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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om yrkesinriktad personlig utveckling 
skulle kunna bli en naturlig del av lärarutbildningen i musik på Musikhögskolan 
Malmö, och i så fall möjlig struktur för detta. Metoden är en kvalitativ 
fokusgruppundersökning där fyra studenter vid Musikhögskolan i Malmö ingår. 
Resultatet visar att musiklärarstudenterna generellt är öppna för att arbeta med 
självutveckling i sin utbildning, och kommer med intressanta och konstruktiva 
idéer angående tänkbara ramar för att utveckla lärarutbildningen inom detta 
område. Jag ger ett antal indikationer på hur lärarutbildningen i musik skulle 
kunna utveckla området självreflektion. En slutsats är bland annat att 
lärarstudenter redan tidigt i utbildningen bör få insikt i, och förståelse för den 
egna personlighetens betydelse i lärarrollen, samt hur positiv självutveckling kan 
hjälpa läraren i hans/hennes relationer till elever och kollegor. 
 
Nyckelord: personlig utveckling, psykologi, pedagogik, lärarutbildning 
 



 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to investigate whether personal development, from the 
professional perspective, could be a relevant part of the music education 
department at Malmö Academy of Music. The thesis explores whether students 
would gain a better understanding of the professional teacher’s role through 
personal development, and also the kind of educational structure that would be 
most suitable to achieve this understanding. A qualitative focal group interview 
was used as a method, and the participants where four students at Malmö 
Academy of Music. 
The results show that the students generally would be open-minded to integrate 
personal development in their educational program, and they also have a lot of 
interesting ideas regarding how a framework for the integration of personal 
development in the educational program could be structured. A number of 
suggestions how to integrate self reflection in the educational program are 
presented in the thesis. One of the conclusions is that students at the music 
education department early in the program should get knowledge about, and 
understanding for the importance of the personality in the teaching proffession, 
and how self reflection can help when it comes to the teacher’s relations to 
colleagues and students. 
 
 
Keywords: personal development, psychology, learning theory, teaching 
education 
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1.Inledning 
I ett tal på temat ”Skolan och ledarskapet” hos ABF i Stockholm den 23 mars 
2005 redogör skolminister Ibrahim Baylan för några viktiga utmaningar som 
måste mötas för att stärka ledarskapet och på så sätt förbättra förutsättningarna 
för en modern skola för nutidens och framtidens elever. Utöver 
utvecklingsområden gällande skolledarnas roll och utbildningsmöjligheter pekar 
han på följande:  
 

…….det tredje (utvecklingsområdet) är ökat fokus på att stärka lärarens 
ledarskap i undervisningen. Lärare måste i ökad utsträckning arbeta  mer med att 
värdera och analysera sitt arbete. Metoder och roller får inte ses som givna utan 
något som alltid kan förändras och förbättras. Jag ser här flera delar som 
behöver utvecklas. I utbildningen till lärare måste mer tid ges till att arbeta med 
att utveckla och reflektera över sitt ledarskap i klassrummet, här behöver 
Lärarhögskolorna utveckla metoder för att stödja de blivande lärarna både 
teoretiskt och praktiskt. 

 
Som medlem av den första årskullen i den nya lärarutbildningen, och med tanke 
på det aktuella ämnet, känns det naturligt och motiverat att reflektera över hur 
min lärarutbildning sett ut inom ovanstående område. Eftersom jag har ett stort 
intresse för ledarskap och personlig utveckling, känns det intressant att se om 
man kan hitta vägar att knyta samman ledar- respektive lärarbegreppet. Detta 
med den personliga utvecklingen som huvudfokus.  
 
