ny läroplan, Lgr 11, vars syfte var att tydliggöra vissa mål och riktlinjer för att  

underlätta lärarnas förståelse av kunskapskraven i läroplanen, vilket i sin tur skulle hjälpa läraren att  
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kommunicera målen med elever och föräldrar (SOU 2013:30 s. 58-59). Regeringen har också 

vidtagit åtgärder för att främja lärares kompetens gällande ämneskunskaper och ämnesdidaktik,  

vilket har gjorts genom att instifta en ny lärarutbildning, införa lärarlegitimation, skärpa 

behörighetskraven samt genom fortbildningsinsatser för lärare (SOU 2013:30 s. 20). 

Fortbildningsinsatser har genomförts med inriktning mot matematik, naturvetenskap och teknik 

samt genom Lärarlyftet I. Lärarlyftet I pågick under åren 2007 till och med 2011, vars syfte var att 

främja lärares ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kompetens. Utbildningen var ägnad för lärare 

som hade en lärarexamen och ett godkännande från rektorn att studera. Lärare som deltog studerade 

på universitet eller högskolor och fick en ersättning som motsvarade 80 procent av sin lön. Som en 

fortsättning på Lärarlyftet I har regeringen påbörjat Lärarlyftet II som förväntas pågå 2012-2015. 

Lärarlyftet II utbildar lärare som har en lärarexamen men som saknar behörighet gällande det ämne 

som läraren undervisar i. Skolverket har även haft konferenser om den nya läroplanen med utvalda 

lärare och deras rektorer, vilka har fått i uppgift att vidareförmedla kunskaperna till deras egna 

skolor (SOU 2013:30 s. 106, s. 199-200). Samtliga insatser ska således förbättra studieresultaten i 

den svenska skolan. Däremot skriver Utbildningsdepartementet (SOU 2013:30 s. 199-200) att det i 

dagsläget är svårt att få en tydlig bild av insatsernas effekter när det gäller Skolverkets konferenser 

och fortbildningen med inriktning mot matematik, naturvetenskap och teknik. För att insatserna ska 

utveckla skolan och förbättra studieresultaten ligger ansvaret främst på den lokala nivån. Samtidigt  

skriver Utbildningsdepartementet (SOU 2013:30 s. 199) att implementeringen av den nya 

läroplanen ställer krav på att lärare måste få möjlighet till kompetensutveckling samt tid för  

samarbete och gemensam reflektion bland lärare inom verksamheten för att utveckla det egna 

arbetet. Rektorn ska även stödja lärarna i detta arbete. Det behöver även skapas gemensamma 

referensramar bland lärare inom verksamheten där lärare delger varandra sina erfarenheter om väl 

fungerade arbetssätt från det egna arbetet. Förändringarna förutsätter även en dialog på lokal nivå 

som tar hänsyn till skolans förutsättningar och behov (SOU 2013:30 s. 199). Alla dessa förändringar 

som har skett under 1990-talet och fram tills idag ställer krav på att lärare måste få möjligheten till  

att utveckla sitt lärande och sin kompetens. För att främja lärares kompetens gällande 

ämneskunskaper och ämnesdidaktik har ett flertal statliga åtgärder vidtagits, vilket bland annat har  

gjorts genom att inrätta en ny lärarutbildning, skärpa behörighetskraven samt genom fortbildning 

för lärare. Däremot har kommunerna och skolorna ett fortsatt ansvar för att stödja lärares lärande 

inom verksamheten. Utifrån dessa förändringar har jag sett det som angeläget att undersöka om 

skolan skapar en miljö för lärares lärande som i sin tur kan utveckla deras kompetens, förbättra 

undervisningen och elevernas studieresultat. 
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4. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter

I följande avsnitt redogör jag först för begreppen lärande, kompetens, utveckling samt 

arbetsplatslärande. Därefter presenterar jag vald forskning, dess bakgrund och motiv under rubriken 

bakgrund till vald forskning. Under rubrikerna möjligheter för lärande samt hinder för lärande gör 

jag en redogörelse av den valda forskningens innehåll, resonemang och slutsatser. Den tidigare 

forskningen behandlar vuxnas lärande i arbetslivet samt lärares lärande i skolan.

4.1. Lärande, kompetens och utveckling

Begreppet lärande har används av olika forskare med delvis olika betydelser. För att få ett fäste 

kring begreppet lärande menar Ellström (1996 s. 10) att man måste skilja mellan formellt och 

informellt lärande. Formellt lärande är målinriktat och planerat lärande som sker i  

utbildningsinstitutioner medan informellt lärande sker inom verksamheten och i det vardagliga 

arbetet. Informellt lärande kan vara planerat i form av självstudier, kurser, arbetsplatsträffar eller  

baseras på individens egna erfarenheter i olika aktiviteter som denne väljer att engagera sig i.  

Samtidigt kan informellt lärande vara omedvetet och oplanerat som en sidoeffekt av andra 

aktiviteter, vilket oftast är den vanligaste typen av lärande. Begreppet kompetens har precis som 

begreppet lärande använts i vid mening med delvis olika betydelser. Kompetens är enligt Ellström 

(1996 s. 11) och Illeris (2007 s. 160) individens förmåga att kunna hantera en viss typ av situation 

eller uppgift med stöd från kunskaper, intellektuella färdigheter, praktiska färdigheter eller sociala  

färdigheter som finns hos individen. Kompetens är således ett helhetsbegrepp där flera kunskaper 

och färdigheter kan integreras för att individen ska klara av en viss situation. Det handlar inte endast 

om att individen behärskar ett yrkes- och ämnesområde och kan tillämpa denna kunskap i en viss 

situation, utan också att individen har förmågan att anpassa den i förhållande till de krav som en 

viss situation ställer. Utifrån denna definition av begreppet kompetens menar Ellström (1996 s. 11-

12) att man kan förklara lärande som en ständig pågående process som bidrar till att förändringar 

sker hos individens kompetens, vilket kan vara en avsiktlig eller omedveten process för individen 

och ske som ett resultat av det formella eller informella lärandet. 

Utveckling är enligt Folkesson (1996 s. 11) ett mångtydigt begrepp som kan definieras på olika sätt 

och ha olika betydelser. Utveckling kan ske i biologisk bemärkelse där förändringarna följer olika 

utvecklingssteg som är lätta att utskilja, vilket exempelvis skulle kunna vara när en larv blir till en  

större larv eller en larv blir till en fjäril. Enligt Folkesson (1996 s. 11-12) är utveckling hos 

professionella inte lika givet eftersom utvecklingen inte följer bestämda utvecklingssteg. Utveckling  
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hos professionella har oftast en positiv bemärkelse där utveckling skulle kunna vara ett resultat av 

att individen har lärt sig något. Samtidigt kan även utveckling innebära att individen förvärvar  

kunskaper och lär sig något som han eller hon redan känner till och är bekant med. Folkessons 

(1996 s. 12) egen tolkning av begreppet utveckling är att det sker en läroprocess som gör att 

individen förvärvar ny kunskap som är kvalitativt annorlunda än den tidigare kunskapen och som 

förändrar individens tänkande och handlande. Enligt Folkesson (1996 s. 12-13) är förändrat 

tänkande och handlande en förutsättning för att utveckling ska kunna ske hos den lärande individen. 

Därför sker ingen utveckling om individen exempelvis skulle ta över andras arbetssätt utan att ta 

hänsyn till bakomliggande tankar eller om individen förändrade sina handlingar som ett resultat av 

påtvingade förändringar. I min uppsats avser begreppet utveckling en läroprocess som bidrar till att  

individen kvalitativt förändrar sitt tänkande som leder till ett förändrat handlande. Utifrån denna 

beskrivning används begreppet utveckling ofta tillsammans med begreppet lärande eftersom dessa 

överlappar varandra genom att individen genomgår en läroprocess som kan leda till utveckling där 

denne förändrar sitt tänkande och handlande. 

4.2. Arbetsplatslärande

I stället för att se lärande som något som sker främst i utbildningsinstitutioner som skolan, 

universitet och liknande, har ett allt större fokus riktats mot lärande på arbetsplatsen och i dennes 

miljö, vilket även kallas arbetsplatslärande. Arbetsplatslärande betonar framförallt det informella  

lärandet samt betydelsen av arbetsplatsen som lärandemiljö. Utgångspunkten för arbetsplatslärande 

är att lärandet är starkt förbundet till miljön och att det är individen som lär sig genom att denne 

handlar, erfar, reflekterar och blir kompetent för att utföra olika situationer eller uppgifter i arbetet  

(Elkjear & Wahlgren 2006 s. 24, s. 27). Inom såväl forskning som utbildningsdebatt har människors 

möjligheter till lärande i arbetslivet fått en allt större uppmärksamhet under de senaste åren.  

Intresset för arbetsplatslärande grundar sig i att dagens verksamheter präglas av en ökad 

komplexitet, en ökad decentralisering, en ökad datorisering och av att beslutsfattandet har fått en 

allt större spridning. Arbetstagare inom en verksamhet förväntas vara flexibla, kunniga samt klara 

av en högre grad av självständighet i form av att upptäcka, identifiera och lösa problem. Samtidigt  

har kraven ökat när det gäller kommunikation och sociala färdigheter, som till exempel förmågan 

till samarbete. Dessutom ställs ytterligare krav på arbetstagarnas förmåga att reflektera över deras 

arbetsinsatser i relation till verksamhetens mål samt att dessa är delaktiga i planeringen,  

uppföljningen och utvecklingen av verksamheten. Dessa förändrade krav på arbetstagarnas 

förmågor har ökat intresset för nya krav på de anställdas möjligheter till att upprätthålla samt 
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utveckla sin kompetens i det dagliga arbetet. Vidare har man alltmer uppmärksammat kraven på  

arbetsmiljön, eftersom en arbetsmiljö kan skapa möjligheter för lärande hos de anställda, vilket i sin  

tur kan gynna deras hälsa, välbefinnande och personliga utveckling (Ellström 1996 s. 6-9). 

Arbetsplatslärande betonar därmed betydelsen av att organisera arbetsplatsen så att individers 

möjligheter till informellt lärande gynnas. Samtidigt är det betydelsefullt att upprätta  

läranderelationer mellan anställda och att det också ska finnas möjligheter till reflektion i och kring  

den praktik man deltar i (Elkjaer & Wahlgren 2006 s. 26-27). I min uppsats har jag valt att utgå från 

arbetsplatslärande, men jag kommer även att beakta det formella lärandet och lärandet som sker  

som ett resultat av individens egna initiativ eftersom det kan ha betydelse för lärares lärande och 

utveckling i skolan.

4.3. Bakgrund till vald forskning

Den forskning som har bedrivits gällande vuxnas lärande i arbetslivet, och som jag har valt att 

använda mig av, är Ellströms (1996) rapport som sammanfattar och analyserar resultaten av 

Arbetslivsinstitutets program för lärandeorganisationer, L-programmet, som genomförts inom ett 

flertal företag och förvaltningar. Forskning kring lärares lärande i skolan har behandlats i Scherps 

(2002) studie som omfattar två års forskning om ledningens och styrningens betydelse för skolans 

utveckling. Studien baserades bland annat på flera lärarenkäter och intervjuer kring hur lärare 

upplever sitt lärande i femton svenska skolor. Postholm (2012) har i sin artikel sammanställt och 

jämfört ett flertal studier från olika länder som fokuserar på lärares lärande. Studiens utgångspunkt 

var att undersöka hur erfarna lärare lär sig samt hur de använder deras kunskaper i undervisningen 

för att stödja elevernas lärande. Studien utgick från ett sociokulturellt perspektiv som behandlar 

Vygotskijs idéer och tankar kring lärande. Hodkinson & Hodkinsons (2005) studie omfattar tre års 

forskning kring hur lärare lär sig samt hur deras lärande kan förbättras. Lärarna som ingick i studien 

arbetade inom två skilda gymnasieskolor i England. Wedin (2007) har i sin avhandling intervjuat 

och observerat två verksamma lärare som undervisar i årskurs 7-9, under sammanlagt 1,5 år. 

Studien fokuserar på lärares kunskapsbildning i vardagsarbetet, begreppet kunskapsbildning i 

Wedins avhandling betraktas som synonymt med begreppet lärande (Wedin 2007 s. 53).

4.3.1. Möjligheter för lärande

Ellström (1996 s. 68-69) skriver att välformulerade mål i verksamheten kan skapa möjligheter till  

lärande om personalen förstår och accepterar dem. Målen ska vara vägledande och skapa en 

samstämmighet för hur personalen i verksamheten ska arbeta, eftersom det kan främja individens 
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motivation och möjligheter till lärande. Gemensamma mål är enligt Ellström (1996 s. 69-70) en 

förutsättning för att arbetstagare ska kunna hantera och lösa givna uppgifter på ett effektivt och 

riktigt sätt. Minst lika viktigt är att individerna i verksamheten får vara med att formulera och  

diskutera målen och över de resultat man uppnår. Detta stämde även överens med Scherps (2002 s. 

99) studie som visade att förekomsten av en gemensam vision på skolan ökade lärares trivsel och 

förbättrade deras arbetssituation. Lärare var delaktiga i utformandet av visionen, vilket upplevdes av 

lärarna som positivt. Studien visade även att skolor med en gemensam vision ökade lärares 

möjligheter att påverka den egna verksamheten i jämförelse med skolor som saknade en gemensam 

vision.  

En av de mest betydelsefulla faktorerna för lärares lärande var interaktionen med kollegor, vilket  

har visats i ett flertal studier (Hodkinson & Hodkinson 2005 s. 116; Postholm 2012 s. 415, s. 424; 

Scherp 2002 s. 101, s 127; Wedin 2007 s. 248). Postholm (2012 s. 415, s. 424) skriver om lärares 

upplevelse att samarbete och en gemensam reflektion kring det egna arbetet förändrade och 

utvecklade deras egen undervisning. Vidare hade bra samarbete och goda relationer med kollegor 

betydelse för lärares lärandemiljö. Detta ansågs som grundläggande för att kunna skapa öppna, 

konstruktiva och förtroendegivande samtal med kollegor kring lärdomar från den egna 

undervisningen. Arbetslagen hade delvis liknande betydelse enligt Scherps (2002 s. 101) studie. I 

arbetslagen delade man med sig av sina erfarenheter, hjälpte varandra och utvecklade nya idéer 

inom verksamheten. Arbetslagen skapade en känsla av samhörighet och trygghet för lärarna, vilket 

bidrog till att det utvecklades ett gemensamt ansvar för skolan och eleverna (Scherp 2002 s. 101). 

Scherps (2002 s. 127) studie visade även att erfarenhetsutbyte mellan kollegor samt erfarenheter av 

den egna undervisningen var viktiga påverkansfaktorer för lärares sätt att leda och undervisa. 

Scherp (2002 s. 31) kallar detta för erfarenhetslärande, vilket innebär att man erfar något, 

reflekterar, drar slutsatser och bygger upp föreställningar som i sin tur påverkar det fortsatta arbetet.  

Både Hodkinsons & Hodkinsons (2005 s. 119) och Postholms (2012 s. 415-416) studier visade även 

att kulturen inom skolan kan påverka lärares lärande. Hodkinsons & Hodkinsons (2005 s. 119) 

studie visade att graden av intern samverkan med kollegor skilde sig åt mellan olika avdelningar  

inom skolan. På en avdelning hade lärarna ständiga samarbeten där man diskuterade, utbytte 

erfarenheter och delgav varandra undervisningsmaterial. Dessutom upplevde lärarna betydelsen av 

att besöka och därigenom lära sig av varandras lektioner och undervisning. Samarbetet fick även 

stöd från alla lärare på avdelningen samt av rektorn. Hodkinson & Hodkinson (2005 s. 119) menade 

att denna typ av samarbete ökade lärares möjligheter till lärande i jämförelse med andra avdelningar  

där lärare arbetade självständigt och ansvarade för sitt eget lärande. Samarbete med kollegor 
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förekom endast när det fanns behov. Scherps (2002 s. 77) och Wedins (2007 s. 240) studier visade 

även att lärare tog egna initiativ för deras lärande. Oftast var det självstudier i form av 

ämnesinriktad facklitteratur eller pedagogisk litteratur.

Att lärare utvecklas i mötet med eleverna i klassrummet och genom samtal med eleverna visar flera  

studier (Hodkinson & Hodkinson 2005 s. 115; Scherp 2002 s. 127; Wedin 2007 s. 244-245). Wedin 

(2007 s. 244) studie visade att lärares vardagsarbete präglades av ett småskaligt lärande som ett svar 

på de förändringar som ständigt ägde rum i undervisningen. Undervisningen präglades av att läraren 

anpassade, experimenterade, förändrade och förbättrade olika strategier för att kunna tillgodose 

elevernas behov. Läraren lärde sig både hur man kan hantera olika situationer i undervisningen men 

också hur man ska bemöta eleverna. Wedin (2007 s. 244-245) skriver att småskaligt lärande är 

nödvändigt eftersom en situation aldrig är den andra lik när man arbetar med människor. Oftast kan 

lärares lärande upplevas som oplanerat eftersom förändringarna inträffade som ett resultat av de 

skiftningar som ständigt uppkom under lektionerna. Däremot hade lärarna även medvetna inslag i 

de förändringar som gjordes i undervisningen, vilket oftast var ett svar på att tillvägagångssättet inte 

fungerade hos eleverna. Wedin (2007 s. 245) upplevde att lärares lärande handlade om att utveckla, 

bygga upp och förbättra redan tidigare kunskaper, det vill säga att lärarna blev bättre på något som 

de redan hade kunskaper om. Hodkinson & Hodkinsons (2005 s. 115) studie visade liknande 

resultat där lärare anpassade och modifierade undervisningen som ett resultat av interaktioner och 

aktiviteter i klassrummet.

Flera studier visar att skolledare kan påverka lärares lärande på olika sätt (Hodkinson & Hodkinson 

2005 s. 120; Postholm 2012 s. 416; Scherp 2002 s.79-82). Hodkinson & Hodkinsons (2005 s. 120) 

studie visade att lärares lärande stärktes om rektorerna tog hänsyn till deras intressen och behov. 

Samtidigt blev lärare mer mottagliga för nya idéer och initiativ om rektorerna var framgångsrika,  

karismatiska och starka ledare. Detta stämde överens med Scherps (2002 s. 80) studie som visade 

att förändringarna var större i de skolor som hade ett starkt, tydligt och initiativrikt ledarskap.  Både 

Hodkinson & Hodkinsons (2005 s. 121) och Wedins (2007 s. 247) studier visade också att lärares 

lärande utvecklades på grund av ålagda yttre förändringar. Ålagda yttre förändringar var exempelvis 

nya kursplaner, betygssystem och nya undervisningsmaterial. Wedin (2007 s. 246-247) skriver att 

lärare lärde sig för att kunna hantera kursplanen och betygssystemet, vilket oftast upplevdes som 

komplicerat. Lärare hade ett stort engagemang för att försöka tillgodose de krav som ställdes i 

kursplanen och samtidigt vägleda eleverna till ett godkänt betyg. Lärare förändrade sin 

undervisning och tillämpade nya tillvägagångssätt i relation till kursplanen. Det fanns dock negativa 
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inslag där deras insatser inte var tillräckliga för att eleverna skulle få godkänt, vilket medförde att  

lärare kunde lägga skulden på sig själva och börja ifrågasätta sin egen kompetens och duglighet.