Den litteratur och forskning som finns inom ledarskapsområdet är till allra 
största del inriktad mot näringsliv, företagsledning, chefsutveckling, 
idrottsledarskap, coaching och liknande. Ledarbegreppet ställs mot chefs-
begreppet, vilka skillnader och gemensamheter dessa begrepp har; hur chefen 
blir en bättre ledare, om man blir ledare bara för att man är chef, och liknande 
frågeställningar. Chefer i företagsvärlden har sällan ledarutbildning, utan 
hamnar i chefsposition av andra anledningar, såsom specialkunskaper inom 
företagets verksamhetsområde, arbetslivserfarenhet, goda prestationer i tidigare 
befattningar, eller till och med tack vare äldre släktingar som lämnat över 
stafettpinnen. När det kommer till utveckling av ledaregenskaper är litteraturen i 
alla fall överens om att ledarens personlighet är hans/hennes största verktyg, och 
många ledarutbildningar har stort fokus på ledarnas självutveckling.  
 
Lärarutbildningarna är det största exemplet (i individer räknat) inom vilket unga 
människor väljer att utbilda sig i ett ledarskapsorienterat område, och därmed 
kan man anta att det bör vara minst lika viktigt för en lärarstudent att arbeta med 
sin personliga utveckling, som för en nybliven chef inom näringslivet. Med 
denna utgångspunkt har jag valt att undersöka hur musiklärarstudenter i Malmö 
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kan tänkas förhålla sig till personlig utveckling som en del av lärarutbildningen i 
musik.  
 
För att ytterligare knyta an till ledarskapsområdet har jag i min förundersökning 
valt att använda mig av en ledarskapsmodell som vanligtvis används inom 
chefsutbildningar. Modellen, som kallas RONS-modellen, är ett verktyg där (i 
det här fallet) lärarstudenten får hjälp med att utvärdera och reflektera över sin 
självbild utifrån den ledarkategori man anser sig tillhöra efter att ha kartlagt sina 
ledaregenskaper genom RONS-testet. (RONS-modellen beskrivs i sin helhet i 
bakgrundskapitlet). Förhoppningsvis blir då resultatet en bättre självinsikt och 
förståelse för sitt eget ledarbeteende, och även ökad förmåga att läsa av andra 
människors personlighetstyper. 

1.1 Disposition 
I kapitlet bakgrund redogörs för begreppet yrkespersonlig utveckling, dess 
historia och dess funktion för dagens lärare. Efter detta följer en del jag valt att 
kalla Reflektion/självbild/människosyn, där jag utifrån den pedagogiska 
forskningen förklarar hur jag vävt samman lärarperspektivet med  
ledarskapsforskningen. Det här leder in i Ahltorps (1998) resonemang kring 
personlig utveckling för ledare, rollmedvetet ledarskap, och bakgrunden avslutas 
med en sammanfattande redogörelse för Ahltorps (1998) ledarskapsinriktade 
RONS-modell i sin helhet. Sedan följer syftet med undersökningen, samt de 
frågeställningar jag utgått ifrån. 
 
I metodkapitlet beskrivs först hur jag använt RONS-testet som utgångspunkt i 
arbetet med att sätta ihop en fokusgrupp till min undersökning. Därefter redogör 
jag för hur gruppintervjun med fokusgruppen gick tillväga. Resultatkapitlet är 
strukturerat med frågeställningarna som utgångspunkt, och innehåller förutom 
fokusgruppens reflektioner kring frågorna, även i viss mån mina tolkningar av 
svaren. Efter detta är vi framme vid diskussionen, där jag börjar med att 
behandla ämnen relaterade till bakgrunden och litteraturen, för att sedan 
diskutera resultaten av undersökningen. Avslutningsvis redogörs för de 
slutsatser jag kommit fram till, följt av källförteckning samt bilagor. 