4.3.2. Hinder för lärande

Erfarenhetsbyte mellan kollegor upplevs oftast som positivt, däremot menar Scherp (2002 s.34, s. 

128) att risken finns att erfarenhetslärande i sig kan fungera som ett konserveringsmedel eftersom 

människor tenderar att befästa redan givna föreställningar. Människor kan i många fall fokusera på 

sådant som överensstämmer med befintliga tankemodeller och föreställning medan oigenkännliga 

situationer snarare ignoreras eller avfärdas. För att undvika erfarenhetslärandets fallgropar menar 

Scherp (2002 s. 30, s. 128-129) att lärare behöver utmanande möten, dels mellan kollegor, dels 

mellan lärare och rektorer. Utmanande möten handlar om att skapa en gemensam reflektion som 

synliggör och problematiserar lärares föreställningar och antagande, som mer eller mindre, styr 

deras handlingar i det egna arbetet. Genom samtal kan man utforska inom vilka områden läraren 

behöver utveckla sitt lärande för att kunna hantera det egna arbetet på ett bättre sätt. Det är också  

viktigt att lärare har ett gemensamt språk inom verksamheten, vilket underlättar individens 

möjligheter att kunna uttrycka sig för andra i verksamheten vad denne har upplevt och erfarit. Det 

handlar således om att individen har förmågan att kunna sätta ord på det som denne har upplevt. 

Även Ellström (1996 s. 72-73) menar att erfarenhetslärandet behöver utmanas. För att 

erfarenhetslärandet ska vara givande krävs det även att man har tillräckliga teoretiska och praktiska 

kunskaper för att kunna hantera olika situationer som uppstår i det vardagliga arbetet. Planerade 

utbildningsinsatser är ett alternativ som skulle kunna främja lärandet. Om insatserna ska få någon 

effekt krävs det att innehållet utgår från arbetstagares egen praktik, deras problem och 

utvecklingsbehov. Det ska också finnas möjlighet för samtal, dels mellan personal, dels mellan 

personal och experter inom området. Avsaknad av dessa kriterier kan påvisas i Hodkinson & 

Hodkinsons (2005 s. 117) studie som visade att lärare upplevde kurser och utbildningssatsningar 

som onödig tid eftersom innehållet inte baserades på deras egen praktik. Hodkinson & Hodkinson 

(2005 s. 117) skriver att kurser som planeras och genomförs av personalen inom den egna skolan 

skulle kunna bidra till lärares lärande och utveckling. Tillvägagångssättet tydliggör också för andra i  

personalen vilka olika kompetenser som finns inom skolan och som lärare kan ta del av under 

senare tillfällen för att få hjälp i det egna arbetet.
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Enligt Scherp (2002 s. 102) är skolledarnas främsta uppgift att leda och stödja lärares lärande om 

lärande och undervisning. Däremot visade Scherps (2002 s. 79-81) studie att det fanns bristande 

ledarskap i vissa skolor, vilket medförde att lärare hade det svårare att acceptera rektorerna och 

tillämpa deras utvecklingsidéer. De flesta lärare upplevde att skolledningen inte hade någon 

betydelse för deras undervisning. Skolledningens uppgift ansågs istället vara att ge arbetslag, 

anordna lokaler, material och scheman samt skapa ett fritt utrymme för lärarna att undervisa. Det  

fanns även få utmanande möten mellan rektorer och lärare, vilket enligt Scherp (2002 s. 79) har 

betydelse för att lärares erfarenhetslärande inte ska fungerade som ett konserveringsmedel av 

gällande föreställningar. Avsaknad av utmanande möten menar Scherp (2002 s. 79) kan bero på att 

lärare och rektorer har liknande uppfattningar kring lärande och undervisning. Både Hodkinson & 

Hodkinsons (2005 s. 120) och Scherps (2002 s. 81) studier visade att det var vanligt med 

skolledarbyten, vilket påverkade lärares attityder till ledarrollen samt i vilken uträckning rektorerna  

kunde påverka deras eget lärande. Scherps (2002 s. 81) studie visade att lärare som arbetade i en 

skola med återkommande skolledarbyten istället förlitade sig på kollegor för att få en känsla av 

stabilitet och kontinuitet. Rektorernas ledarskap tenderade att marginaliseras och lärarna hade 

därmed inga förhoppningar eller förväntningar av att ledarskapet skulle förändra verksamheten eller  

gynna deras lärande.

Både Hodkinson & Hodkinsons (2005 s. 111-112) och Scherps (2002 s. 129-130) studier visade att 

lärares lärande kunde påverkas av nya reformer gällande skolan. Enligt Scherp (2002 s. 129) har 

skolan gått från regelstyrd till mål- och resultatstyrd, samtidigt har skolan genom ett flertal reformer  

blivit allt mer marknads- och konkurrensinriktad. Dessa förändringar har bidragit till att ett allt  

större fokus riktas mot kvalitetsredovisningarnas resultat. Ett flertal kommuner har intensifierat  

mätningarna av resultaten för att höja skolverksamhetens kvalitet. Det finns även kommuner som 

har införskaffat olika mätningar från näringslivet och använt dessa inom skolverksamheten. En 

tydlig genomslagskraft i svenska skolor är bland annat ”New public management” som fokuserar på 

mätbara mål, rankinglistor och brukarinflytande genom val av skola. Scherp (2002 s. 130) menar att 

rektorer och lärare har hamnat i ett system som knappast gynnar deras lärande. Rangordningar av 

skolor samt kontrolldominerande utvärderingar som används för att påvisa problem och 

utvecklingsbehov kan istället motverka lärares lärande och utveckling. Hodkinson & Hodkinson 

(2005 s. 111) skriver att den konkurrensutsatta målstyrda skolan har fått ett allt större fokus på 

ekonomisk effektivitet och mätbara resultat. Utifrån dessa ramar har regeringen försökt förbättra 

lärares lärande. Hodkinson & Hodkinson (2005 s. 111-112) studie visade att statliga 

utbildningssatsningar främst fokuserade på antagna underskott hos lärares aktuella kunskaper och 
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färdigheter. Synen på lärande var instrumentell, vilket gör att känslan av lärares personliga 

utveckling och självförverkligande går förlorad. Hodkinson & Hodkinson (2005 s. 112) menar att 

det finns en överbetoning på kortsiktiga och mätbara lärandeaktiviteter som inte tar hänsyn till alla  

de komplexa situationer genom vilka lärare lär. Postholm (2012 s. 423) skriver att politiska beslut 

om utbildningssatsningar på den lokala nivån måste ske i samspel med den berörda skolan. Lärare 

måste få ta del av de beslut som görs innan något genomförs. Postholm (2012 s. 423) menar att det 

är allt för vanligt att utbildningsaktiviteter i skolan misslyckas på grund av att lärarnas lärande och 

utvecklingsbehov inte tillgodoses.

En annan viktig faktor var bristen på tid. Lärarna som deltog i Hodkinson & Hodkinsons (2005 s. 

121) studie hade inte tid att ta del av utbildningsaktiviteterna utanför skolan eftersom lärares tid för  

att undervisa konkurrerade med utbildningen. Lärare hade även svårt att få tid att reflektera över det  

egna arbetet eller att försöka tillämpa nya idéer och metoder i den egna undervisningen. 

Skolledningen förlitade sig mestadels på att lärarna skulle ge upp sin egen tid för planerade 

utbildningar under kvällstid, helger och lov. Vidare skriver både Hodkinson & Hodkinson (2005 s. 

122) och Postholm (2012 s. 413) att utbildningssatsningar måste ta hänsyn till att lärare lär sig på 

olika sätt och att stödet för lärares lärande därför behöver differentieras. Postholms (2012 s. 413) 

studie visade att lärare som deltog i utbildningssatsningar för att främja elevaktiva arbetsätt inte  

nödvändigtvis förändrade sitt sätt att undervisa. Vissa lärare utvecklade en förståelse kring 

arbetssättet, däremot förändrades inte deras undervisning. Samtidigt fanns det också några lärare 

som förändrade och främjade elevaktiva arbetssätt i undervisningen men som saknade en förståelse 

för syftet och målet med arbetssättet. Hodkinson & Hodkinsons (2005 s. 118) studie visade även att 

lärares mottaglighet för nya idéer och utbildningssatsningar är beroende av deras tidigare 

kunskaper, attityder, föreställningar och övertygelser. Hodkinson & Hodkinson (2005 s. 118) menar 

att dessa egenskaper påverkar hur lärare bygger upp och drar nytta av utbildningsaktiviteter som 

sker på arbetsplatsen. I Hodkinsons & Hodkinsons (2005 s. 118) studie fanns det lärare som var 

entusiastiska, samarbetsvilliga, öppna för nya idéer och drivna av sig själva för att lära sig mer. 

Samtidigt fanns det lärare som avvisade kurser och ansåg att deras lärande skedde i klassrummet 

bakom stängda dörrar. Utbildningar ansågs endast vara en mekanism från ledande styrning och man 

följde minimalt de utbildningar som uppfattades som nödvändiga för att till exempel få en 

löneförhöjning.
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5. Teori

I följande avsnitt redogör jag för teorier kring hur vuxna lär i arbetslivet samt vad som kan 

möjliggöra och hindra lärandet inom en verksamhet. Teorierna ligger till grund för min analys av 

empirin.  

5.1. Teori om lärande

Utifrån den forskning som har bedrivits angående lärande i arbetslivet kan man urskilja två typer av 

lärande. Den första typen av lärande innebär att individen tillägnar sig kunskaper för att bemästra 

vissa situationer, problem eller arbetssätt. Det vill säga att individen kan utföra och hantera vissa 

situationer som upplevs som ”rätt sätt” för hur man ska hantera den. Denna typ av lärande hör till 

single loop (Agyris & Schön 1996 s. 20-21), görandeinriktat lärande (Scherp 2002 s. 19-20) och 

reproduktivt lärande (Ellström 2004 s. 22). Den andra typen av lärande innebär att individen har ett 

reflekterande förhållningssätt och ifrågasätter givna normer, arbetssätt, föreställningar och rutiner 

som vidare förändrar dennes handlingar, vilket hör till double loop (Agyris & Schön 1996 s. 21), 

förståelseinriktat lärande (Scherp 2002 s. 20) och utvecklingsinriktat lärande (Ellström 2004 s. 22-

23). I min uppsats har jag valt att använda mig av Ellströms resonemang kring reproduktivt lärande 

och utvecklingsinriktat lärande eftersom han använder sig av konkreta begrepp och har ett 

reflekterande förhållningssätt till sina resonemang. Samtidigt använder sig Ellström av intressanta 

tankegångar som vidare kan användas som grund för min analys av empirin. I den här uppsatsen 

använder jag också Ellströms definition på lärande som är en ” relativt varaktig förändring hos en 

individ som ett resultat av individens samspel med sin omgivning” (Ellström 1992 s. 67). Som ett 

komplement till Ellströms teori har jag valt att använda mig av Schöns (1995) beskrivning av 

begreppet reflektion eftersom han förklarar mer ingående kring vad reflektion innebär. Detta har 

betydelse för att kunna förstå reflektion som sker i samband med ett utvecklingsinriktat lärande, 

vilket beskrivs av Ellström. Jag har också valt att använda mig av Molander (1996) eftersom han 

vidgar förståelsen av Ellströms teori och vidareutvecklar Schöns beskrivning av den reflekterande 

praktikern. Slutligen har jag också valt att använda mig av Erauts (2004; Eraut & Hirsh 2007) 

modell som beskriver faktorer som möjliggör och hindrar individers lärande inom en verksamhet. 
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5.1.1. Reproduktivt lärande och utvecklingsinriktat lärande

Utgångspunkten i Ellströms teori är att individens samspel och relation till omgivningen är viktiga  

påverkansfaktorer för lärandeprocessen. Omgivningen kan utgöras av individens egna erfarenheter i 

form av kunskaper och intressen medan det också kan handla om den sociala omgivningen 

bestående av andra människor. Individens omgivning kan också avse olika sociala-organisatoriska 

strukturer i en organisation som exempelvis arbetsfördelningen eller att det finns regler och normer 

för individers handlande (Ellström 1992 s. 74; Ellström 2004 s. 20).

Utifrån ett reproduktivt lärande förvärvar individen kunskaper som används för att kunna lösa en 

given uppgift eller situation. Denna typ av lärande betonar individens förmåga att kunna anpassa, 

hantera och bemästra en situation där givna förutsättningar, metoder och uppgifter inte är möjliga 

eller önskvärda för den lärande individen att ifrågasätta. Utvecklingsinriktat lärande har däremot en 

annan karaktär där individen ifrågasätter, förändrar och utvecklar sin kunskap eller sitt 

förhållningssätt. Denna typ av lärande kan också innebära att individen prövar nya arbetssätt eller 

förändrar allmänt rådande rutiner eller uppgifter som finns inom verksamheten. Individen har 

därmed förmågan att inte bara lösa problem utan också formulera problem som uppstår med frågor 

som hur, vad och varför. Reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande ska inte ses som två skilda 

företeelser utan som två sidor av samma mynt, eftersom båda har betydelse för olika aspekter hos 

den lärande individen. Reproduktivt lärande kan både vara positivt och negativt. Positivt i den 

bemärkelse att individen kan bemästra en ny situation eller negativt genom att individen kan få ett  

anpassningsinriktat förhållningssätt som leder till passivisering eller underordning. 

Utvecklingsinriktat lärande kan upplevas som positivt i form av att individen ifrågasätter och 

förändrar sitt handlande. Denna typ av lärande kan även få en negativ karaktär om det finns en 

överbetoning på flexibilitet och ifrågasättande, vilket kan orsaka osäkerhet och stress hos individen 

(Ellström 1996 s. 22-23; Ellström 2004 s. 22-24).   

5.1.2. Utförandets logik och utvecklingens logik

Baserat på reproduktivt samt utvecklingsinriktat lärande har Ellström (2004 s. 34-35) kunnat skilja 

mellan två lärandelogiker som behandlar två olika sätt att tänka kring lärande i arbetslivet och 

organisering av verksamheter. Dessa logiker kallas utförandets logik samt utvecklingens logik, vilka 

motsvarar reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande. Skillnaden mellan dessa är däremot att  

reproduktivt respektive utvecklingsinriktat lärande ligger på individnivå medan lärandelogikerna 

beskriver lärande på organisationsnivå, det vill säga på en arbetsplats, i ett arbetslag eller i en 
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verksamhet. Lärandelogikerna kompletterar varandra och behövs för att en verksamhet på lång sikt 

ska kunna överleva och utvecklas. Utförandets logik strävar efter att uppgifter utförs effektivt, 

tillförlitligt samt att detta förblir stabilt under en längre tid. Denna logik uppmuntrar ett reproduktivt  

lärande med fokus på att uppnå ett inlärt och rutinmässigt handlande. Reflektion värderas endast om 

det leder till att det effektiva och målinriktade handlandet främjas. Ellström (1996 s. 22; 2004 s. 35)  

menar att sådant lärande är nödvändigt för att skapa stabilitet och trygghet hos individens i dennes 

handlande. Rutinmässigt handlande är individens sätt att kunna hantera händelser och 

problemsituationer. Samtidigt skriver Molander (1996 s. 70) att rutiner bygger upp individens 

säkerhet och tillit till att kunna utföra en uppgift, vilket i sin tur kan bidra till att individen upplever  

en känsla av säkerhet för att kunna gå utöver och bryta sig loss från givna rutiner och arbetssätt, 

vilket kan öka möjligheterna till fortsatt lärande (Molander 1996 s. 70). Utvecklingens logik har 

däremot en strävan att främja reflektion och nyskapande. Dessutom uppmuntras utforskning och 

användning av nya arbetssätt för att kunna möta nya krav och situationer. Detta arbetssätt används 

för att gynna ett utvecklingsinriktat lärande där individen har möjlighet att reflektera över sitt eget  

handlande utifrån den uppgift som denne förelagts eller själv valt. Dessutom uppmuntras en 

gemensam reflektion över verksamhetens mål, förutsättningar och arbetssätt. Kollektivt lärande och 

handlande anses utifrån denna lärandelogik som betydelsefull, där lärandet präglas av acceptans för 

risktagande och misslyckanden samt förmågan till kritisk analys. Det är också viktigt att det finns 

möjlighet och tillgång till resurser för att kunna testa olika handlingsalternativ inom verksamheten.  

Som jag nämnde ovan är dessa två lärandelogiker väsentliga för verksamhetens överlevnad och 

utvecklingskraft, vilket innebär att båda dessa lärandelogiker är en förutsättning för att 

verksamheter ska kunna utvecklas (Ellström 2004 s. 36-37). 

Ellström (2004 s. 38) skriver att verksamheter främst präglas av utförandets logik på grund av 

verksamhetens synsätt kring kortsiktig produktivitet, effektivitet, lönsamhet och kontroll. Trots 

denna dominans av utförandets logik så redogör Ellström (2004 s. 38-39) också för ett flertal studier 

som visar att utvecklingsinriktat lärande faktiskt förekommer inom olika verksamheter. Inom vissa 

verksamheter finns en kreativitet i utförandet av arbetet, vilket oftast är en nödvändig kreativitet för  

att främja och effektivisera verksamheten. Emellertid sker lärandet ”bakom ryggen på 

organisationen”, vilket gör att det inte synliggörs eller uppmärksammas. 
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5.1.3. Erfarenhet och reflektion

Det som är gemensamt för Agyris och Schön, Scherp samt Ellström är att dessa utgår från 

erfarenhetslärandet, vilket innebär; 

En lärprocess där man utifrån sina erfarenheter reflekterar och bygger upp föreställningar och lärdomar om sig själv och  

sin omvärld, som sedan får konsekvenser för det fortsatta agerandet. Det fortsatta agerandet ger nya erfarenheter, som  

leder till nya reflektioner och eventuellt nya föreställningar. Nya handlingar leder till nya erfarenheter, vilka åter ger nytt  

bränsle till reflektionerna osv (Scherp 2002 s. 31).

För att kunna uppnå utvecklingsinriktat lärande, double loop eller förståelseinriktat lärande krävs 

det att individen har förmågan att kunna reflektera över det egna handlandet och sin egen praktik.  

Det reflekterande handlandet har därmed en stor betydelse för att ett reproduktivt lärande ska bli till  

ett utvecklingsinriktat lärande. Erfarenhetslärande samt reflektionens betydelse har bland annat  

behandlats av den amerikanska filosofen Donald Schön. Jag har valt att använda mig av Schöns 

beskrivning av den reflekterande praktikern, dels för att reflektion, som jag nämnde tidigare, har en 

avgörande betydelse för att ett reproduktivt lärande ska bli till ett utvecklingsinriktat lärande, dels  

för att Schön i jämförelse med Ellström beskriver mer ingående kring vad begreppet reflektion 

innebär hos den lärande individen. Schön (1995 s. 49-50, s. 54) skriver att den professionella 

praktikern – till exempel läraren – har ett yrkeskunnande som har byggts upp av tidigare 

erfarenheter genom dennes utbildning och yrkesverksamhet. Allt eftersom utvecklar praktikern ett  

förråd av föreställningar, handlingar och metoder som i stor utsträckning är en oreflekterad och 

omedveten process, vilket Schön kallar knowing-in-action. Utifrån denna kunskap kan praktikern 

hantera olika situationer som uppstår i det vardagliga arbetet (Schön 1995 s. 49-50, s. 54). Risken 

med knowing-in-action är att den kan bli allt mer underförstådd eller tyst hos praktikern, vilket kan 

göra att denne blir begränsad och inskränkt (Schön 1995 s. 60-61). För att undvika detta menar 

Schön (1995 s. 61-63) att praktikern behöver reflektera över sina egna handlingar, tänka tillbaka till  

sina tidigare erfarenheter och samtidigt vara öppen för flera olika synsätt som kräver att tidigare 

föreställningar, handlingsmönster och rutiner bryts. Genom reflektion kan praktikern således 

kritisera och granska den tysta kunskapen som byggts upp av tidigare erfarenheter genom deras 

utbildning och yrkesverksamhet. Reflektionen kan antingen ske under det att handlingen äger rum 

(reflection-in-action) eller efter själva handlingen (reflection-on-action). Den reflekterande 

praktikern kan därmed genom det reflekterande handlandet formulera, uppfatta och hantera 

praktiska problem som denne ställs inför i den egna praktiken (Schön 1995 s. 61-63). Lärandet sker 

alltså först när handlingarna blir synliga för individen själv, det vill säga att man får insikt om hur 
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egna föreställningar påverkar ens sätt att tänka och handla i olika situationer. Utan denna vetskap 

kan praktikern inte nå någon vidare djupare kunskap. Om reflektionen ska vara effektiv krävs det att 

individen synliggör den tysta kunskapen, som mer eller mindre, styr det egna tänkandet och 

handlandet för att ”det givna” ska kunna omprövas och förändras (Schön 1995 s. 60-61). Denna syn 

på kritisk reflektion kan därmed hänföras till det utvecklingsinriktade lärandet där individen 

reflekterar över det egna handlandet som vidare leder till nya handlingar. Schöns (1995 s. 63) 

beskrivning av den reflekterande praktikern förespråkar även individens kreativitet och 

experimenterande förmåga, vilket är väsentliga inslag i det utvecklingsinriktande lärandet.  

Molander (1996 s. 143-144), som har skildrat och analyserat Schöns beskrivningar av den 

reflekterande praktikern, menar också att reflektion kan ske genom att man för en dialog med sig 

själv som individ, vilket både kan ske under eller efter själva handlandet (Molander 1996 s. 143-

144). Samtidigt kan reflektion även ske i andra sammanhang, som i samspelet mellan individer,  

vilket gör att individen får ett reflekterande förhållningssätt över sina egna handlingsmönster.  

Molander betonar framförallt dialogens betydelse där drivkraften är att synliggöra och analysera 

handlandet. Molander menar att samspelet mellan dialog och reflektion gör det möjligt för individen 

att få en fördjupad och förbättrad kunskap över sitt eget handlande (Molander 1996 s. 121).

5.2. Lärandets villkor i arbetslivet

Jag har valt att utgå från Erauts (Eraut & Hirsh 2007 s. 31) modell som behandlar olika faktorer 

som både kan begränsa och möjliggöra vuxnas lärande i arbetslivet. Anledningen till att jag har valt  

denna modell är dels för att den redogör för betydelsen av interaktionen mellan individen och 

omgivningen, vilket överensstämmer med tidigare definition av begreppet lärande (se sid 16), dels  

för att den redogör för olika faktorer som även tidigare forskning har visat vara betydelsefulla för 

vuxnas lärande i arbetslivet samt lärares lärande i skolan. Modellen har utformats efter ett flertal  

forskningsprojekt som har fokuserat på lärande i arbetslivet hos professionella (Fig. 1). Den första 

triangeln, lärandefaktorer, ska ses som en spegelbild av den andra triangeln, kontextfaktorer. Därför 

har jag valt att vända den övre triangeln, eftersom det förenklar Erauts förklaring till modellen.  

Trianglarnas vänstersida avser själva arbetet medan högersidan handlar om relationerna i arbetet.  

Lärandefaktorer handlar om individens inre lärandeprocesser medan kontextfaktorer avser 

individens omgivning. Dessa faktorer kan begränsa och möjliggöra individers lärande inom en 

verksamhet (Eraut 2004 s. 270). Självförtroende är en väsentlig del för att lärande ska kunna ske 

hos den enskilda individen. Respondenterna som ingick i Erauts studier använde sig av begreppet 

självförtroende, däremot kunde betydelsen av begreppet skilja sig åt mellan respondenterna. 
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 (Fig. 1 Efter Eraut & Hirsh 2007 s. 31, min översättning)

Den dominerande betydelsen av begreppet var individens förmåga att (framgångsrikt) utföra en 

uppgift. Samtidigt kunde begreppet även handla om individens förmåga att skapa relationer med 

kunder, arbetsledare eller andra arbetstagare. Därmed används inte begreppet självförtroende för att  

beskriva en generell egenskap hos individen som självkänsla. Individens förmåga att lära i det egna 

arbetet samt söka nya möjligheter till lärande kräver självförtroende. Samtidigt ökar individens  

självförtroende om denne klarar av utmaningar i det egna arbetet. Förutsättningen för att individen 

ska ha självförtroendet att ta sig an sådana utmaningar är att denne upplever stöd från kollegor samt 

känner tillit till dessa i detta arbete. Förhållandet mellan självförtroende, utmaning, stöd och tillit  

skapar därmed en triangelform, som även kallas lärandefaktorer (Eraut & Hirsh 2007 s. 30-31).

Vidare har Eraut (Eraut & Hirsh 2007 s. 31) lagt till ytterligare fyra faktorer, vilka är feedback,  

värdet av arbetet, engagemang samt motivation. Feedback samt värdet av arbetet visade sig vara 

betydelsefulla för individens motivation och engagemang. Att ge och få feedback är väsentligt för 

att lärande ska kunna ske inom en verksamhet. Eraut (2004 s. 267-268, s 270) skriver att feedback 

inte bara handlar om stöd utan också att individer inom en verksamhet får i uppgift att stödja andra.  

Erauts studier visade att denna uppgift bör ges till individer som i vanliga fall aldrig har haft rollen 

som en stödjande person, eftersom det kan främja individens engagemang inom verksamheten. 

Feedback kan ske enskilt mellan arbetstagare, i grupper eller med arbetsledaren och kan både vara 

kortsiktig, uppgiftsrelaterad eller långsiktig och mer strategisk. Däremot bör dessa kombineras 

eftersom bra kortsiktig feedback från exempelvis arbetsgivaren kan skapa en känsla av osäkerhet 

och sänka individens engagemang om det saknas strategisk respons. Feedback kan även få en 

negativ karaktär om den innehåller åsikter om hur det bör vara, vilket kan påverka individens 

motivation och engagemang negativt. Värdet av arbetet innebär att individen upplever arbetet som 
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betydelsefullt. Individens engagemang ska ses som ett komplement till dennes självförtroende 

eftersom det påverkar i vilken grad individen drar nytta av tillgängliga lärandemöjligheter.  

Engagemang främjas främst genom att individen uppskattar värdet av arbetet samt genom social  

interaktion i arbetsgrupper (Eraut 2004 s. 267-268, s. 270).

Den andra triangeln, kontextfaktorer, avser individens omgivning, vilka påverkar lärandefaktorerna. 

Arbetsfördelning och strukturering av arbetet har en stor betydelse för individens lärande. 

Arbetsfördelningen påverkar vilka arbetsuppgifter en viss person får, dessa kan vara lätta eller svåra 

och därmed påverka graden av utmaningar i arbetet. Förutsättningen är att individen upplever 

kontroll samt att arbetsuppgifterna inte är allt för krävande. Däremot bör arbetsuppgifterna vara på 

en nivå som gör det möjligt för individen att kunna möta nya utmaningar och därmed vidga sina 

erfarenheter. En alltför låg grad av komplexitet kan leda till enformighet eller att individen får ett  

rutinmässigt handlande som senare kan visa sig vara ineffektiv. Emellertid kan en allt för hög grad 

av komplexitet bidra till att individen upplever stress samt att dennes prestationer försämras.  

Samtidigt har individers handlingsutrymme för att kunna utföra olika uppgifter betydelse för deras 

lärande. Om människor inte får möjlighet att påverka omgivningen och observera följderna av 

denna påverkan kan lärandet hindras. Det är med tanke på detta viktigt att individen får möjlighet  

att utifrån egna kunskaper pröva, granska och experimentera med olika handlingsalternativ. Detta 

kan i sin tur öka individens kunskaper, självförtroende och motivation som behövs för att kunna 

hantera olika situationer i det egna arbetet. Det har bland annat visat sig att individer lär sig av sina  

misstag i det egna arbetet, vilket förändrar det fortsatta agerandet (Ellström 1996 s. 70-71, s. 74; 

Eraut & Hirsh 2007 s. 29, s. 32). 

Arbetsfördelningen och struktureringen av arbetet avgör om arbetet sker individuellt eller i 

samarbete med andra och påverkar därmed i vilken utsträckning individen har möjligheten till att  

möta och observera andra kollegor som har olika kompetenser. Detta avgör i sin tur om individen 

kan skapa relationer och känna tillit till kollegor som vidare kan ge feedback och stöd. Genom 

samarbete kan arbetstagare diskutera problem som uppstår i det egna arbetet. Samtidigt kan goda 

relationer skapa ömsesidig respekt mellan arbetstagarna samt ge individer möjlighet till stöd och 

feedback i det egna arbetet. Däremot kan samarbete få en negativ karaktär om det saknas goda 

relationer och stöd. Lärandet kan även hindras om arbetet endast sker individuellt och isolerat där 

arbetsplatsrelaterade problem inte diskuteras med andra arbetstagare (Eraut & Hirsh 2007 s. 32, s. 

82). Vidare skriver Eraut (2007 s. 419) att kommunikationen kring arbetsfördelningen samt 

förväntningar på varje individs roll, prestationer och framsteg är viktiga delar av lärandet. Däremot 
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visade Erauts studier att kommunikationen oftast var bristande inom vissa verksamheter där det 

saknades konstruktiv feedback på individers prestationer och framsteg, vilket i sin tur kan försvaga 

deras motivation och engagemang för verksamheten. Eraut menar att det kan beror på bristande 

förberedelser och tid till feedback, att individen som ska ge feedback saknar tillräcklig information 

eller att det saknas tillit mellan den som ska ge feedback och den som ska få feedback (Eraut 2007 

s. 419). Arbetsledaren inom verksamheten har en avgörande roll för att lärandefaktorerna samt 

kontextfaktorerna ska kunna främjas inom en verksamhet. Arbetsledarens personlighet, sociala 

kompetens samt fokus på det informella lärande påverkar i hög grad individers lärande inom en 

verksamhet (Eraut 2004 s. 271). Arbetsledaren ska inte ta hela ansvaret för att stödja arbetstagarna 

utan skapa goda arbetsklimat och uppmuntra anställda att stödja varandra som en integrerad del av 

sin arbetstid. Arbetsledaren bör också uppmärksamma arbetsfördelningen och struktureringen av 

arbetet och skapa en lärandemiljö där arbetstagare har möjligheten till att samarbeta i grupper eller  

med andra kollegor inom verksamheten. Detta kan i sin tur utveckla samarbetsrelationer och 

ömsesidigt förtroende mellan arbetstagarna (Eraut & Hirsh 2007 s. 34).

Ledarutbildning för arbetsledare betonar främst motivation, produktivitet och utvärdering för att  

utveckla arbetsplatsen, vilket Eraut (2004 s. 271) kritiserar eftersom det kan leda till att liten 

uppmärksamhet ägnas åt att stödja arbetstagarnas lärande och att skapa ett klimat som främjar  

informellt lärande. Eraut menar att det beror på okunnighet om att lärande och utbildning faktiskt  

kan äga rum inom verksamheten. Risken finns även att ett allt större fokus riktas mot effektivitet  

och utvärdering, vilket gör att problem inom verksamheten behandlas som väldefinierade och 

mottagliga för formell, standardiserade typer av utbildning med tydliga specificerade mål (Eraut  

2004 s. 271). Istället bör arbetsledaren samtala med arbetstagarna om deras lärandebehov och 

vidare diskutera utbildningsmöjligheter inom eller utanför organisationen. Därefter är det upp till  

arbetsledaren att avgöra utbildningsbehoven inom verksamheten, vilket kan ske genom kurser, 

coachning eller rådgivning och feedback. Utbildningar som sker antingen inom eller utanför 

verksamheten bör ha en nära koppling till det dagliga arbetet och till arbetstagarnas behov, eftersom 

det kan öka arbetstagarnas motivation och engagemang att utveckla sig i det egna arbetet. Samtal  

med enskilda anställda har också betydelse för lärandet där arbetsledaren lyssnar på deras problem 

och bekymmer, ger råd och utvecklar idéer och möjligheter för deras framtida arbete inom 

verksamheten (Eraut & Hirsh 2007 s. 34-35).

Lärandefaktorer och kontextfaktorer ska alltså ses som varandras spegelbilder, vilket innebär att 

dessa kan påverka individers lärande på olika sätt. Däremot har dessa faktorer ingen bestämd 
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ordning, vilket innebär att dessa kommer att samverka med varandra på olika sätt och därmed skilja 

sig åt från en kontext till en annan. Faktorerna ska ses som möjliga faktorer och en kombination av 

faktorer som möjliggör eller hindrar individers lärande på olika sätt inom en verksamhet. Effekterna 

av dessa faktorer kommer även att variera från individ till individ eftersom individers erfarenheter 

inom yrket och inom verksamheten avgör vilka faktorer som påverkar varandra och vilka faktorer 

som har mer betydelse än andra (Eraut 2004 s. 268).

5.3. Sammanfattning av teorierna

Utifrån Ellströms teori kan lärande i arbetslivet preciseras utifrån två typer av lärande, nämligen 

reproduktivt lärande och utvecklingsinriktat lärande. Reproduktivt lärande innebär att individen 

förvärvar kunskaper för att kunna hantera och bemästra en viss situation eller uppgift utan att 

ifrågasätta givna förhållningssätt, uppgifter eller metoder. Om individen däremot har ett  

utvecklingsinriktat lärande har denne förmågan att reflektera, ifrågasätta och förändra givna 

förhållningssätt, handlingar och arbetssätt. Dessa två typer av lärande sker på individnivå och ska 

ses som två sidor av samma mynt eftersom båda har betydelse för att lärande ska kunna ske hos den 

enskilda individen i en verksamhet. För att beskriva lärandet som sker på organisationsnivå 

använder sig Ellström av begreppen utförandets logik och utvecklingens logik som behandlar två 

olika sätt att tänka kring lärande i arbetslivet och hur man i praktiken organiserar verksamheter.  

Utförandets logik uppmuntrar ett reproduktivt lärande där uppgifter eller situationer utförs 

tillförlitligt och effektivt utan att ifrågasätta givna handlingsmönster eller metoder medan 

utvecklingens logik präglas av ett utvecklingsintrikat lärande som uppmuntrar nytänkande och 

kritisk reflektion av egna förhållningssätt och handlingsmönster utifrån den uppgift som individen 

själv valt eller förelagts (Ellström 2004 s. 22-24, s. 34-37). Utifrån denna beskrivning har jag valt 

att använda mig av Ellström för att kunna undersöka och analysera om respondenternas lärande 

präglas av ett reproduktivt lärande eller utvecklingsinriktat lärande samt om deras skolor 

uppmuntrar utförandets logik eller utvecklingens logik. Genom att använda mig av Ellström kan 

respondenternas beskrivningar och upplevelser tydliggöras för vad som lärs, hur det lärs och under 

vilka villkor. För att förstå reflektionens betydelse i det utvecklingsinriktade lärandet har jag utgått  

från Schöns (1995 s. 60-63) teori om den reflekterande praktikern. Genom reflektion kan praktikern 

granska och kritisera tidigare erfarenheter, handlingsmönster och förhållningssätt som har byggts 

upp genom dennes utbildning eller yrkesverksamhet, vilket i sin tur bidrar till att praktikern har 

förmågan att förändra sitt tänkande och handlande för att kunna hantera olika situationer som 

uppstår i det vardagliga arbetet (Schön 1995 s. 60-63). Schöns beskrivning av reflektionens 
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betydelse kommer att användas för att kunna analysera reflektionens roll för respondenternas 

lärande och hur den påverkar respondenternas tänkande och handlande i det egna arbetet. Till sist 

har jag även använt mig av Erauts (2004 s. 269-270; Eraut & Hirsh 2007 s. 30-32) modell som 

innefattar faktorer som både kan begränsa och möjliggöra individers lärande inom en verksamhet. 

Faktorerna är uppdelade i två trianglar där den ena triangeln kallas lärandefaktorer och ska ses som 

en spegelbild av den andra triangeln som kallas kontextfaktorer. Lärandefaktorerna påverkar 

individens inre läroprocesser det vill säga individens självförtroende, engagemang och motivation. 

Förutsättningen för att dessa faktorer ska gynnas är att individen känner tillit till sina medarbetare 

som ger stöd och feedback till individens arbete inom verksamheten. Dessa faktorer har även 

betydelse för att individen ska våga ta sig an nya utmaningar och uppleva ett värde av det egna 

arbetet. Kontextfaktorer avser individens omgivning och som påverkar dennes lärande inom 

verksamheten, vilka är arbetsfördelningen och struktureringen av arbetet, förväntningar på varje  

individs roll, prestation och framsteg samt möten och relationer med människor i arbetet (Eraut 

2004 s. 269-270; Eraut & Hirsh 2007 s. 30-32). Lärandefaktorerna och kontextfaktorerna är således 

varandras spegelbilder, vilka kommer att påverka varandra på olika sätt för den lärande individen 

inom en verksamhet. Samtidigt har dessa faktorer ingen bestämd ordning utan kommer att påverka 

varandra beroende på individens egna upplevelser och erfarenheter inom yrket och verksamheten 

(Eraut 2004 s. 268). Modellen används här i analysen av faktorer som möjliggör respektive hindrar 

lärarnas lärande i sitt arbete. 
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6. Metod

I följande avsnitt redogör jag för metodval, urval, genomförande, bearbetning av material, etiska 

överväganden samt studiens reliabilitet och giltighet för den empiriska studien av hur lärare 

uppfattar sitt lärande i skolan. Jag avslutar kapitlet med en metodkritisk diskussion.  

6.1. Metodval

I min undersökning valde jag att använda mig av en semistrukturerad, kvalitativ intervju. Valet av 

undersökningsmetod grundar sig på att jag ville få en fördjupad förståelse för lärares egna 

perspektiv kring sitt lärande i skolan. Lärande i arbetslivet är ingen enhetlig företeelse utan sker i 

komplexa situationer där många faktorer kan vara inblandande och påverka processen. Det faktum 

att individer lär sig på olika sätt och upplever lärandesituationer på olika sätt tydliggör denna 

komplexitet. En kvalitativ studie med intervjuer av ett begränsat antal respondenter ger min uppsats  

ett större djup och en vidare förståelse kring hur lärare personligen ser på sitt eget lärande samt 

vilka faktorer som möjliggör eller hindrar deras lärande. Kvantitativ metod utgår mer från att det  

som ska studeras är en objektiv verklighet där forskarens metod mestadels styr vilka svar som kan 

tänkas ges på frågorna samt att fokus ligger på statistiskt generaliserade resultat. Denna form av 

data bedömde jag som irrelevant i min studie eftersom jag ville tolka den sociala verkligheten  

utifrån lärares perspektiv och verklighetsuppfattning (Bryman 2002 s. 272-273).