2. Bakgrund 
Den forskning som finns kring personlig utveckling i den pedagogiska världen 
innefattar enligt Juul & Jensen (2002) en mängd begrepp och tankar som har sitt 
ursprung i den psykoanalytiska traditionen, där man för att kunna anses kapabel 
att arbeta som exempelvis psykoterapeut, själv måste gå igenom individuell 
terapi. Det var i början på 1980-talet som skolvärlden fick upp ögonen för vikten 
av personlig utveckling som komplement till de metodiska och 
teoretiska/praktiska verktyg man använder som pedagog. Många lärare började 
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då delta i kurser i personlig utveckling eller gå i terapi. Juul & Jensen (2002) är 
skeptiska till om traditionell terapi är den bästa formen för kompetensutveckling 
på det personliga planet, och på Kemplerinstitutet i Danmark har man under 
många år arbetat fram metoder och principer för hur personliga 
utvecklingsprocesser kan och bör se ut inom skolväsendet. Dessa har man 
samlat under begreppet yrkespersonlig utveckling. Inom den yrkespersonliga 
utvecklingen har man tagit tillvara på psykoterapins erfarenheter, men använder 
sig inte av traditionella psykoterapeutiska metoder. Juul & Jensen (2002) ser 
yrkespersonlig utveckling som: 
 

En fortlöpande strukturerad process där vi undersöker, erkänner och bearbetar 
de tanke- och handlingsmönster som hämmar eller hindrar oss att förverkliga 
vårt yrkesmässiga engagemang, våra mål och vår potential i professionella 
relationer. (s.138)  

 
Forskarna vid Kempler anser att personlig utveckling, vare sig den är 
yrkesrelaterad eller inte, har sin utgångspunkt i självdestruktiva beteenden som 
alla människor har av olika slag och av olika grader. Exempel på symtom som 
tyder på en mild grad av självdestruktivt beteende kan vara; låg 
frustrationströskel, låg konflikttolerans eller låg fysisk och/eller mental 
energinivå. Allvarligare former av självdestruktivt beteende kan yttra sig genom, 
eller vara, till exempel ångest, missbruk, man skadar sig själv, eller tvivlar på 
sitt människovärde. (De sistnämnda exemplen är givetvis särfall, och har man så 
allvarliga problem behöver man givetvis hjälp av ett helt annat slag än genom 
traditionell personlig utveckling. I jämförelsen med Ahltorps (2002) 
infallsvinkel nedan förutsätts självklart att man har med psykiskt och fysiskt 
friska människor att göra.) Ovanstående beteenden blockerar ofta 
yrkespersonens konstruktiva potential och förmågan att använda den i sitt 
yrkesutövande. Ju svårare destruktiva problem man har desto mer 
ångestprovocerande blir enligt Juul & Jensen (2002) den personliga 
utvecklingsprocessen.  
 
Maltén (1995) menar att även om den egna personligheten är stabil, är den dock 
inte oföränderlig. Erfarenheter och utbildning kan förändra och utveckla ens 
personlighet. Utbildning kan ge läraren självinsikt och kännedom om de egna 
svaga och starka sidorna, och hur man genom att utveckla dessa kan fördjupa sin 
självtillit och den positiva självbilden. Ahltorp (1998) har en ännu mera 
vardagspsykologisk infallsvinkel. Hon säger i Rollmedvetet Ledarskap följande: 
 

Min utgångspunkt när jag arbetar med personlig utveckling i ledarrollen, är 
alltid att i första hand utgå från de egna starka sidorna och att därefter arbeta på 
att ta tillvara dem. Alltför många hakar upp sig på sina svaga sidor när de börjar 
engagera sig i sin personliga utveckling. Om man börjar med att inventera sina 
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styrkor och satsa på att  utveckla dem, så kommer utvecklingen av svagheterna 
ofta av sig själv, på köpet. (Ahltorp, 1998, s.215) 

 
 Innan jag går djupare in på Ahltorps resonemang fortsätter jag redogörelsen för 
vilken betydelse begreppet yrkespersonlig utveckling har för dagens skola, och 
hur en strukturerad yrkespersonlig utvecklingsprocess ofta ser ut för en lärare. 
Två verktyg har etablerat sig som de vanligast förekommande; kollegial 
reflektion samt handledning (Juul & Jensen, 2002). 
 