Genom att jag använde mig av en semistrukturerad intervju ökade flexibiliteten eftersom 

respondenterna fick besvara mina frågor utifrån egna tolkningar, synsätt och förklaringar. Detta 

medförde i sin tur att respondenterna fick stor frihet att utforma svaren utifrån mina frågor i 

intervjuguiden. Utöver dessa frågor ställde jag följdfrågor genom att försöka klargöra och utvidga 

respondenternas uttalanden när det behövdes för att få svar på det som uppfattades som relevant för 

mitt syfte. Under intervjun hade jag som intervjuare ett öppet förhållningssätt och nyfikenhet 

gentemot den intervjuade (Bryman 2002 s. 301). Metoden innebar även att jag som intervjuare fick 

nya infallsvinklar kring lärares lärande i skolan, vilket främst främjades på grund av 

respondenternas öppenhet samt genom mina följdfrågor.

Intervjuguiden utformades i samråd med min handledare och utgick från tidigare forskning och den 

teoretiska delen i min uppsats (Se bilaga A). När jag utformade intervjuguiden var mitt syfte och 

min frågeställning relativt fastställda, vilket gjorde det möjligt för mig att utarbeta en intervjuguide  

som kunde besvara dessa frågor. Innan jag började intervjua mina respondenter valde jag att 
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genomföra en pilotintervju, vilket enligt Bryman (2002 s. 171) kan säkerställa om intervjufrågorna i 

intervjuguiden fungerar som forskaren har tänkt sig. Resultatet från pilotintervjun har inte använts i  

min uppsats, däremot har intervjun preciserat vilka intervjufrågor som behövde åtgärdas för att 

undvika oklarheter för respondenterna som senare skulle ingå i min studie.

Att kvalitativ forskning är en legitim forskningsmetod har kritiserats av forskare med hänvisningar 

till positivismen som förespråkar kvantitativ data. Enligt positivistiska föreställningar bör 

vetenskapliga metoder inte påverkas av forskarens subjektivitet, värderingar och intressen utan 

istället grunda sig på neutralitet. Positivismen betonar forskarens objektivitet som håller isär fakta  

och värderingar och att denne införskaffar kunskap genom att följa generella metodregler och intar 

en åskådarroll som betraktar observerbar data där tolkningarna av deras mening strängt hålls isär 

(Kvale & Brinkmann 2009 s. 72, s. 74). Den kritik som har riktats mot positivismen är att 

samhällsförhållandena inte kan betraktas som objektivt observerbara data då människors beteende 

och handlande är beroende av vilka intentioner de har och vilken miljö de ingår i. Det innebär att  

människors beteende och handlingar sällan kan förutses innan utan förändras hela tiden. Istället bör 

samhällsvetenskapen förstå och tolka konkreta samhälleliga företeelser där människors handlande 

påverkas av deras intentioner och de specifika sammanhang som de ingår i (Grönmo 2006 s. 18-19). 

Den forskningstradition som min uppsats ansluter sig till är hermeneutisk, eftersom intresset i min 

uppsats var att förstå och tolka lärares subjektiva uppfattningar i förhållande till deras intentioner 

och de specifika sammanhang som de ingår i.

Enligt Grönmo (2006 s. 369) betyder hermeneutik tolkningslära och utformades från början för att 

tolka eller förstå texter, vilket har utvidgats till att även omfatta förståelse och tolkningar av samtal  

och handlingar (Grönmo 2006 s. 369; Kvale & Brinkmann 2009 s. 66-67). Hermeneutisk tradition 

utgår från respondenternas egen förståelse när de tolkar deras handlingar och dess betydelser. Det 

handlar således om hur respondenterna själva förstår deras handlingar och vilken mening 

handlingarna har för respondenterna själva. Inom hermeneutiken läggs däremot ett större fokus på 

forskarens förförståelse i tolkningen av det som framkommer kring respondenternas tolkningar 

(Grönmo 2006 s. 369). Hermeneutiken kommer därmed att ligga till grund för en kvalitativ metod i 

form av intervjuer där samtalet mellan mig och intervjupersonen transkriberades till texter som jag 

tolkade. För mig innebar detta att jag tolkade det insamlade material utifrån dialogen som förts i  

intervjutexterna. Min förförståelse i tolkningen av intervjumaterialet bestod av egna erfarenheter  

från min praktik på olika skolor men också av min genomgång av tidigare forskning inom området 

samt av den teoretiska delen i min uppsats.
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6.2. Urval

I relation till uppsatsens syfte och frågeställningar valde jag att intervjua grundskollärare. Från 

början valde jag att gå in på respektive skolans hemsida inom utvalda skolor och tog fram de olika 

telefonnumren som fanns till lärares arbetsrum. Under telefonsamtalen presenterade jag mig själv 

och informerade om uppsatsens syfte och vad insamlad information skulle användas till. Jag följde 

även de etiska riktlinjerna som förklaras mer ingående i avsnittet etiska överväganden. Däremot var 

det endast två av åtta som ville delta i intervjun och lärare som inte kunde medverka hade inte tid.  

Därför valde jag att ändra tillvägagångssätt för att söka respondenter till min intervju genom att  

använda mig av urvalet självselektion. Urval genom självselektion innebar att jag kontaktade 

rektorerna på utvalda skolor och informerade om min uppsats. Därefter frågade jag rektorerna om 

det fanns möjlighet att vidarebefordra min skriftliga information till andra lärare som kan tänkas  

delta i intervjun (Se bilaga B). Därmed fick lärarna själva avgöra om de ville delta eller inte  

(Grönmo 2006 s. 106).  

Sammanfattningsvis blev det sex lärare på fyra olika grundskolor. Namnen på respondenterna är 

fingerade och de benämns som Stefan, Elin, Sara, Ann-Sofie, Fanny och Barbro. Sex lärare 

bedömde jag som ett rimligt antal i förhållande till mitt syfte och tidsramen för uppsatsarbetet. Jag  

har även med hjälp av kategoriseringar bedömt att sex lärare var tillräckligt för en teoretisk mättnad,  

vilket enligt Bryman (2002 s. 291) innebär att intervjuerna som följer varandra blir grunden för 

formuleringen av en kategori men också en bekräftelse av kategorins betydelse. Det innebar att jag 

samlade in data tills jag bedömde att ingen ny data framkom i kategorierna. 

Respondenterna består av lärare som undervisar i årskurs 7-9. 

- Stefan är i 30-årsåldern, undervisar i svenska och so och har arbetat som verksam lärare i ca 

12 år.

- Elin är i 30-årsåldern, undervisar i hem- och konsumentkunskap och har arbetat som 

verksam lärare i ca 2 år.   

- Sara är i 30-årsåldern, undervisar i matematik, kemi och biologi och har arbetat som 

verksam lärare i ca 10 år.

- Ann-Sofie är i 40-årsåldern, undervisar i hem- och konsumentkunskap och har arbetat som 

verksam lärare i ca 4 år.
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- Fanny är i 40-årsåldern, undervisar i bild och franska och har arbetet som verksam lärare i 

ca 13 år.

- Barbro är i 40-årsåldern, undervisar i svenska och so och har arbetat som verksam lärare i ca 

10 år.

6.3. Genomförande

Den kontakt jag fick via telefon innebar att vi sedan hade mailkontakt där vi kom överens om tid 

och datum för intervjun. Urval byggt på självselektion innebar att respondenterna kontaktade mig 

via mail när de hade fått den skriftliga informationen som rektor vidarebefordrade. Vi bestämde då 

tidpunkten för intervjutillfället enligt lärarnas önskemål. I min kontakt med respondenterna kom vi  

även överens om att respondenterna skulle ordna ett enskilt rum där intervjuerna kunde ske ostört. 

Intervjuerna utfördes inom två till tre veckor efter kontakten med respondenterna.  

Intervjuerna genomfördes på lärarnas skola i ett rum där jag och läraren fick möjlighet att samtala  

enskilt. Syftet med att sitta i ett enskilt rum var för att skapa en lugn och ostörd miljö där ingen 

annan kunde höra vårt samtal. Intervjuerna spelades in med hjälp av min mobiltelefon, vilket gjorde 

att jag fick en fullständig redogörelse för dialogen som ingått i intervjun. Detta har underlättat  

tolkningsmöjligheterna för mig som forskare. Samtidigt bidrog det till att jag kunde koncentrera 

mig på samtalet mellan mig och respondenten. Respondenterna tillfrågades först innan intervjun om 

jag fick spela in samtalet och alla gick med på det. Bryman (2002 s. 311) skriver att respondenterna 

kan uppleva oro på grund av att samtalet spelas in. Jag fick uppfattningen om att inspelningen inte 

störde respondenternas öppenhet och respons på mina frågor. Under intervjun använde jag mig av 

min intervjuguide som behandlade övergripande frågor kring ämnet, därefter ställde jag också 

följdfrågor för att få mer specifika svar som var relevant för mitt syfte och mina frågeställningar.  

Intervjuerna tog ca en timme. Därefter tog jag hjälp av inspelningen för att transkribera inhämtad 

information från intervjuerna. Analysen av det transkriberade materialet har skett kontinuerlig efter  

varje intervju.

6.4. Bearbetning av material

Analysen har skett kontinuerligt med datainsamlingen. Alla intervjuer som spelades in 

transkriberades till skriftlig form, vilket blev totalt 52 sidor (radavstånd 1). Jag valde att utgå från 

Grönmos (2006 s. 245-249) rekommendationer när det gäller analys av kvalitativ data eftersom det 
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underlättade min analys av det insamlade materialet. Det transkriberade materialet har bearbetats  

med hjälp av kodning, kategorisering och begreppsutveckling. Först valde jag att göra en öppen 

kodning genom att läsa igenom det insamlade materialet för att få en överblick kring det som var  

centralt. Från början hade jag ett öppet förhållningssätt som gjorde det möjligt för mig som forskare 

att upptäcka nya infallsvinklar och överraskande empiriska mönster och samband. Därefter har mitt 

syfte och min frågeställning varit ett rättesnöre för min bedömning av hur innehållet i det  

transkriberade materialet skulle delas in och kodas. Det innebar att kodningen utvecklades både 

induktivt samt deduktivt. Induktivt genom att det empiriska materialet blev underlag för kodning 

men också deduktivt med utgångspunkt från tidigare forskning och min teoretiska del i uppsatsen 

som behandlar mitt syfte och min frågeställning. Kodningen genomfördes genom att jag 

sammanfattade större avsnitt av texten till korta meningar. Allteftersom fick jag fram flera koder  

som utgjorde olika teman som avsnitten handlade om eller som respondenters berättade om i 

avsnitten. Därefter gick jag igenom koderna och jämförde dessa med varandra, vilket gjorde att jag 

kunde identifiera gemensamma drag av flera koder som blev grunden för mina kategoriseringar. 

Kategoriseringarna har fått revideras och specificerats under analysprocessen eftersom analysen har 

skett kontinuerligt med datainsamlingen. Det innebar att insamlingen av data genom intervjuer  

följde varandra på ett sådant sätt som gjorde det möjligt för mig som forskare att formulera en 

kategori men också bekräfta kategorins betydelse. Den kontinuerliga datainsamlingen har sedan 

bedömts i relation till de kategorier som redan har skapats, vilket i sin tur avgjorde om jag behövde 

revidera kategorierna, slå samman flera kategorier eller splittra upp kategorierna till nya 

kategoriseringar. Detta har i sin tur förenklat begreppsutvecklingen för de olika kategorierna 

eftersom den kontinuerliga datainsamlingen gav ett bra underlag för att hitta lämpliga beteckningar  

på kategorierna. 

6.5. Etiska överväganden

I min kontakt med intervjudeltagarna har jag utgått från individskyddskravet, som kan konkretiseras 

i fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet  

(Vetenskapsrådet 2002). Informationskravet innebär att jag som forskare ska informera mina 

intervjudeltagare om studiens syfte och genomförande samt om deras uppgift i studien. Jag ska även 

upplysa om att deras deltagande är frivilligt samt de när som helst kan avbryta sin medverkan utan 

några konsekvenser. All information som kan tänkas vara avgörande för deras medverkan i studien 

ska lämnas. Min första kontakt med några av mina respondenter var via telefon där jag presenterade 

muntligt om min uppsats och om ämnet. Därefter fick respondenterna ta ställning till om de ville  
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medverka eller inte. Urvalet byggt på självselektion fick information via mail (Se bilaga B). 

Samtyckeskravet innebär att jag som forskare ska inhämta intervjudeltagarnas samtycke till att 

medverka i studien. I och med att jag valde att göra ett urval byggt på självselektion fick 

respondenterna i förtid information via mail om vad deras deltagande innebär samt att  

informationen som inhämtades fick användas i min uppsats. Denna information gavs även till 

respondenterna som jag fick kontakt med via telefonsamtal.

Konfidentialitetskravet innebär att jag som forskare ska förvara intervjupersonens personuppgifter 

på ett säkert sätt, vilka obehöriga inte ska kunna tal del av. Uppgifter som framkommer om 

identifierbara personer ska lagras och avrapporteras på ett sätt som gör det omöjligt för utomstående 

att identifiera enskilda personer som deltar i intervjun. Anonymitet uppfylldes genom att  

intervjupersonens namn, skola och kommun inte anges i studien. Det som framkommer är 

intervjupersonens ämnesinriktning samt antal verksamma år i arbetet. Jag har även övervägt vilka 

konsekvenser mina intervjuer kan få för respondenterna. Jag hoppas att det inte får några 

konsekvenser utan att det istället bidrog till att respondenten upplevde intervjun som en positiv 

erfarenhet (Vetenskapsrådet 2002, Kvale & Brinkmann 2009 s. 89-90).

Det sista etiska övervägandet är enligt Vetenskapsrådet nyttjandekravet, vilket innebär att jag som 

forskare måste ta hänsyn till hur jag ska hantera inhämtad information från intervjupersonerna. 

Inhämtad information kommer endast användas till den här uppsatsen.

6.6. Studiens reliabilitet och giltighet

Frågor om reliabilitet och validitet har av flera kvalitativa forskare förkastats på grund av 

begreppens relation till positivistiska föreställningar som ser forskningen som regelstyrd och 

vetenskaplig fakta som kvantitativ. Att dessa begrepp bör ignoreras eller avfärdas kritiseras av 

Kvale och Brinkmann som skriver att begreppen istället bör anpassas och formuleras om, vilket gör 

att reliabilitet och validitet även blir relevanta för intervjuforskningen (Kvale & Brinkmann 2009 s.  

262-263). För att försäkra reliabiliteten i min undersökning, det vill säga datamaterialets pålitlighet,  

har arbetet genomsyrats av noggrannhet när jag utformade intervjumallen, genomförde intervjuerna,  

transkriberade det inspelade materialet från intervjuerna och bearbetade materialet. Jag valde också  

att använda mig av respondentvalidering, vilket enligt Bryman (2002 s. 258) innebär att forskaren 

rapporterar resultatet från intervjuerna till respondenterna som vidare får bekräfta att forskaren har 
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uppfattat deras svar på ett riktigt sätt. Detta gör att mina resultats tillförlitlighet ökar i och med att  

respondenterna fick bekräfta att intervjumaterialet som transkriberats stämde överens med 

respondenternas uppfattningar. Nackdelen menar Bryman (2002 s. 259) kan vara att respondenterna 

ställer sig i försvarsställning samt vill censurera delar av det insamlade materialet. I mitt fall var det  

ingen av respondenterna som ansåg att något behövde ändras eller censureras.

För att försäkra validiteten i min uppsats valde jag att utarbeta en intervjuguide utifrån mitt syfte  

och mina frågeställningar innan intervjuerna genomfördes. Under intervjuerna var jag medveten om 

min roll som intervjuare, min påverkan på respondenterna och hur jag formulerade följdfrågorna 

(Grönmo 2006 s. 221). Utifrån uppsatsens syfte och frågeställning blev respondenternas uttalanden 

tillfredsställande och min uppfattning av intervjuerna var att respondenterna försökte vara så 

sanningsenliga som möjligt där de delade med sig om sina erfarenheter och upplevelser kring deras 

lärande i skolan.

6.7. Metodkritik

När de första intervjuerna hade genomförts märkte jag under transkriberingen att det saknades vissa 

svar som var relevanta utifrån mitt syfte och frågeställning. Oftast var det ett resultat av att  

intervjupersonen hade berättat flera saker samtidigt, vilket hade gjort att jag endast följde upp vissa 

svar och glömde bort att följa upp annat inom samma beskrivning. Det handlade främst om att 

respondenterna upplevde att vissa företeelser i det egna arbetet hade betydelse för deras lärande där 

det saknades beskrivningar om hur det påverkade dem och vad för sorts lärande det medförde. 

Under intervjuerna framkom det att reflektion hade betydelse för respondenternas lärande i olika 

sammanhang i det egna arbetet. Även om jag ställde följdfrågor kring hur reflektion påverkade dem, 

och på vilket sätt, var det svårt för några av respondenterna att besvara dessa frågor, vilket gjorde 

det svårt för mig att analysera vad vissa respondenter hade lärt sig genom reflektion. Vidare hade 

det nog behövts ställa fler följdfrågor gällande vad respondenterna hade lärt sig i det egna arbetet. 

Trots att jag och intervjupersonerna kom överens om att intervjuerna skulle ske i enskilda rum innan 

intervjuerna genomfördes hade en av respondenterna råkat dubbelboka ett rum, vilket gjorde att vi 

fick sitta i respondentens arbetsrum under halva intervjun för att sedan få tillgång till rummet. Detta  

medförde att vi inte riktigt fick ett samtal som gick in på djupet eftersom samtalet stördes på grund 

av att kollegor gick ut och in i arbetsrummet. Däremot när vi satt i det enskilda rummet blev 

samtalet tillfredsställande och det framkom beskrivningar och upplevelser som var relevanta i  
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förhållande till mitt syfte och min frågeställning. 

Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar valde jag att genomföra intervjuer där jag fick kunskap 

kring respondenternas upplevelser kring deras lärande. Metoden kan däremot inte synliggöra hur 

lärandet konkret uppstår i respondenternas arbete och som visar hur det verkligen är, vilket jag 

skulle kunna få om jag hade kombinerat intervjuerna med observationer. Däremot var mitt intresse 

att intervjua flera lärare från olika skolor för att få en bredd för hur lärare ser på sitt eget lärande i  

olika skolor. Utifrån den tidsram som fanns till denna uppsats valde jag att utesluta observationer 

eftersom jag bedömde att sex respondenter inte gjorde det möjligt för mig att också utföra sex 

observationer. Fördelen med att intervjua flera lärare på olika skolor var att jag fick en bredd kring 

lärarnas lärande i olika skolor. Däremot fick jag inte kunskap om lärarens attityder, personlighet 

eller förhållningssätt påverkade deras lärande i skolan, vilket jag skulle kunnat få om jag intervjuat  

flera lärare som arbetar på samma skola för att kunna jämföra om samma företeelser påverkade 

lärarnas lärande på olika sätt. Exempelvis skulle lärare från samma skola kunna uppfatta rektorns 

betydelse på olika sätt, om vissa lärare upplever att rektorn har en positiv inverkan på deras lärande 

medan andra lärare anser att rektorn inte har någon betydelse för deras lärande. 

Om resultatet kan generaliseras är inte säkert, men det är inte heller uteslutet. Jag redogör noggrant 

för det utifrån teoretiska grundade tolkningar och tydliggör de samband och mönster som framkom 

från det insamlade materialet. 
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7. Resultat och analys

I följande avsnitt redogör jag för resultatet av de intervjuer som genomförts, vilket analyseras 

utifrån tidigare forskning och min teoretiska del i uppsatsen. Kategorierna som har identifierats är 

lärande genom interaktion med elever, föräldrar och kollegor, skolledaren, arbetsuppgifter, 

utbildningar inom och utanför skolan samt kompetensutvecklingsdagar. Kategorierna följer en viss 

rangordning gällande respondenternas beskrivningar om vad som var mest betydelsefullt för deras 

lärande. Det innebär således att interaktionen med elever, föräldrar och kollegor var, enligt min 

undersökning, en av de mest betydelsefulla faktorerna för respondenternas lärande, följt av 

skolledarens betydelse. Även om vissa kategorier hade större betydelse än andra så visade min 

undersökning att samtliga kategorier både kunde möjliggöra och hindra respondenternas lärande på 

olika sätt. 

När jag bearbetade materialet deduktivt, det vill säga genom att studera materialet med  

utgångspunkt från tidigare forskning och min teoretiska del i uppsatsen, så framkom kategorierna 

interaktion med elever och kollegor, skolledaren samt arbetsuppgifter. När jag bearbetade materialet 

induktiv, det vill säga genom att studera materialet och leta efter utsagor som handlade om samma 

sak, så framkom i stort sett samma kategorier. Därutöver var det framförallt interaktion med 

föräldrar, utbildning inom och utanför verksamheten samt kompetensutvecklingsdagar som 

identifierades induktivt, och behandlar sådant som inte har beskrivits i tidigare forskning och i den 

teoretiska delen i min uppsats. 

7.1. Lärande genom interaktion

7.1.1. Elever

Undersökningen visade att samtliga respondenter ansåg att interaktionen med elever hade betydelse 

för deras lärande. Att elever hade betydelse för deras lärande hade oftast ett nära samband med 

undervisningen där respondenterna förändrade, förbättrade, varierade eller justerade arbetssätten i 

undervisningen för att kunna tillgodose elevernas behov. I enlighet med Wedins (2007 s. 244) studie 

visade även min undersökning att respondenterna oftast anpassade undervisningen som ett resultat 

av vad som fungerade eller inte fungerade hos eleverna. 

Det märker man, man får ju anpassa efter hur läget är, att man märker att helt plötsligt så är eleverna inte med, då får  

man bryta och gå tillbaka (Stefan). 
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Det är avgörande vilka elever som sitter framför en, vad de har för förkunskaper, vad som är viktigast här, det kanske  

inte är att få eleverna att lära sig jättemycket om näringslära utan att man får lägga det på en annan nivå (Ann-Sofie).

Utifrån Ellströms (2004 s. 22) teori skulle respondenternas beskrivningar kunna vara ett uttryck för 

att dessa hade ett reproduktivt lärande, det vill säga att de förvärvade kunskaper genom 

interaktionen med elever och som gjorde att de anpassade eller förbättrade arbetssätten för att kunna 

hantera klassrumssituationerna och förmedla det planerade ämnesområdet. Fem av sex respondenter 

berättade också att mycket sker utifrån tidigare erfarenheter för hur man väljer arbetssätt och hur 

man hanterar olika situationer i undervisningen. De använde sig oftast av arbetsmetoder som 

tidigare hade fungerat hos eleverna men att de däremot fick anpassa arbetssätten efter elevgruppen, 

vilket också kan relateras till Ellströms (2004 s. 22) beskrivning av ett reproduktivt lärande. Utifrån 

ett reproduktivt lärande skulle respondenternas beskrivningar kunna vara ett uttryck för ett 

rutinmässigt handlande, vilket enligt Ellström (1996 s. 22; 2004 s. 35) är en förutsättning för att 

individen ska få en känsla av trygghet för det egna handlandet och som enligt Molander (1996 s. 70) 

även skulle kunna bidra till att individen vågar bryta sig loss från givna rutiner för att lärandet ska 

kunna fortgå. 

Respondenterna förklarade också att de lärde sig hela tiden i undervisningen eftersom lektionerna 

aldrig var lika varandra, vilket även stämde överens med Wedins (2007 s. 244-245) beskrivning av 

lärarna som deltog i hennes studie. Trots att flera av respondenterna uppgav att många 

arbetsmetoder byggde på erfarenheter visade undersökningen att interaktionen med elever i 

klassrummet skapade reflektioner hos respondenterna, både under och efter lektionerna och som 

gjorde att de övergav, förbättrade eller hittade nya arbetssätt för hur de skulle kunna förmedla 

kunskaperna på ett bättre sätt till eleverna. Flera av respondenterna berättade även att interaktionen  

med elever fick dem att reflektera över sina egna handlingar och sitt egna förhållningssätt i  

undervisningen, som vidare hade förändrats och förbättrats. Utifrån Ellströms (2004 s. 22-23) teori 

skulle respondenternas resonemang ovan kunna tolkas som att interaktionen med elever även bidrog 

till att de fick ett utvecklingsinriktat lärande. Eftersom interaktionen antingen skapade nya idéer hos 

respondenterna, som gjorde att de prövade nya arbetsmetoder, eller ledde till att de började 

reflektera över sitt egna förhållningssätt och sina egna handlingar i undervisningen. Att 

respondenterna använde sig av tidigare erfarenheter och kunskaper i undervisningen, och att 

undervisningen även skapade reflektioner hos dem, som förändrade deras tänkande och handlande, 

kan också relateras till Schöns (1995 s. 60-63) beskrivning av den reflekterande praktikern. 

Molanders (1996 s. 121) resonemang om att reflektion även kan ske i samspelet mellan människor 
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bekräftas också av respondenternas beskrivningar där interaktionen med elever bidrog till att de fick 

ett reflekterande förhållningssätt gentemot sig själva.  

Samtliga respondenter ansåg även att interaktionen med elever gav dem ny kunskap för hur man bör 

bemöta och samtala med olika elever. Flera av dem berättade att denna typ av lärande var en ständig  

pågående läroprocess precis som interaktionen med elever i undervisningen eftersom ingen elev är 

den andra lik. Respondenternas beskrivningar om vad de hade lärt sig gällande bemötande och 

samtal med elever innefattade främst en ökad trygghet för hur de skulle formulera sig för att 

eleverna skulle ta det på rätt sätt, hur de genom samtal skulle hantera besvärliga eller skoltrötta  

elever men också hur de skulle motivera eleverna till att vilja lära sig mer inom respondenternas  

ämnen. Sara och Ann-Sofie upplevde även en trygghet för hur de skulle samtala med elever 

gällande kunskapskrav och vad som krävdes av dem. Genom interaktion med elever uppgav Fanny 

att hon också hade fått ökad kunskap för hur hon skulle sätta gränser till olika elever och hur hon 

skulle förmedla detta så att eleverna förstod och upplevde det som rättvist. Elin, Sara och Ann-Sofie 

berättade också att deras mentorskap och samtalen med deras mentorselever hade en stor betydelse 

för deras lärande. Trots att Elin och Ann-Sofie upplevde att mentorskapet tog mycket tid och energi 

i anspråk berättade både Elin, Ann-Sofie och Sara att det var ett intressegivande och roligt arbete,  

där de fick möta olika situationer med sina mentorselever och som gav dem ökade kunskaper för 

hur de skulle kunna stödja eleverna i dessa situationer. Deras beskrivningar om vad de hade lärt sig 

med sina mentorselever var främst hur de genom samtal kunde stödja eleverna på ett bra sätt som 

antingen hade problem i och utanför skolan eller var i behov att få stöd för att vidareutvecklas. 

Samtidigt upplevde dessa respondenter betydelsen av att få följa sina mentorselever under en längre 

tid för att kunna bemöta och hjälpa mentorseleverna utifrån deras behov, önskningar och 

utvecklingsmöjligheter. 

Det som var gemensamt för samtliga respondenter var att deras kunskap kring bemötande hade ökat 

som ett resultat av interaktionen med elever, vilket skulle kunna vara ett uttryck för Scherps (2002 

s. 31) definition av erfarenhetslärandet, där interaktionen hade skapat reflektioner hos dem som 

vidare hade påverkat deras egna förhållningssätt, beteende och handlande gällande deras bemötande 

gentemot eleverna. Respondenternas resonemang skulle återigen kunna kopplas till Schön (1995 s. 

60-63) och Molander (1996 s. 121) där interaktionen skapade kritiska reflektioner hos dem och som 

i sin tur skapade nytt lärande för hur de skulle kunna förändra eller förbättra sitt bemötande 

gentemot eleverna. Utifrån Erauts (Eraut & Hirsh 2007 s. 31-32) faktorer skulle respondenternas 

beskrivningar också kunna vara ett uttryck för att interaktionen med elever möjliggjorde deras 
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lärande i skolan eftersom lärandet utvecklades i mötet och genom relationer med elever. Elin, Ann-

Sofie och Saras beskrivningar om deras mentorskap bekräftar också Erauts faktorer. Mentorskapet 

bidrog till att det skapades möten och relationer med elever, samtidigt upplevde respondenterna ett 

värde av mentorskapet, vilket ökade deras engagemang till att vilja ta sig an dessa utmaningar.  

7.1.2. Föräldrar

Min undersökning visade också att flera av respondenterna ansåg att elevernas föräldrar hade en 

viss betydelse för deras lärande, vilket oftast var relaterat till utvecklingssamtalen med eleverna och 

föräldrarna. Flera av respondenterna upplevde att de hade fått en ökad kunskap och trygghet för hur 

de skulle kunna förmedla elevernas omdömen på ett bra sätt till föräldrarna och som skapade ett bra 

samtal med eleverna och föräldrarna. Fanny berättade även att hon hade fått ökade kunskaper för 

hur hon skulle bemöta elevernas föräldrar på olika sätt. Hon förklarade att hon hade varit med om 

upprörda föräldrar som hade ringt henne på kvällar, där hon från början upplevde att hon inte hade 

tillräckliga kunskaper för hur hon skulle hantera samtalet på bästa sätt för att stödja föräldrarna och 

att inte ta åt sig personligen. Därför valde hon att ta kontakt med skolans kurator som gav henne 

stöd och kunskap om hur hon skulle kunna samtala med föräldrarna på ett bättre sätt än tidigare. 

Fanny förklarade att dessa kunskaper hade skapat trygghet för hur hon skulle formulera sina frågor 

till föräldrarna för att skapa positiva samtal, vilket enligt Fanny hade utvecklat henne som pedagog.  

Respondenternas beskrivningar skulle kunna tolkas som ett nödvändigt lärande för att kunna 

tillgodose och bemöta föräldrarna på ett riktigt och tillförlitligt sätt. Det som var gemensamt för  

samtliga respondenter var att den typen av lärande hade byggts upp av erfarenheter i det egna 

arbetet, vilket skulle kunna relateras till Scherps (2002 s. 31) definition av begreppet 

erfarenhetslärande (Se sid 19). Utifrån Erauts (Eraut & Hirsh 2007 s. 31-32) modell var det främst 

mötet med föräldrarna som hade utvecklat deras lärande. Att Fanny även hade tagit hjälp av 

kuratorn kan tolkas som att stödet från kuratorn hade ökat hennes kunskaper för hur hon skulle 

kunna bemöta föräldrarna på ett bättre sätt än tidigare. 

7.1.3. Kollegor

Att kollegor hade en positiv inverkan på lärandet ansåg samtliga respondenter i undersökningen, 

vilket också har visats i ett flertal studier som jag har använt mig av (Hodkinsons & Hodkinsons 

2005 s. 116; Postholm 2012 s. 415, s. 424; Scherp 2002 s. 101, s.127; Wedin 2007 s. 248). Enligt 

respondenterna var kollegor ett viktigt verktyg för att kunna delge varandras undervisningsmaterial 

och diskutera arbetsuppgifter, händelser, lektioner och elever. Respondenterna menade att stöd och 
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tips från kollegor skapade nya idéer och reflektioner hos dem kring hur de skulle kunna göra saker 

annorlunda för att förbättra det egna arbetet. Deras beskrivningar om vad de hade lärt sig genom 

interaktion med kollegor handlade främst om hur de skulle hantera besvärliga elever, hur de skulle 

implementera nya arbetssätt i undervisningen, hur de skulle tänka som lärare för att kunna förmedla 

ämnesområden på ett bra sätt inom det ämne som de undervisade i eller hur de skulle formulera sig i  

skriftliga omdömen. Elin berättade även att hon saknade ämneskollegor, vilket gjorde att hon 

upplevde ett behov av att kunna diskutera didaktiska frågor med andra kollegor. Samtidigt 

förklarade Elin att hon var rätt ny som lärare på skolan, vilket gjorde att kollegor även gav stöd i det 

praktiska arbetet. 

Trots att samtliga respondenter upplevde att kollegor utvecklade deras lärande visade 

undersökningen att två av dem hade varit med om kollegor som hade utgjort ett hinder för deras 

lärande och utveckling. Det som var gemensamt för dessa två respondenter var att de upplevde att 

vissa ämneskollegor hade svårt för att förändra och förnya sig. Oftast utgjorde det ett hinder 

eftersom var och en av respondenterna hade delat upp klassen i två grupper varav den ena gruppen 

var hos respondenten och den andra hos ämneskollegan. Respondenterna ansåg att det var viktigt att 

samtliga elever i klassen skulle arbeta efter samma arbetsmetoder, eftersom de ville undvika 

missnöje och känslan av orättvisa hos eleverna. Men samarbetet, ansåg de, försvårade möjligheterna 

till att förändra undervisningen och lära sig nya arbetssätt.

Det som genomsyrade respondenternas beskrivningar och som kan relateras till Erauts (Eraut & 

Hirsh 2007 s. 31-32) faktorer var att deras lärande utvecklades genom stöd, tillit och i mötet med 

kollegor. Att kollegornas stöd och tips skapade nya idéer och reflektioner hos dem kring hur de 

skulle kunna förbättra det egna arbetet skulle även kunna tolkas som att kollegorna ökade deras 

engagemang och självförtroende till att vilja ta sig an nya utmaningar och arbetssätt i det egna 

arbetet. Undersökningen visade också att kollegor kunde utgöra ett hinder för deras lärande på 

grund av att man hade olika synsätt, vilket kan relateras till Erauts lärandefaktorer där stödet för nya 

arbetssätt saknades och därmed respondenternas möjligheter till att utveckla sig. Samtidigt bekräftar  

även Eraut (Eraut & Hirsh 2007 s. 82) respondenternas beskrivningar av att samarbetet och mötet 

med ämneskollegan fick en negativ karaktär som ett resultat av att det saknades stöd. 

Sara och Fanny upplevde att planerade auskultationer från kollegor hade en positiv inverkan på 

deras lärande. Auskultation innebar att en kollega var närvarande i klassrummet under en lektion 

och efter lektionen gav kollegan feedback och stöd till respondenten om exempelvis pedagogik, 
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lektionsupplägg och bemötande gentemot eleverna. Sara berättade att hon hade haft givande samtal  

där kollegan var aktiv, antecknade och gav respons på hennes pedagogik. De här auskultationerna 

hade gjort henne mer medveten om sitt egna förhållningssätt i undervisningen, vilket handlande om 

hur hon formulerade sig när hon förklarade olika arbetsmoment för eleverna samt hur hon handlade 

i olika situationer under lektionstillfället. Sara menade att det motiverade henne till att vilja förändra  

och förbättra sig själv som pedagog för att utveckla undervisningen. Hon berättade även att hon 

hade varit med om mindre givande samtal där kollegan var närvarande på grund av påtryckningar 

från rektorn. Samtalen efteråt handlade då oftast om hur eleverna hade skött sig. Eller hade kollegan 

inte haft tid att stanna kvar efter lektionen. De här auskultationerna utvecklade inte hennes lärande 

didaktiskt. Fanny uppgav att hon hade varit med om ett tillfälle för auskultation när hon började 

arbeta som lärare, vilket enligt henne hade varit givande, eftersom samtalet hade skapat nya 

reflektioner och kunskaper om hennes pedagogik i undervisningen. Både Sara och Fanny förklarade 

att det var länge sedan de fick auskultationer och att det för tillfället var deras eget ansvar att 

planera dessa tillsammans med kollegor. Auskultationerna skulle i sådana fall ske under raster, vilka 

enligt respondenterna var för få och dyrbara och gjorde att de upplevde att de inte hade tid. Däremot 

berättade både Sara och Fanny att de hade varit resurspersoner till några elever i en klass under en 

längre tid, vilket hade gjort att Sara hade fått iaktta en ämneskollega i dennes klassrum, medan 

Fanny hade fått observera flera kollegor i deras klassrum. Sara berättade att det skapades ett öppet 

klimat mellan henne och ämneskollegan och som gjorde att de planerade lektionerna tillsammans,  

diskuterade varandras pedagogik och utvärderade varandra. Fanny hade istället observerat flera 

kollegors pedagogik under deras lektioner, vilket hade skapat nya reflektioner kring hur hon själv 

skulle kunna göra saker annorlunda och vad hon borde undvika på sina egna lektioner. 

Respondenternas beskrivningar av auskultationens betydelse för deras lärande bekräftas av Erauts 

(Eraut & Hirsh 2007 s. 31-32) faktorer där auskultation bidrog till att de fick stöd och feedback i 

mötet med kollegan, vilket skapade nya reflektioner hos dem för hur de skulle kunna förändra och 

förbättra deras pedagogik och egna förhållningssätt i undervisningen. Auskultationens positiva 

effekter skulle även kunna relateras till Ellströms (2004 s. 36) beskrivningar av utvecklingens logik 

eftersom auskultationen skapade förutsättningar för ett kollektivt lärande där samtalet mellan 

respondenten och kollegan främjade en gemensam reflektion över respondentens egna handlingar 

och förhållningssätt i undervisning, vilket skapade nya reflektioner och idéer hos respondenten. 

Dessa resonemang bekräftar även Molanders (1996 s. 121) antagande om att reflektion kan skapas i 

samspelet mellan människor och som gör att individen får ett reflekterande förhållningssätt över 

sina egna handlingsmönster. Respondenternas beskrivningar av att lärandet utvecklades i samband 
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med att de var stödpersoner skulle även utifrån Erauts (Eraut & Hirsh 2007 s. 32) faktorer kunna 

relateras till arbetsfördelningen och struktureringen av arbetet, eftersom det medförde att Sara fick 

möjligheten till att samarbeta samt möta och observera en kollega, medan Fanny fick möta och 

observera flera kollegor under deras lektioner. 