 

2.1 Kollegial reflektion 
Kollegial reflektion innebär att jämställda yrkesmänniskor, alltså i detta fallet 
lärare med jämförbar kompetens, erfarenhet och arbetssituation, frivilligt och 
under valfria tids- och platsramar träffas och reflekterar över yrkesrelaterade 
aktualiteter (Juul & Jensen, 2002). Erfarenheter från Danmark visar på en 
överlag väldigt positiv inställning till kollegial reflektion som metod för 
yrkespersonlig utveckling. En förutsättning för att nå resultat är att 
samarbetsklimatet i gruppen är bra, att man är lojal och har respekt för att vissa 
saker som behandlas i gruppen är konfidentiella. Arbetet i gruppen går till som 
så, att var och en av medarbetarna får tillfälle att presentera självvalda, aktuella 
reflektionsbehov. Han/hon får feedback och inlevelsefull, stödjande respons av 
kamraterna. Det här är viktigt eftersom det kan vara påfrestande att ifrågasätta 
sig själv inför andra människor. Enligt Juul & Jensen är syftet med den 
kollegiala reflektionen att de inblandade ska utveckla sin relationskompetens, 
det vill säga att bli bättre på att förstå och förhålla sig till andra människor. Med 
denna utgångspunkt har de delat upp de teman som behandlas (till exempel brist 
på inspiration, inlevelseförmåga, eller egna beteenden som upplevs hindra en på 
ett eller annat sätt) i kategorier som binds samman på ett naturligt sätt. Jag har 
valt att sammanfatta dessa på följande vis: 
 

• Sak/ämnesrelaterade problem: praktiska vardagsproblem som har med 
läraryrket att göra, planering, material, arbetsbelastning etc. 

• Personrelaterade problem: självinsikt, empati, kontakten med de egna 
reaktionerna på olika ting. 

• Relationsproblem: kontakter, processer, samspel mellan yrkespersonen 
och dem han/hon arbetar med (elever, kollegor). (Juul & Jensen, 2002). 

 
De sak/ämnesorienterade problemområdena brukar vara de vanligast 
förekommande föremålen för reflektion. Juul & Jensen (2002) menar att det är 
viktigt att försöka nyansera även dessa och närma sig dem på ett relevant, 
mänskligt och pedagogiskt sätt. Ett till synes praktiskt problem som har med en 
viss elev att göra kan till exempel lösas genom att läraren blir medveten om sina 
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egna resurser inom sin egen personlighet, med följden att kollegiet har hjälpt 
honom/henne att utvecklas på det yrkespersonliga planet. Ett reflektionstillfälle 
är ett samtal, som visat sig genomgå tre faser, där man kan dra paralleller till 
grupprocesser som löper över längre tid. Juul & Jensen (2002) benämner dem 
som den statiska, den reflekterande och den dynamiska. Nedan följer en kort 
beskrivning av faserna såsom Juul & Jensen ser dem. 
 

2.1.1 Den statiska fasen 

Problemägaren presenterar sin problemställning, här avspeglas ofta personens 
frustration i situationen, och problemet ses ofta som något som står utanför 
personen själv. Det viktiga här är att kollegorna får en tydlig bild av vad det är 
problemägaren vill ha hjälp med, både när det kommer till det beskrivna temat, 
samt problemägarens upplevelse av situationen. När man nått en gemensam 
förståelse för problemställningen går samtalet in i nästa fas. 
 
 

2.1.2 Den reflekterande fasen 

I denna fas söker man ett yrkesperspektiv på det framlagda problemet. Man 
utbyter perspektiv och försäkrar sig om att alla förstått det specifika problemet. 
Syftet med detta är att kunna utbyta erfarenheter och idéer, att inspirera 
varandra, stötta varandra och utvecklas tillsammans. 
 
 

2.1.3 Den dynamiska fasen 

Detta är den handlingsinriktade fasen, där man överväger möjliga lösningar på 
problemet. Praktiska handlingar kan givetvis ofta vara möjliga lösningar, men 
det kan även vara så enkelt att reflektionen i sig har gett problemägaren en 
starkare tro på sin egen förmåga, och han/hon kan gå vidare med ny energi och 
tro på sig själv. 
 