Elin, Ann-Sofie och Barbro berättade att de både skulle vilja få och ge auskultation för att utveckla 

sitt lärande, vilket skulle ge dem möjligheten till att reflektera tillsammans med kollegor över  

varandras sätt att undervisa. Ann-Sofie och Barbro förklarade att de hade fått uppmaningar från 

rektorn att observera kollegor, men också att själva bli observerade av kollegor. Detta hade inte 

skett eftersom respondenterna upplevde att de inte hade tillräckliga kunskaper för hur de skulle 

kunna utföra en bra auskultation samt att de hade en viss rädsla av att få hård kritik från kollegan. 

Sammanfattningsvis upplevde flera respondenter att auskultation utvecklade eller skulle kunna 

utveckla deras lärande i skolan. Det som hindrade deras möjligheter var att de upplevde att de 

antingen saknade tid, kunskaper eller att de hade en rädsla av att få hård kritik från kollegan. Utifrån 

Ellström (2004 s. 34-37) skulle det sistnämnda kunna tolkas som att det fanns en viss rädsla för att 

övergå från utförandets logik till utvecklingens logik eftersom det skulle innebära att en kollega 

observerar och kritiskt analyserar deras rutinmässiga handlande, förhållningssätt eller kunskaper. 

Trots att Eraut (Eraut & Hirsh 2007 s. 32) inte tar upp tid som en viktig faktor för lärandet skulle 

struktureringen av arbetet kunna relateras till tid eftersom det avgjorde i vilken utsträckning de fick 

möjligheten till att få och ge auskultation. Betydelsen av att få rätt sorts feedback som 

respondenterna framhöll, bekräftas av Eraut (2004 s. 267). Att några av respondenterna ansåg att de 

inte hade tillräckliga kunskaper för att kunna ge feedback till andra lärare, eller som Sara berättade -  

att hon inte hade fått rätt sorts feedback, skulle kunna tolkas som att det saknas eller saknades 

kunskaper för hur man bör ge en bra feedback som utvecklar lärandet. Utifrån dessa resonemang 

skulle detta kunna utgöra ett hinder för deras lärande, eftersom det kan medföra att respondenterna 

utesluter auskultation helt, eller att de får feedback som inte behandlar sådant som är relevant för  

deras lärande och utveckling. 
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7.1.4. Arbetslag

Att arbetslagen hade betydelse för lärandet upplevde samtliga respondenter. I arbetslagen bland 

kollegorna var det särskilt de som ingick i samma arbetslag som delgav varandra sina erfarenheter i  

det egna arbetet och samtalade om händelser och elever, vilket skapade nya idéer och reflektioner 

hos respondenterna för hur de skulle kunna förändra och förbättra deras eget arbete. Deras 

beskrivningar om vad de hade lärt sig med hjälp av arbetslaget var främst hur de skulle kunna 

hantera besvärliga elever eller hur de skulle kunna implementera nya arbetssätt i undervisningen för 

att tillgodose elevernas behov och intressen. Det som var gemensamt för flera respondenter var att 

de ansåg att det var en fördel om lärarna i arbetslaget hade samma elever, vilket förenklade 

möjligheterna till att kunna planera undervisningen tillsammans, arbeta ämnesövergripande och 

diskutera elever. De förklarade att detta bidrog till att man kunde ge stöd och tips till varandra.  

Stefan, Sara och Ann-Sofie upplevde även att arbetslaget skapade en känsla av gemensamhet där 

lärarna arbetade för samma mål och värden samt att de hade ett gemensamt ansvar för eleverna. 

Sara, Ann-Sofie, Fanny och Barbro berättade att de hade arbetat ämnesövergripande och menade att 

det ökade deras kunskaper och gjorde dem mer medvetna om varandras ämnen eftersom de läste 

varandras kursplaner inom ämnena och hittade beröringspunkter mellan ämnena. Samtidigt 

förklarade de att samarbetet bidrog till att de kunde utbyta idéer och tankar med kollegorna.  

Däremot hade Stefan inte behovet av att samarbeta med andra lärare eftersom han upplevde sig 

själv som självständig och trygg i sin lärarroll. Han ansåg ändå att arbetslaget var ett viktigt verktyg 

för att kunna ha en gemensam diskussion kring det egna arbetet där kollegorna i arbetslaget gav 

förslag på hur han skulle kunna göra saker annorlunda i det egna arbetet.

Sammanfattningsvis upplevde flera respondenter betydelsen av att lärarna i arbetslaget undervisade 

samma elever och som förenklade deras möjligheter till att arbeta ämnesövergripande med andra 

kollegor, vilket i sin tur möjliggjorde deras lärande genom att kunna utbyta idéer och att få  

kännedom om varandras ämnen. Det som framkom i min undersökning var att nya idéer och 

reflektioner oftast skapades hos respondenterna som ett resultat av erfarenhetsutbytet med kollegor. 

Däremot framkom det inte om arbetslagen eller samarbetet över ämnesgränserna bidrog till att  

respondenterna blev självkritiska i sina reflektioner. Därför blir det svårt att analysera utifrån 

Ellströms (2004) teori om arbetslagen eller samarbetet över ämnesgränserna präglades av 

utförandets logik eller utvecklingens logik. Det som respondenterna ansåg möjliggjorde deras 

lärande i arbetslagen skulle däremot kunna kopplas till Erauts (Eraut & Hirsh 2007 s. 31-32) 

lärandefaktorer och kontextfaktorer. Utifrån respondenternas beskrivningar utgjorde arbetslagen ett 

viktigt verktyg för att kunna få stöd i det egna arbetet och möjliggjorde samarbetet mellan lärare, 
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vilket skulle kunna tolkas som att arbetslagen bidrog till att de kunde skapa goda relationer och 

känna tillit till kollegorna. 

Att formella arbetslagsmöten kunde utgöra ett hinder för lärandet upplevde flera respondenter. Det 

som var gemensamt för dessa respondenter var att arbetslagsmöten antingen kunde vara för 

ostrukturerade, att man samtalade kring samma problem utan att komma fram till någon lösning,  

eller att lärarna i arbetslaget delvis undervisade olika elever.

Man vill ju att det ska hända saker på mötena, inte bara möte för mötet skull, om man inte har något att ta upp då börjar 

man prata igen om samma sak som man har pratat om innan, om och om igen (Stefan).

I arbetslaget som jag ingår i nu så har vi helt olika elever, olika ämnen, det vi har gemensamt är våra mentorselever, vi  

pratar endast om dem och inte om andra elever, blir mer att vi löser praktiska saker (Sara).  

    

Respondenternas beskrivning stämde även överens med Erauts (Eraut & Hirsh 2007 s. 32) faktorer 

där mötet med människor i arbetet fick en negativ inverkan på deras lärande som ett resultat av att 

det saknades en tydlig strukturering för vad som skulle tas upp under arbetslagsmötena. 

Struktureringen av arbetet skulle även kunna relateras till respondenternas beskrivningar av att 

lärare kunde vara organiserade i arbetslag som inte riktigt undervisade samma elever. Enligt flera  

respondenter försvårade det deras möjligheter till att kunna samarbeta och arbeta 

ämnesövergripande med andra lärare från arbetslaget. Samtidigt förklarade de att det medförde att  

arbetslagsmöten oftast innefattade samtal om de fåtal elever som de hade gemensamt eller att man  

istället löste uppgifter av praktiskt karaktär. De menade att det sällan var utvecklande för deras  

lärande eftersom det inte skapades några nya idéer och reflektioner kring hur de skulle kunna 

planera, genomföra och utvärdera undervisningen på ett bättre sätt. För att arbetslagen skulle 

utveckla deras lärande menade respondenterna att de skulle vilja ha bättre organiserade arbetslag 

som hade tydliga riktlinjer för vad som skulle behandlas, eftersom det kunde bidra till att mötena 

behandlade relevanta teman som de kunde ha användning för i det egna arbetet. Respondenterna 

förklarade också att lärarna i arbetslagen behövde ha samma elever, vilket förenklade möjligheterna 

till att kunna samarbeta med andra lärare från arbetslaget och lära sig av varandra genom att planera  

och utvärdera samarbetet tillsammans.
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7.2. Skolledaren

Undersökningen visade att fyra av sex lärare hade varit med om flera rektorsbyten på skolorna, 

vilket även stämde överens med Hodkinsons & Hodkinsons (2005 s. 120) och Scherps (2002 s. 81) 

studier som visade att rektorsbyten var en vanlig företeelse på skolorna som ingick i deras studie. 

Respondenterna som hade varit med om rektorsbyten upplevde att det skapade en instabilitet på 

skolan eftersom olika rektorer hade skilda mål och intressen för skolan, lärarna och eleverna. De 

förklarade att dessa mål sällan fullföljdes på grund av ytterligare rektorsbyten samt att det också tog 

tid för den nya rektorn att skapa en helhetsbild av skolans behov. Avsaknaden av fastställda mål 

skapade också en känsla av osäkerhet kring vad som krävdes av dem. 

Nackdelen är att om man har haft rektorer för kort tid och väldigt många byten av rektorer, då blir det jobbigt för  

skolan, då tappar man allt och så vet man inte längre vad som förväntas. Sen tar det ju tid innan den nya rektorn kan 

sätta sig in i skolan och vad som behöver utvecklas där (Sara).

Rektorer kan kasta upp bollar i luften och hinner sluta innan hon eller han fångar upp en ny boll fast vi är inne i den 

första bollen, det utvecklar ju inte oss eller skolan. Vi hinner liksom aldrig ta till oss det så att det blir till handling 

(Fanny).

Samtidigt upplevde flera av respondenterna frustration över att ständigt behöva berätta för den nya 

rektorn om exempelvis sina erfarenheter, sin utbildning och ämnesinriktning. Stefan instämde delvis  

till dessa antaganden, men förklarade också att han var rätt självständig i sitt arbete och inte  

beroende av rektorerna, förutom när han behövde ett godkännande för att kunna genomföra vissa 

arbetsuppgifter. Sara ansåg istället att hon hade ett starkt arbetslag som skapade trygghet i det egna 

arbetet. Både Stefan och Sara menade däremot att arbetet underlättades om man hade tillgång till  

samma rektor under en längre tid och som gav riktlinjer för hur samtliga arbetstagare skulle arbeta 

förebyggande för att utveckla skolan. 

Utifrån Erauts (Eraut & Hirsh 2007 s. 31-32) modell finns det flera faktorer som kan relateras till 

respondenternas upplevelser av rektorsbyten. Avsaknad av ett varaktigt pedagogiskt ledarskap inom 

verksamheten och respondenternas frustration över att ständigt behöva berätta för de nya rektorerna 

om sina erfarenheter kan tolkas som att det försvårade eller tog längre tid för dem att skapa en god 

relation med rektorerna, vilket är en viktig faktor i Erauts modell för att kunna möjliggöra 

arbetstagarnas lärande inom en verksamhet. Detta tydliggörs även när de berättade om att det tog tid  

för den nya rektorn att sätta sig in i skolans arbetsmiljö och dess behov, vilket också skulle kunna 

tolkas som att det tog tid för den nya rektorn att lära känna sina arbetstagare och att sätta sin in i hur 
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denne skulle kunna stödja respondenternas lärande. Betydelsen av att arbetsledaren hade tydliga 

mål för verksamheten beskrivs inte av Eraut, däremot finns det faktorer som han beskriver som 

skulle kunna användas för att analysera respondenternas upplevelser. Avsaknad av tydliga mål från 

arbetsledaren skulle kunna kopplas till struktureringen av arbetet eftersom respondenterna berättade 

att det saknades fastställda riktlinjer för hur lärarna gemensamt skulle utveckla skolan och vilken 

roll enskilda lärare hade för utvecklingen. Därmed finns det ytterligare en faktor nämligen 

förväntningarna på varje individs roll, prestation och framsteg. Varaktiga mål saknades på grund av 

ytterligare rektorsbyten, vilket i sin tur påverkade respondenternas upplevelser av att det saknades 

fastställda riktlinjer eller förväntningar på vad som krävdes av dem. Ellströms (1996 s. 69) studie 

visade också att tydliga gemensamma mål var en förutsättning för att arbetstagare skulle kunna 

hantera och lösa arbetsuppgifter på ett effektivt och riktigt sätt och som bidrar till att individen 

upplever stabilitet och trygghet i dennes handlingar. Reproduktivt lärande blir därmed aktuellt  

eftersom denna typ av lärande förespråkar att uppgifter eller situationer utförs effektivt och 

tillförlitligt samt att det förblir stabilt under en längre tid. Utifrån Ellströms (2004 s. 22)  

resonemang om ett reproduktivt lärande skulle respondenternas beskrivningar kunna tolkas som att 

de saknade denna typ av lärande eftersom avsaknaden av varaktiga mål gjorde att de inte fick 

möjligheten till att fullfölja målen och konkretisera dessa till handling. Detta skapade även en  

känsla av osäkerhet hos respondenterna om vad som krävdes av dem, vilket bekräftar Ellströms 

(1996 s. 22; 2004 s. 35) beskrivning om att ett reproduktivt lärande är en viktig förutsättning för att 

skapa stabilitet och trygghet hos individen i dennes handlingar. Respondenterna saknade denna typ 

av lärande som ett resultat av otydliga gemensamma mål inom verksamheten. Avsaknaden av ett  

varaktigt pedagogiskt ledarskap och varaktiga mål kan således tolkas som att det motverkade 

respondenternas lärande inom verksamheten eftersom det medförde att de saknade kännedom om 

vad som krävdes av dem och att det försvårade deras möjligheter till att konkretisera målen till  

handling.

Flera av respondenterna ansåg även att många rektorer hade svårt att ta klara och snabba beslut av 

praktisk karaktär, vilket enligt respondenterna påverkade dem negativt och som gjorde att de 

upplevde en viss förvirring över att inte veta vad som gällde i olika situationer. Sara och Fanny 

upplevde också betydelsen av att rektorerna måste hjälpa sina arbetstagare när det uppstod problem 

i det egna arbetet. Båda hade varit med om rektorer som inte hade hjälpt dem eftersom rektorerna 

ansåg att problemet var något som respondenterna själva borde klara av i sin roll som pedagog. De 

menade att det bidrog till att de blev mer osäkra på sig själva samt att det skapade ett sämre 

arbetsklimat där de istället förlitade sig på kollegor, eftersom de inte vågade ställa frågor till rektorn  
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på grund av rädslan att göra bort sig. Det som Sara och Fanny beskrev kan relateras till Erauts 

(Eraut & Hirsh 2007 s. 31) lärandefaktorer där främst stödet, tilliten, självförtroendet, motivationen 

och engagemanget påverkades negativt. Att rektorerna nonchalerade respondenternas frågor innebar 

att de inte fick något stöd från rektorerna. Samtidigt påverkades också deras tillit till rektorn 

eftersom de valde att istället ta hjälp av kollegor. Att de blev osäkra på sig själva skulle också kunna 

tolkas som att deras självförtroende försvagades och därmed deras motivation och engagemang till 

att vilja lära sig och ta del av rektorernas idéer för att kunna utmana sig själva och våga lösa 

problem som uppstod i det egna arbetet. Utifrån dessa resonemang och tolkningar skulle 

respondenternas beskrivningar kunna vara ett uttryck för att rektorerna motverkade deras lärande i 

skolan.  

Trots att fyra av sex respondenter hade varit med om flera rektorsbyten ansåg samtliga av dessa att 

det senaste skolledarbytet hade påverkat dem positivt eftersom de nya rektorerna hade ett stort  

engagemang, en drivkraft och en vilja att utveckla skolan, lärarna och eleverna. Dessa upplevdes 

som intresserade, goda lyssnare, förtroendeingivande och att de gav stöd till lärarna om det uppstod 

problem i arbetet. Det påverkade också i sin tur respondenternas känsla av att rektorerna hade ett 

förtroende för deras arbete och pedagogiska roll i skolan. Enligt Elin, Sara och Fanny ökade det 

deras drivkraft till att vilja bli bättre medan Stefan menade att det bidrog till att han upplevde en  

trygghet i att kunna samtala med rektorn om situationer och händelser i det egna arbetet. Stefan och 

Elin berättade även att rektorn hade ett intresse för nymodigheter inom teknik, vilket gjorde att de  

fick nya idéer kring hur man skulle kunna använda datorer och annan teknik i undervisningen på ett 

bättre sätt än tidigare. Respondenternas resonemang visade att rektorernas personliga egenskaper 

spelade en stor roll för deras lärande och utveckling. Utifrån respondenternas beskrivningar av de 

nya rektorerna berördes främst Erauts (Eraut & Hirsh 2007 s. 31) lärandefaktorer där 

respondenternas motivation, engagemang och självförtroende främjades som ett resultat av att 

rektorerna gav stöd och hade ett förtroende för deras arbete och roll i skolan. Det som var 

gemensamt för samtliga respondenter var att rektorerna ökade deras motivation och därmed deras 

engagemang. Rektorerna motiverade respondenterna, vilket ökade deras engagemang till att vilja 

lära sig mer eller att våga testa nya idéer som rektorerna gav förslag på. Utifrån Erauts (Eraut & 

Hirsh 2007 s. 31) modell skulle deras beskrivningar också kunna tolkas som att rektorerna bidrog 

till att de upplevde ett större värde i det egna arbetet samt att det ökade deras engagemang till att 

vilja ta sig an nya utmaningar i det egna arbetet. Respondenternas beskrivningar av den nya rektorn 

kan även relateras till Ellström (2004 s. 36). Rektorerna främjade utvecklingens logik i skolorna, 

som gjorde att respondenterna fick ett utvecklingsinriktat lärande, eftersom de uppmuntrades till att  
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testa och uppmärksamma nya arbetssätt, förhållningssätt och möjligheter i det egna arbetet.  

Att rektorn besökte klassrummet under lärarnas lektioner upplevdes av samtliga lärare som 

betydelsefullt för deras lärande och utveckling. Förutsättningen var emellertid att rektorn även gav 

feedback till vad läraren gjorde bra, mindre bra och vad läraren behövde utveckla. Däremot 

berättade flera respondenter att de endast hade haft rektorer som antingen besökt klassrummet under 

en kort tid utan att ge feedback eller aldrig besökt deras klassrum. Dessa förklarade att detta i sin tur  

påverkade medarbetarsamtalen eftersom de fick upplevelsen av att rektorerna inte hade någon koll  

på vad de gjorde bra i sitt arbete och vad de kunde förbättra. Det skapade även en känsla av 

osäkerhet hos dem i och med att det saknades feedback på vad de behövde utveckla. Istället fick 

respondenterna själva berätta för rektorerna om vad de ville utveckla och lära sig. Däremot ansåg 

Fanny att den nya rektorn ändå försökte utmana henne under medarbetarsamtalen, men att rektorn 

inte riktigt hade lyckats att sätta ord på vad hon gjorde bra och vad hon behövde utveckla. För att 

medarbetarsamtalen skulle upplevas som bättre menade respondenterna att rektorerna borde vara 

ute mer i klassrummen och på rasterna för att kunna ge feedback som ökade deras möjligheter till  

lärande och utveckling. Två av respondenterna gjorde jämförelsen mellan medarbetarsamtal med 

rektorn och deras utvecklingssamtal med eleverna:

Jag kan ju nästan sitta och säga precis vad jag vill, man vill ju ha en dialog. Jag kan ju inte hålla ett utvecklingssamtal 

om man aldrig har sett eleven eller träffat eleven (Barbro).

Även om jag undervisar ca 150 elever så ska jag ändå ha det nästan i huvudet, varje elevs förmågor, vad de behöver  

jobba med och vad de är starka i. Det ska jag kunna prata om när som helst. Men min arbetsgivare behöver inte alls,  

verkar det som, ha den kollen på mig (Fanny).

Däremot uppgav Stefan och Elin att de hade fått ett tillfälle då rektorn hade kommit in och besökt  

deras klassrum samt gett feedback på vad de gjorde bra och vad de kunde förbättra. Stefan upplevde 

det som positivt, eftersom han fick nya idéer från rektorn kring hur han skulle kunna förbättra 

undervisningen. Han upplevde även att rektorn fick en bättre bild av honom och hans roll i 

verksamheten. Elin förklarade däremot att det krävdes mer än bara en gång för att det skulle kunna 

främja hennes drivkraft och motivation till att vilja lära sig mer, eftersom en lektion inte säger något  

om helheten av hennes pedagogik. 

Det som flera respondenter upplevde sig sakna var ett utmanande möte där rektorerna ifrågasatte 

och skapade nya reflektioner kring deras pedagogiska roll i undervisningen, vilket stämde överens 
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med Scherps (2002 s. 79) studie. Trots att respondenterna berättade att de fick ett visst stöd från 

rektorerna visade undersökningen att det saknades konstruktiv feedback kring vad de gjorde bra och 

hur de kunde utvecklas. Precis som Eraut (2004 s. 267) antyder bör feedback inte endast innehålla 

kortsiktig feedback utan också strategisk feedback för att lärandet ska kunna utvecklas hos 

individen. Respondenternas beskrivningar tyder också på att rektorerna inte hade tillräckliga 

kunskaper för att kunna ge konstruktiv feedback kring respondenternas pedagogiska arbete i 

undervisningen eftersom rektorerna sällan var närvarande under deras lektioner. Detta har även 

beskrivits av Eraut (2007 s. 419) som menar att avsaknaden av konstruktiv feedback kan bero på att 

individen som ska ge feedback saknar tillräcklig information. Att respondenterna saknade 

konstruktiv feedback skulle därmed kunna vara ett uttryck för att det försvårade deras möjligheter 

till lärande och utveckling i skolan.  

7.3. Arbetsuppgifter

I min undersökning framkom det att respondenternas arbetsuppgifter påverkade deras lärande i 

skolan. Samtliga respondenter ansåg att administrativa uppgifter och dokumentation hade ökat i  

omfattning som ett resultat av ökade krav på formell dokumentation. Flera av dem upplevde att 

dessa två arbetsuppgifter tog mycket tid i anspråk och som medförde att de inte kunde tillägna sig 

den tid de ville åt att förbättra undervisningen, reflektera, kompetensutveckla sig och skapa 

relationer med eleverna utanför klassrummet.

Det är alla uppgifter runt omkring som inte riktigt har med undervisningen att göra, då hindrar det utvecklingen att göra 

så bra lektioner som möjligt, från att få mig att reflektera och fundera över hur jag ska kunna göra detta på ett helt annat  

sätt. Då kan det bli ”nej, jag måste bara göra detta”, då får jag köra det som jag gjort innan (Ann-Sofie).  

Den möjligheten finns ju inte att man kan gå in till eleverna på sin rast eller bara vistas bland dem och stötta dem. Det 

utvecklar mig otroligt mycket, men den tiden finns inte idag. Man känner att man kanske inte kan få med sig alla elever 

som man vet att man hade fått om man hade haft den möjligheten att fånga upp eleverna utanför lektionen (Sara).

Kvalitén försämras på det man gör för att man ska göra allt det andra som de säger att man ska göra, man blir påtvingad 

något som inte är roligt och som gör att man kör på autopiloten istället för att utveckla undervisningen (Barbro).

Respondenternas beskrivningar skulle kunna relateras till Erauts (Eraut & Hirsh 2007 s. 31-32) 

faktorer där möten och relationer med elever samt värdet i arbetet påverkades negativt. Det som 

genomsyrade deras beskrivningar var att administrativa uppgifter och dokumentation hade gjort 

deras arbete tråkigare och mer krävande när de istället skulle vilja ägna mer tid åt att utveckla sitt  
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lärande i mötet med eleverna eller i undervisningen genom att implementera nya arbetssätt.  

Respondenterna förklarade att det försvårades eftersom de upplevde att de sällan hade tid eller ork, 

vilket var ett resultat av att andra arbetsuppgifter tog mycket tid och energi i anspråk. 

Respondenternas beskrivningar ovan bekräftas även av Eraut (Eraut & Hirsh 2007 s. 32) som menar 

att struktureringen av arbetet kan få en negativ karaktär om individen upplever att arbetsuppgifterna 

är allt för krävande och som kan försämra individens prestationer. Samtidigt skulle deras 

beskrivningar även kunna relateras till Ellström (2004 s. 22) där ökade arbetsuppgifter bidrog till att  

de fick ett reproduktivt lärande och utförde arbetsuppgifterna på ett sådant sätt som gjorde att de 

kunde hantera och klara av arbetsuppgifterna i det egna arbetet. Utifrån respondenternas 

beskrivningar skulle tolkningen kunna vara att deras utvecklingsinriktade lärande hindrades på 

grund av ökade arbetsuppgifter och som gjorde att de upplevde att de inte hade tid eller ork till att  

pröva nya arbetssätt och utveckla undervisningen, vilket i sin tur medförde att man använde sig av 

tidigare erfarenheter och kunskaper från det egna arbetet. 

Att undervisningen hade betydelse för lärandet ansåg samtliga respondenter. Lärandet utvecklades 

dels genom interaktionen med elever, vilket jag har behandlat i avsnittet lärande genom interaktion,  

dels genom den handlingsfrihet som de upplevde sig ha över undervisningens genomförande. 

Läroplanen är till viss del styrande när det gällde innehåll, däremot ansåg respondenterna att de 

hade en handlingsfrihet för hur innehållet från läroplanen skulle förmedlas till eleverna. Friheten att  

utforma själva undervisningen utifrån egna idéer ansågs som ett intressant, roligt och lärorikt arbete. 

De förklarade att undervisningen var själva drivkraften i deras arbete där de själva hade möjligheten 

till att pröva nya arbetssätt och våga göra misstag för att sedan ta lärdom av dessa för att förbättra 

undervisningen. Respondenternas beskrivningar ovan bekräftar Ellströms (1996 s. 74) och Erauts 

(Eraut & Hirsh 2007 s. 29) beskrivning av handlingsfrihetens betydelse för individens lärande där 

de testade sig fram, lärde sig av sina misstag och etablerade nya idéer och arbetssätt i 

undervisningen. Utifrån Erauts (Eraut & Hirsh 2007 s. 31) modell skulle respondenternas 

handlingsfrihet även kunna tolkas som att det främjade deras självförtroende och motivation till att 

vilja testa och ta sig an nya utmaningar i den egna undervisningen. Att undervisningen upplevdes 

vara en drivkraft i deras arbete skulle även kunna vara ett uttryck för att det skapade ett större värde 

i det egna arbetet. 

Undersökningen visade även att implementeringen av den nya läroplanen hade utvecklat 

respondenternas lärande i skolan, vilket också stämde överens med Hodkinson & Hodkinsons (2005 

s. 121) och Wedins (2007 s. 247) studier. Det som var gemensamt för samtliga respondenter var att 
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lärandet oftast var ett resultat av nödvändig förvärvad kunskap som de var i behov av för att kunna 

bedöma elevernas prestationer på ett riktigt och tillförlitligt sätt. Flera av dem berättade även att den 

nya kursplanen hade bidragit till att de hade fått införa nya arbetssätt i undervisningen eller börjat  

samarbeta med andra lärare för att kunna tillgodose och uppfylla kunskapskraven i läroplanen. Nya 

arbetssätt var exempelvis kamratbedömning, där eleverna fick bedöma varandras arbeten, eller att  

eleverna fick välja mellan tre uppgifter - istället för en uppgift, och lösa en av dem utifrån egna 

kunskaper och med stöd från respondenterna. Utifrån Ellströms (2004 s. 22-23) teori skulle 

respondenternas beskrivningar både kunna vara ett uttryck för ett reproduktivt lärande och 

utvecklingsinriktat lärande. Reproduktivt lärande genom att de anpassade arbetssätten för att kunna 

hantera och uppfylla kunskapskraven i den nya läroplanen. Samtidigt skulle det även kunna 

relateras till ett utvecklingsinriktat lärande eftersom de förändrade och utvecklade sin kunskap med 

nya arbetssätt och metoder för att kunna tillgodose kunskapskraven i läroplanen.  

7.4. Utbildningar inom och utanför skolan

Stöd från skolan gällande utbildning under arbetstid var enligt samtliga respondenter en 

kostnadsfråga. Oftast hade skolorna inte tillräckligt med resurser för att kunna utbilda lärarna under 

arbetstid. Däremot visade undersökningen att några av respondenterna hade deltagit i utbildningar 

utanför verksamheten som skolan hade erbjudit som ett resultat av statliga satsningar. Stefan hade 

varit med i lärarlyften eftersom skolan behövde fler svensklärare. Sara hade fått utbildning inom 

matematik och Fanny hade deltagit i filmkurser. Både Stefan, Sara och Fanny hade även gått betyg- 

och bedömningsutbildning. Det som var gemensamt för deras beskrivningar var att dessa 

utbildningar hade ingått i deras arbetsuppgifter, pågått under en längre tid och behandlat relevanta 

teman som respondenterna hade upplevt som användbara i det egna arbetet. De förklarade att det 

hade medfört att de fick tid till att lära sig och förvärva kunskaperna för att sedan kunna använda 

dessa i det egna arbetet. Stefan, Elin och Fanny berättade att deras skolor skulle satsa på 

datorutbildning för lärare som var intresserade av att vidareutveckla sig inom tekniken, vilket också 

var ett resultat av statliga satsningar. Enligt respondenternas uppfattningar skulle utbildningen ske 

på arbetstid och ingå i tjänsten. De upplevde utbildningssatsningen som positiv och de såg 

möjligheten till att utveckla deras lärande och använda kunskapen i undervisningen. 

Respondenterna berättade att det fanns tekniska innovationer i deras klassrum sedan tidigare, men 

att de saknade kunskaper för hur de skulle kunna använda denna teknik på bästa sätt i 

undervisningen. I dagsläget fick respondenterna själva lära sig och testa sig fram eller utesluta 

tekniken helt i undervisningen. 
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Sammanfattningsvis visade undersökningen att utbildningar på arbetstid oftast var ett resultat av 

statliga satsningar. Respondenterna som hade deltagit i sådana utbildningar upplevde att dessa 

utvecklade deras lärande eftersom utbildningarna hade pågått under en längre tid, att det ingick i  

deras arbetsuppgifter och behandlade relevanta teman som de ansåg var användbara i det egna 

arbetet. Detta medförde att de fick tid till att tillägna sig denna kunskap för att sedan kunna använda 

den i det egna arbetet. Trots att Stefan, Elin och Fanny inte hade deltagit i utbildningen inom data  

hade dessa respondenter liknande resonemang kring hur utbildningen skulle kunna utveckla deras 

lärande. Undersökningen visade därmed att respondenternas lärande även utvecklades formellt. 

Ellström och Eraut behandlar främst det informella lärandet, däremot nämner Eraut (Eraut & Hirsh 

2007 s. 34-35) betydelsen av att utbildningar utanför verksamheten bör ha en nära koppling till det 

dagliga arbetet och till arbetstagarnas behov, vilket även bekräftades av respondenternas 

beskrivningar. Däremot utelämnar Eraut viktiga faktorer som enligt min undersökning hade 

betydelse för respondenternas lärande, vilket var att utbildningarna behövde pågå under en längre 

tid och ingå i deras arbetsuppgifter, vilket gjorde att de fick tid till att förvärva kunskaperna för att  

sedan kunna konkretisera dessa kunskaper till handling i det egna arbetet.  

Samtliga respondenter berättade att skolan emellanåt gav förslag på kortare kurser utanför skolan. 

Kurserna kunde antingen ske på kvällstid eller konferenstid och betalades oftast av skolan. Kurserna 

som pågick på kvällstid innefattade oftast ingen annan ersättning till lärarna än kursavgiften. För att  

delta i kurserna var det upp till respondenterna själva att engagera sig, ta kontakt och anmäla sig.  

Flera av respondenterna anmälde sig sällan till sådana kurser eftersom de upplevde att deras arbete 

tog all tid och energi i anspråk. Trots att flera av dem berättade att de sällan anmälde sig till 

utbildningar som skolan gav förslag på visade undersökningen att några av dem gick eller hade gått 

kortare kurser på kvällstid, vilket var egna initiativ utan stöd från skolan. Enligt respondenterna 

hade dessa kurser utvecklat deras lärande och varit användbara kunskaper för det egna arbetet i 

skolan. Fanny berättade även att hon brukade läsa facklitteratur inom pedagogik. Att ta egna 

initiativ handlade oftast om respondenternas egen drivkraft och intresse till att lära sig mer, både 

som en investering för deras egen del men också för att kunna hantera olika elever eller för att 

kunna lära eleverna mer. En av respondenterna berättade att denne och några andra ämneslärare 

hade tagit initiativet till att planera egna ”kurser” för att sedan kunna resa till olika städer i Europa.  

De hade fått tillstånd från rektorn att spara ihop en reskassa från deras fortbildningspengar och 

pengar som de fick från högre utbildningsinstitutioner för att de tog emot lärarstudenter. Innan de 

åkte iväg förklarade denne att de brukade läsa in sig om städerna, titta på filmer och relatera det till  
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ämnet som lärarna undervisade i. Respondenten menade att det utvecklade dennes lärande eftersom 

man fick möjligheten till att vara på plats och hämta hem kunskap som vidare kunde förmedlas till  

eleverna. Resan genomfördes under elevernas lov och innefattade ingen ersättning för lärarna mer 

än kostaden som de hade sparat ihop till.

Trots att flera av respondenterna sällan anmälde sig till utbildningar som skolan gav förslag på, 

visade undersökningen att flera av dessa respondenter gick eller hade gått utbildningar utifrån egna 

initiativ utan stöd från skolan, vilket skulle kunna tolkas som att utbildningarna som skolan gav 

förslag på inte behandlade något som de upplevde som användbart i det egna arbetet eller intressant 

för deras egen del, vilket också har påvisats i Hodkinson & Hodkinsons (2005 s. 117) studie. Det 

som genomsyrade respondenternas beskrivningar när det gällde utbildningar inom och utanför 

verksamheten som skolan gav förslag på, var att deras egna initiativ, drivkraft och intresse avgjorde 

om de deltog eller inte, vilket också avgjorde om de deltog i utbildningar utanför skolan som 

respondenterna själva hade konstruerat eller letat upp utan stöd från skolan. Som jag nämnde 

tidigare fokuserar Ellström och Eraut på det informella lärandet, vilket utelämnar väsentliga delar  

inom det formella lärandet och lärandet som sker utanför verksamheten som min undersökning 

visade hade betydelse för respondenternas lärande. Det som framkom var att egna initiativ, 

drivkrafter och intressen var viktiga faktorer som kunde möjliggöra respondenternas lärande och 

öka deras kompetens inom yrket. 

7.5. Kompetensutvecklingsdagar 

Undersökningen visade att samtliga respondenter ansåg att kompetensutvecklingsdagar både kunde 

möjliggöra och hindra deras lärande och utveckling. Utifrån deras beskrivningar såg innehållet av 

dessa dagar olika ut från gång till gång. De gemensamma dragen var att de olika dagarna kunde 

innehålla föreläsningar och eventuellt återkopplingar, information från rektorn, eget arbete, möte  

med andra ämneslärare från andra skolor inom kommunen eller möte i arbetslag eller ämneslag med 

lärare från samma skola. Kompetensutvecklingsdagarna planerades oftast av rektorerna och 

personalen från utbildningsförvaltningen. Samtliga respondenter berättade att dessa dagar kunde 

vara givande för deras lärande om dagarna behandlade kunskaper som upplevdes som aktuella och 

som respondenterna kunde ha användning för i det egna arbetet. Kompetensutvecklingsdagarna 

upplevdes också som bra när innehållet hade en röd tråd för vad som skulle behandlas under dagen. 

Det som var gemensamt för flera respondenter var att diskussionerna kring betyg och bedömning 

hade varit givande för deras lärande under dessa dagar, där de hade fått tips och stöd från andra 
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ämneslärare som arbetade på samma skola eller en annan skola. Under sådana tillfällen hade de 

även fått möjlighet till att diskutera nya arbetssätt och metoder som tog hänsyn till läroplanens  

kunskapskrav inom deras ämnen. Att få träffa ämneslärare från andra skolor upplevde flera 

respondenter som betydelsefullt, eftersom det medförde att man kunde delge varandra nya idéer och 

metoder gällande utförandet av olika arbetsuppgifter. 

Betydelsen av att kompetensutvecklingsdagarna behandlade kunskaper som upplevdes som aktuella 

och användbara i det egna arbetet bekräftas av Ellström (1996 s. 72-73) och Hodkinson & 

Hodkinson (2005 s. 117) som skriver att det är en viktig förutsättning för att lärande ska kunna ske 

hos individen. Utifrån min tolkning tydliggörs detta när de beskriver att diskussionerna kring 

läroplanen hade betydelse för deras lärande, vilket skulle kunna vara ett uttryck för att denna 

kunskap upplevdes som väsentlig och användbar i det egna arbetet. Respondenternas beskrivningar 

ovan skulle även kunna relateras till Erauts (Eraut & Hirsh 2007 s. 31-32) lärandefaktorer och 

kontextfaktorer där främst stödet och mötet med andra kollegor inom verksamheten främjade deras 

lärande. Däremot utelämnar Eraut en viktig faktor som enligt min undersökning hade betydelse för 

respondenternas lärande, vilket var stödet och mötet med lärare från andra verksamheter. 