2.1.4 Reflektionsgruppens sammansättning 

Juul & Jensen (2002) anser att yrkespersonlig utveckling ska ske på frivillig 
basis, och vid sammansättningen av en reflektionsgrupp finns vissa 
frågeställningar som bör klaras av innan grupparbetet startar, exempelvis: Vad 
vill jag bidra med/tillföra gruppen? Dels som problemägare, dels som hjälpare, 
dels som gruppmedlem. Vilka sidor av mitt arbetsliv känner jag mig redo att 
bidra med? Känner jag mig trygg i gruppen? Har jag tilltro till mina kollegor? 
Det kan även vara nyttigt att låta de andra veta hur man ser på sig själv som 
gruppmedlem, speciellt om man har beteendemönster som man önskar få hjälp 
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med att arbeta bort. Efter att ha klargjort ovanstående kan arbetet börja. 
Slutligen ett förtydligande från Juul & Jensen: 
 

Gruppen är inte en terapi- eller självutvecklingsgrupp. Den är inte en ersättning 
för eller utvidgning av personalmötena. Den är ett självständigt forum och dess 
innehåll hämtas från deltagarnas arbete med de människor verksamheten 
betjänar. Det är viktigt att man inte talar om problem som hämtas ur deltagarnas 
privatliv, men gärna om det inflytande privata förhållanden kan ha på 
arbetsförmågan. Likaså ska kollegiala-, lednings- och samarbetsproblem 
hänvisas till andra sammanhang. Dessa restriktiva förhållningsregler tjänar till 
att skydda en i sig själv krävande arbetssituation. (Juul & Jensen, 2002, s.153) 

 
Sammanfattningsvis understryker Juul & Jensen att reflektionsgrupper 
naturligtvis kan misslyckas, och det kan bli nödvändigt med ytterligare hjälp.  

2.2 Handledning 
Begreppet handledning är idag väletablerat, och de flesta har en uppfattning om 
vad det innebär. Det kan sägas vara synonymt med personlig rådgivning, där 
handledaren är den mer erfarne, kompetente och ansvarig för processen. Till 
skillnad från den kollegiala reflektionen arbetar man inte i grupp, utan på tu man 
hand. Tidigare har handledning används inom yrkesområden där de 
känslomässiga påfrestningarna är stora, exempelvis inom vård och psykiatri. 
Under de sista åren har allt fler yrkesgrupper börjat ställa högre krav på 
individuell rådgivning och  kompetensutveckling av olika slag. Den pedagogiska 
världen är inget undantag. Inom detta område finns idag relativt mycket 
forskning, och enligt Juul & Jensen har man i Danmark med stor framgång 
infört handledning av medarbetare. Tilläggas bör, att pedagogikforskare pratar 
om två olika former av handledning, dels den som har med lärarens 
yrkespersonliga utveckling att göra, dels den som har sitt fokus på det praktiska 
lärararbetet, metodik och andra mer konkreta ämnen. De svenska forskarna 
Rostvall & West (1998) använder begreppet kollegahandledning, som syftar på 
handledning jämställda arbetskamrater emellan. De ser handledningen som ett 
lärotillfälle både för den handledde och för handledaren. Denna form av 
handledning är dock ett exempel där man behandlar lärarproblem av det 
konkreta slaget.  

 

2.3 Reflektion, självbild och människosyn 

Ett av nyckelorden inom den yrkespersonliga utvecklingen är reflektion. 
Alexandersson (1994) ser lärarens självreflektion som ett viktigt medel för att 
utveckla den egna kompetensen, genom att reflektionen medför ökad 
medvetenhet om de egna handlingarna. Ur detta perspektiv kan man se samband 
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mellan lärarens självbild och hans/hennes sätt att se på, och behandla andra 
människor. Rostvall & West skriver i Handlingsutrymme:  
 