Att föreläsningarna under kompetensutvecklingsdagarna hade betydelse för respondenternas lärande 

varierade. Det som var gemensamt för respondenternas uttalanden var att vissa föreläsningar inte 

förmedlade kunskaper som upplevdes som användbara i det egna arbetet eller att de endast innehöll  

praktisk information. De förklarade att det inte utvecklade deras lärande eftersom sådana 

föreläsningar inte gav några nya idéer och reflektioner kring hur de skulle kunna förbättra 

utförandet av olika arbetsuppgifter i det egna arbetet. Ann-Sofie och Barbro ansåg även att många 

föreläsningar handlade om didaktisk information gällande låg- och mellanstadiet, vilket enligt dem 

inte var givande eller användbart i det egna arbetet. Föreläsningar som upplevdes som utvecklande 

förmedlade främst kunskaper om läroplanen, betyg och bedömning, nya arbetssätt gällande 

undervisningen samt bemötande gentemot elever. Trots att det fanns intressanta och givande 

föreläsningar uppgav flera respondenter att det oftast saknades ett långsiktigt efterarbete för att  

kunna integrera innehållet i det egna arbetet, vilket enligt dem medförde att nya idéer och arbetssätt  

tenderade att, som Sara och Fanny uttryckte det, ”rinna ut i sanden”. Utifrån respondenternas 

beskrivningar ovan planerades kompetensutvecklingsdagarna oftast av rektorerna och personalen 

från utbildningsförvaltningen. Enligt min tolkning skulle detta kunna förklara respondenternas 

negativa upplevelser av att föreläsningarna saknade ett samband mellan teori och praktik, eftersom 

de inte hade fått vara delaktiga i att planera föreläsningarna efter deras behov och intressen. Detta  
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har också påvisats i Hodkinson & Hodkinsons (2005 s. 117) studie. Respondenternas uttalanden om 

att det saknades ett långsiktigt efterarbete av kompetensutvecklingsdagarna skulle även kunna 

relateras till Erauts (Eraut & Hirsh 2007 s. 32) faktorer där det saknades en tydlig strukturering för 

hur de skulle kunna implementera den nya kunskapen från föreläsningarna till den egna praktiken. 

Avsaknaden av ett strukturerat långsiktigt efterarbete skulle även kunna relateras till tid där 

respondenterna sällan fick tid till att diskutera, problematisera och pröva föreläsningarnas 

förmedlade kunskaper inom verksamheten, vilket är, utifrån Ellströms (2004 s. 36-37) teori, 

väsentliga inslag för att kunna främja utvecklingens logik inom en verksamhet. 

Flera av respondenterna hade upplevelsen av att vissa kompetensutvecklingsdagar oftast var 

oplanerade där rektorn informerade dagen innan eller på morgonen var de skulle vara och vilka 

uppgifter de skulle utföra. Under sådana tillfällen fick respondenterna oftast upplevelsen av att 

uppgifterna saknade tydliga mål och syften samt återkoppling. 

Ibland ska vi läsa någonting och så jobbar vi med det en gång och sen återkommer det aldrig, återkopplingen kan jag 

sakna. Man vill ju veta varför man gör det och om det är något som skolan ska jobba vidare med (Elin). 

Jag känner att det ibland inte finns någon tanka med det hela, att det inte är något konkret och att det är lite flummigt, 

dagar då man inte riktigt vet vad som kommer att hända (Ann-Sofie). 

Sara, Ann-Sofie och Barbro förklarade även att det skulle vara bättre om de fick informationen i 

förväg, vilket skulle underlätta deras möjligheter till att förbereda sig, ta med sig arbetsmaterial och  

behandla sådant som respondenterna ville diskutera. Stefan upplevde att det hade blivit mer fritt  

under dessa dagar i jämförelse med hur det var för några år sedan där mötena var strängt 

strukturerade för vad som skulle behandlas. Stefan förklarade att det var bättre som det var nu med 

en friare dagordning om vad som skulle tas upp i arbetslagen eller ämneslagen, eftersom det bidrog 

till att man kunde diskutera aktuella händelser eller behandla sådant som man ville lära sig mer av.  

Samtidigt ansåg samtliga respondenter att det borde vara mer strukturerat eftersom mötena 

tenderade att behandla sådant som redan hade diskuterats. Flera av dem ansåg även att effektiviteten 

emellertid saknades där diskussionerna i arbetslagen eller ämneslagen kunde ta lång tid utan att  

komma fram till några beslut. Sara och Fanny förklarade att de istället skulle vilja ha 

kompetensutvecklingsdagar som gav ny energi och kraft till att vilja lära sig mer, vilket enligt dem 

var sällsynt. Elin berättade även att hon inte hade någon ämneskollega i hela kommunen och som 

gjorde att hon oftast fick arbeta ensam när det var ämneslagsmöten. Elin upplevde att det utgjorde 
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ett hinder för hennes lärande eftersom hon inte hade någon att diskutera med gällande ämnet.  

Istället skulle hon vilja att rektorerna organiserade arbetslag som gjorde det möjligt för henne att  

arbeta mer ämnesövergripande med andra lärare. Återigen skulle respondenternas beskrivningar 

kunna relateras till Eraut (Eraut & Hirsh 2007 s. 32), eftersom vissa kompetensutvecklingsdagar 

saknade en tydlig strukturering gällande vad som skulle behandlas och som gjorde att några av 

respondenterna inte kunde förbereda sig. Samtidigt berättade samtliga respondenter att avsaknaden 

av en tydlig strukturering medförde att uppgifterna som utfördes upplevdes som otydliga gällande 

mål och syften samt att det saknades en återkoppling. Därmed skulle deras beskrivningar även 

kunna relateras till Erauts (Eraut & Hirsh 2007 s. 31-32) modell där förväntningarna på varje  

individs roll, prestation och framsteg påverkades negativt, eftersom uppgifterna saknade feedback 

kring hur  de skulle arbeta vidare med uppgifterna för att utveckla skolan. Att 

kompetensutvecklingsdagarna saknade en tydlig strukturering medförde även att Elin fick arbeta 

ensam när det var ämneslagsmöten och som gjorde att hon saknade mötet med andra kollegor, vilket 

i sin tur medförde att hon saknade stöd. 
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8. Diskussion 

Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera hur grundskollärare ser på sitt eget lärande i och 

genom arbetet. För att besvara syftet har jag tagit hjälp av tre frågeställningar:

- Hur ser grundskollärare på sitt eget lärande?

- Vilka möjligheter och hinder finns för grundskollärares lärande?

- Vad har skolan för betydelse för grundskollärares lärande?

I min undersökning finner jag att respondenterna uppfattade interaktion som betydande för sitt 

lärande i skolan. Denna interaktion kunde vara med elever, föräldrar och kollegor. Att 

respondenterna uppfattade att de lärde sig genom interaktionen med elever skulle kunna relateras 

till yrkets karaktär, där lärare undervisar och interagerar med elever i syfte att uppnå 

kunskapskraven i läroplanen. Respondenternas beskrivningar av att ingen elev är den andra lik 

innebär således att elever lär sig på olika sätt, vilket genom interaktion kan bidra till att lärare  

förvärvar kunskaper som är av betydelse för att tillgodose varje enskild elevs behov och intressen. 

Att undervisningen uppfattades som själva drivkraften för respondenternas lärande analyserades 

utifrån Ellströms (1996 s. 74) och Erauts (Eraut & Hirsh 2007 s. 29) beskrivning av 

handlingsfrihetens betydelse för lärandet där respondenterna prövade nya arbetssätt och vågade 

göra misstag för att sedan ta lärdom av dessa för att förbättra undervisningen. Samtidigt uppfattades 

interaktionen med kollegor som ett viktigt verktyg för att utveckla deras lärande och undervisning. 

Att respondenterna uppfattade att de lärde sig genom interaktion med kollegor skulle kunna vara ett  

resultat av att lärare har liknande arbetsuppgifter men också olika kompetenser och yrkeserfarenhet.  

Detta innebär att lärare kan, utifrån dessa kunskaper, utbyta idéer och erfarenheter med varandra 

som skapar nya reflektioner hos läraren, vilket kan relateras till Scherps (2002 s. 31) definition av 

erfarenhetslärandet. Min undersökning finner även att grundskollärare kan uppfatta sitt lärande på 

olika sätt i skolan. Exempelvis ansåg flera respondenter att arbetslagen hade betydelse för deras 

lärande, eftersom det skapade möjligheter till samarbete där de kunde lära sig av varandra genom att  

planera och utvärdera tillsammans. Flera respondenter ansåg också att de lärde sig genom att få och 

ge auskultationer. En av lärarna ansåg däremot att det inte fanns något behov av samarbete eftersom 

denne upplevde sig själv som självständig och trygg i sin lärarroll. Det räckte med att lära sig i  

undervisningen och genom interaktion med elever. Lärarens beskrivningar motsätter till viss del  

Ellströms (2004) och Erauts (Eraut & Hirsh 2007) teorier eftersom de förespråkar kollektivt lärande 

mellan arbetstagare. Att den här läraren inte ser samarbete som viktigt för sitt lärande skulle kunna 
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bero på dennes personliga egenskaper där läraren upplevde att denne istället lär sig bättre genom 

interaktion med elever och i undervisningen.   

Med hjälp av Erauts (Eraut & Hirsh 2007 s. 31-32) modell har jag kunnat identifiera faktorer som 

både kan möjliggöra och hindra grundskollärares lärande. Det som möjliggjorde lärares lärande var 

framförallt mötet med elever, föräldrar och kollegor. Exempelvis medförde mötet med elever och 

föräldrar att respondenterna förvärvade sociala kunskaper gällande bemötande och hur de skulle 

formulera sig för att skapa positiva samtal. Med hjälp av Ellströms (2004 s. 22-23) teori har jag 

även kunnat identifiera att interaktionen med elever i klassrummet både skapade ett reproduktivt  

lärande och ett utvecklingsinriktat lärande hos respondenterna. Dels ett reproduktivt lärande genom 

att de förändrade lektionernas innehåll genom att anpassa arbetssätten för att tillgodose elevernas  

behov och intressen, dels ett utvecklingsinriktat lärande genom att de etablerade nya arbetssätt i  

undervisningen eller att de fick ett reflekterande förhållningssätt över sina egna tanke- och 

handlingsmönster som vidare förändrades och förbättrades. 

Däremot framkommer det att respondenternas utvecklingsinriktade lärande samt interaktionen med 

elever kunde hindras av respondenternas arbetsuppgifter. Det tydliggörs när flera respondenter 

beskrev att administrativa uppgifter och dokumentation tog mycket tid och energi i anspråk och som 

medförde att de inte kunde tillägna den tid de ville åt att utveckla undervisningen samt möta och  

skapa relationer med elever. Att detta utgjorde ett hinder skulle kunna bero på det formella kravet på  

dokumentation som respondenterna beskrev. Jag tänker att det kan medföra att man vill utföra detta 

på ett tillförlitligt och riktigt sätt, vilket tar längre tid än den arbetstid som lärare har att förhålla sig  

till. 

I min undersökning finner jag också att skolledaren både kan möjliggöra och hindra 

grundskollärares lärande. Exempelvis ansåg respondenterna att rektorerna främjade deras lärande 

när rektorerna gav stöd och hade ett förtroende för deras arbete och en vilja att utveckla lärarna 

genom att ge förslag på nya idéer och arbetssätt. Rektorer som hindrade respondenternas lärande 

kunde vara relaterat till skolledarbyten som resulterade i att det saknades ett varaktigt pedagogiskt  

ledarskap samt varaktiga mål inom verksamheten, vilket medförde att respondenterna saknade 

kännedom om vad som krävdes av dem och att det försvårade deras möjligheter till att konkretisera 

målen till handling. Det som var gemensamt för flera respondenter var att de saknades feedback 

från rektorn kring vad de gjorde bra och vad de kunde förbättra, vilket oftast var ett resultat av att 

rektorerna sällan eller aldrig besökte respondenternas lektioner. Mitt intryck är att feedback från 
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rektorn kan bidra till att lärare blir medvetna om vad de skulle kunna förbättra i det egna arbetet  

men också att det kan skapas tydliga mål mellan rektorn och läraren för hur läraren ska utveckla det 

egna arbetet som senare kan utvärderas under ett medarbetarsamtal. 

Utbildningar inom och utanför verksamheten kan både möjliggöra och hindra grundskollärares 

lärande. Exempelvis kunde utbildningar främja lärandet om dessa behandlade relevanta teman som 

senare kunde användas av respondenterna i det egna arbetet. Det var också viktigt att dessa pågick 

under en längre tid och ingick i deras arbetsuppgifter, vilket gjorde att de upplevde att de hade tid 

till att förvärva kunskaperna och konkretisera dessa till handling. I min undersökning finner jag 

även att utbildningar och lärares egna initiativ, drivkrafter och intressen har ett nära samband med 

varandra, vilket exemplifieras av att flera respondenter beskrev att de sällan anmälde sig till kortare  

kurser som skolan gav förslag på, eftersom deras arbete tog all tid och energi i anspråk. Dessa 

kurser kunde ske på konferenstid eller kvällstid. Trots detta hade flera av dem deltagit i kortare 

kurser på kvällstid utan stöd från skolan. Det finns även en viss motstridighet mellan dessa 

beskrivningar eftersom de beskriver att de sällan deltar i utbildningar som skolan gav förslag på 

eftersom de inte hade tid eller ork, samtidigt hade de tid och ork till att delta i utbildningar på  

kvällstid som ett resultat av egna initiativ. Detta skulle kunna bero på att utbildningarna som skolan 

gav förslag på inte behandlade kunskaper som respondenterna upplevde som intressanta eller 

användbara i det egna arbetet, vilket också beskrivs av Hodkinson & Hodkinson (2005 s. 117).

I min undersökning finner jag att skolan som organisation har betydelse för grundskollärares 

lärande. Med hjälp av Erauts (Eraut & Hirsh 2007 s. 31-32) modell har jag kunnat identifiera att 

arbetsfördelningen och struktureringen av arbetet påverkar grundskollärares lärande inom 

verksamheten. Alla respondenter upplevde att struktureringen av arbetslagen och 

kompetensutvecklingsdagar behövde förbättras. Exempelvis kunde respondenterna vara 

organiserade i arbetslag som inte riktigt hade samma elever eller att det saknades tydliga riktlinjer  

för vad som skulle diskuteras, vilket gjorde att man antingen diskuterade praktiska saker, elever 

som de hade gemensamt eller samma problem om och om igen. Kompetensutvecklingsdagarna 

hade liknande resonemang där det saknades en röd tråd kring det som skulle behandlas. 

Respondenterna upplevde oftast sådana dagar som oplanerade där man diskuterade olika uppgifter 

som saknade tydliga riktlinjer för hur dessa kunskaper skulle utveckla skolan, lärarna och eleverna. 

I min undersökning finner jag att respondenter upplevde att skolan ville främja deras lärande. Det 

som hindrade skolan var att det saknades resurser, vilket exemplifieras av att respondenterna 

beskrev att skolan inte hade tillräckliga resurser för att erbjuda utbildningar på arbetstid. 
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I en organisation som skolan så sker lärandet både informellt och formellt, men de teorier jag har 

använt mig av behandlar enbart det informella lärandet. Det innebär således att teorierna utelämnar  

väsentliga delar av det formella lärandet som min undersökning finner har betydelse för 

respondenternas lärande, vilket var ett lärande som respondenterna vidare hade användning för i det 

egna arbetet inom verksamheten. Eraut (2004; Eraut & Hirsh 2007) beskriver även sin teori i 

generella termer det vill säga han problematiserar inte vissa begrepp som han använder sig av, vilket 

jag kan exemplifiera genom att han använder sig av begreppet motivation. Utifrån mina egna 

erfarenheter i lärarutbildningen finns det teorier om motivation som beskrivs mer ingående kring 

hur det påverkar människor. Däremot var inte mitt syfte att undersöka hur motivation påverkar 

lärares lärande utan hur lärare upplevde möjligheter och hinder för sitt lärande i skolan, därför 

bedömde jag att Erauts teori var relevant i förhållande till mitt syfte och mina frågeställningar. 

Jag anser att syftet med uppsatsen har uppfyllts genom att jag har beskrivit och analyserat 

grundskollärares lärande i skolan. Även frågeställningarna har besvarats. Jag hade önskat att min 

uppsats fick ett större djup eftersom det kan finnas tankar i uppsatsen som inte har vidareutvecklas 

då jag har använt mig av omfattande frågeställningar, vilket har medfört att uppsatsen blev 

omfattande. För att minska sidantalet hade jag behövt ta bort en frågeställning, men jag valde att  

behålla alla tre frågeställningar eftersom dessa är intressanta, både var och en samt tillsammans som 

en helhet. Frågeställningarna har ett nära samband med varandra och blev därmed väsentliga för att  

förstå den problematik som studerades. De frågor som har väckts under studiens gång och som 

skulle vara intressant att undersöka är hur rektorer upplever sitt lärande i skolan och om det finns 

förutsättningar för dessa att förvärva kunskaper som har betydelse för deras ledarskap och som 

vidare kan främja skolans utveckling. I min undersökning finner jag att det var vanligt med 

rektorsbyten samt att rektorerna sällan eller aldrig besökte lärarnas klassrum. Vad detta beror på 

skulle vara intressant att forska vidare på. 
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Bilagor

Bilaga A Intervjuguide

Bakgrundsfrågor

Ålder?

Vilket/vilka ämnen har du?

Hur länge har du arbetat som verksam lärare?

När gick du lärarutbildning?

Hur ser du på ditt lärande under den tid som du har arbetet som lärare?

Vad ser du för möjligheter för ditt lärande?

Vad ser du för hinder för ditt lärande?

Lärande

Vilken roll anser du att reflektion har för ditt arbete och ditt lärande?

Vilka tillfällen upplever du har betydelse för ditt lärande? På vilket sätt?

(Undervisning/konferenser/kollegor/arbetslag/elever)

Vilken roll anser du att rektorn har för ditt lärande?

Berätta vad du tänker kring olika utbildningssatsningar och hur det ser ut på er skola.

(Studiedagar/kurser/distans/universitetsutbildningar)

Får du stöd från skolan för ditt lärande? I sådana fall, av vilka och på vilket sätt?

Arbetsuppgifter

Har arbetsuppgifterna förändrats över tid när du har arbetat som lärare? I sådana fall, på vilket sätt?

Vilken roll upplever du att dina arbetsuppgifter har för ditt lärande och din utveckling?

Har du möjlighet att påverka ditt eget arbete och arbetsuppgifterna? I sådana fall, på vilket sätt?

Vad anser du har haft mest inflytande för ditt lärande under dina år som lärare? Varför?

Är det något som vi har berört, inom detta område, som du känner att du vill ta upp?
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Bilaga B Information om intervjun

Hej!

Mitt namn är Hanna Dickner och studerar till högstadielärare på Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu 

skriver jag en D-uppsats om lärares lärande i skolan och skulle gärna vilja intervjua lärare på X 

skola. Intervjun kommer ske enskilt mellan mig och läraren samt äga rum i skolan där läraren 

arbetar. Intervjun kommer att ta ca 60 minuter, vilket kan anpassas efter vad läraren anser är en 

rimlig tid. Intervjun kommer att handla om hur läraren ser på sitt eget lärande i skolan, hur läraren 

upplever möjligheter och hinder för sitt lärande och om skolan främjar dennes lärande och i så fall  

på vilket sätt. Informationen som framkommer i intervjun kommer senare användas i min uppsats,  

däremot kommer läraren som deltar vara helt anonym i min uppsats. Namn på intervjupersonen, 

skolan och kommunen kommer inte att anges. Intervjun är frivillig och intervjupersonen kan när 

som helst avbryta sin medverkan. Intervjun sker om möjligt mellan vecka 14-16.

Det är ett spännande ämne och hoppas att någon av er skulle vilja delta. För mer information om 

uppsatsen eller om ni är intresserade av att delta, så kan ni nå mig på;

Mail: 

Min handledare kan ni nå på;

Mail: 

Telefonnummer: 

Med vänliga hälsningar

Hanna
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