Lärares handlingar grundar sig på deras värderingar. Dessa är ofta omedvetna 
för läraren själv, men kommer till uttryck på en mängd olika sätt, t.ex. när 
läraren bedömer vad som är gott och rätt respektive ont och orätt. Människor 
kommunicerar ofta sina föreställningar på ett indirekt sätt, genom blickar, 
kroppsspråk och genom vad man inte gör eller inte säger.  
Värderingar kan delas in i olika undergrupper som människosyn, kunskapssyn, 
samhällssyn, konstsyn etc. Vi ska här koncentrera oss på det vi kallar 
människosyn. Hur läraren uppfattar sig själv och sina medmänniskor, t.ex. 
eleverna, kommer att få vittgående konsekvenser för hur läraren tolkar och 
handlar i klassrummet. (1998, s.81) 

 
De konsekvenser Rostvall & West (1998) talar om kan till exempel vara att 
lärarens bedömning av elevens begåvning och motivation inverkar på hur 
han/hon tolkar elevens agerande i olika situationer. Om en elev som läraren 
anser vara begåvad har problem med ett nytt moment, ser läraren det som något 
tillfälligt och övergående, och agerar därefter. Om läraren däremot uppfattar 
eleven som obegåvad, kan han/hon omedvetet eller medvetet tänka att det inte är 
någon idé att försöka hjälpa eleven, eftersom denne ”ändå inte kommer att klara 
av det”. Som en kommentar till detta resonemang kan man sätta Alexanderssons 
(1994) tankar kring hur lärarens självreflektion kan utveckla hans/hennes 
kompetens:  
 

För att man ska kunna både öka och fördjupa förståelsen kring sina handlingar 
behövs regelbundet återkommande tillfällen för reflektion. 
Kompetensutvecklingen, fortbildningen och den lärande organisationen bör bl. 
a. ge läraren möjlighet att fördjupa förmågan att gå utanför sig själv- att 
distansera sig- och att lära känna den egna individualiteten, för att kunna förstå 
och beskriva sina handlingar. I reflektionen förstärker handling och medvetande 
ömsesidigt varandra.(Alexandersson, 1994,s.168) 

 
Nu har vi kommit in på området som handlar om självinsikt, självkännedom, 
medvetenhet om sina egenskaper och beteenden etcetera. Dessa begrepp är som 
sagt även flitigt behandlade i ledarskapsorienterad litteratur och forskning, vilket 
leder oss in i Ahltorps (2001) resonemang kring personlig utveckling för ledare. 
 

2.4 Rollmedvetet ledarskap 

Birgitta Ahltorp är fil dr, leg psykolog och leg psykoterapeut. Hon driver 
konsultföretaget BAPS Birgitta Ahltorp AB, med huvudinriktning på 
ledarutveckling, teamträning och careercoaching. I likhet med Alexandersson  
(1994) menar hon att man genom att lära känna sig själv bättre kan få en mer 
öppen människosyn; alltså större förståelse för andra typer av personligheter än 
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sin egen, som man kanske skulle ha svårigheter att tolerera annars. I ledarrollen 
är det alltid viktigt att reflektera över sin sociala kompetens, och att förstå att 
olikheter inte behöver vara negativt. Ahltorp menar vidare att arbetsgrupper med 
olika människotyper ofta är mer effektiva än grupper med liktänkande individer. 
Hon säger i Personlighet och framgång (2001): 
 

Förståelsen för personliga olikheter är viktig för att man ska kunna anpassa 
insatser, vare sig det är vardagliga goda råd eller det är mera professionella 
åtgärder, till andra människors behov. Inte bara terapeuter och gruppvägledare 
behöver ha insikt i hur olika grundkaraktärer fungerar i samspel med varandra. 
Alla behöver vi denna kunskap. (s.123) 

 
Kännedom om sina egna styrkor och svagheter anser Ahltorp (2001) är det 
fundamentala när det kommer till att leda och fungera i grupper av olika slag, 
och när det kommer till utveckling av den egna personligheten är det de starka 
karaktärsdrag man besitter som ska vara utgångspunkten.  
 
Ahltorp har utarbetat en ledarskapsmodell där ledarstilar beskrivs på ett 
lättfattligt och pedagogiskt sätt. Modellen är inspirerad av Ichak Adizes syn på 
ledarskap i boken Ledarskapets fallgropar som kom i slutet på 70-talet och som 
håller än idag. Han (1979) menar att ledarskap i sig är så komplicerat att det inte 
kan utövas av en och samma person, och att organisationer bör styras av team 
med en blandning av olika roller.  

2.5 RONS-modellen 

Modellen kom till som ett pedagogiskt verktyg för att underlätta 
kommunikationen i de arbets- och ledningsgrupper Ahltorp anlitades av i sitt 
arbete som konsult. Syftet var att ge medarbetarna en gemensam ram att 
diskutera utifrån, så att man kunde jämföra sina egna bilder av hur man ser på 
sig själv och andra med hur andra ser på var och en. I väldigt korta drag fungerar 
RONS-modellen enligt följande: Först går man igenom ett enkelt test (se bilaga 
1), där man utifrån egenskaper man anser sig besitta i olika grad, poängsätter 
dessa enligt ett visst mönster. Olika personlighetstyper har givetvis olika 
egenskaper, som därmed utkristalliseras i fyra personliga grundkaraktärer; 
Resultatjägaren (R), Organisatören (O), Nytänkaren (N) samt Samordnaren (S). 
Dessa kategorier är naturligtvis inte heltäckande, men som fundament anser 
Ahltorp att de är användbara för att beskriva olika ledarbeteenden. Här följer en 
kort beskrivning av de olika karaktärerna. 
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2.5.1 Resultatjägaren 

Fokuserar på resultat, effektivitet, utmaningar och handling. Han/hon är 
målstyrd och vill ständigt förbättra sina prestationer. Resultatjägaren är ofta den 
som kommer först till, och går sist från arbetet. Han/hon är tävlingsinriktad, och 
ser till att saker sker snabbt. Kan ibland ge ett osympatiskt intryck. 
 

2.5.2 Organisatören 

Fokuserar på struktur, planering, kvalitet och traditioner. Organisatören är 
pålitlig, punktlig och konsekvent, förbereder sig väl, dokumenterar, och har 
dessutom ofta ett estetiskt sinne. De fäster sig vid formen, hur saker presenteras 
är för dem lika viktigt, ibland kanske viktigare, än innehållet i det som läggs 
fram. 
 

2.5.3 Nytänkaren 

Fokuserar på idéer, visioner, förändring och framtiden. Är en kreativ person som 
tycker att allt som är nytt är spännande och intressant. Han/hon är impulsiv och 
entusiastisk, men kan ha svårt att fullfölja sina projekt, eftersom det dyker upp 
nya spännande saker hela tiden. 
 

2.5.4 Samordnaren 

Fokuserar på relationer, social samverkan, teamtänkande och trivsel. Han/hon är 
mån om att alla ska trivas och är ofta populär i gruppen. Löser gärna 
medarbetarnas problem personligen, och är alltid öppen för dialog och samråd. 
Samordnaren kan vara konflikträdd, och ha svårt att säga nej.  
 
Efter att ha fått sätta fingret på vilken typ av karaktär man anser sig vara, finns 
därmed ett bra underlag för samtal kring sina egna och medarbetarnas 
beteenden, personlighetsdrag och roller i gruppen. För djupare beskrivning av 
RONS- modellen och dess grundkaraktärer hänvisar jag till ”Rollmedvetet 
Ledarskap”(1998) och ”Personlighet och framgång”(2001). 
 

2.5.5 Blandade ledningsstilar 

Ahltorp (2001) menar vidare: 
 

Personligheter är komplexa. De fyra temperamenten R, O, N och S som här 
beskrivits är naturligtvis en förenkling. Vi är ju alla lite av varje. Några har mer 
av något personlighet-sdrag, mindre av något annat. Risk föreligger alltid att 
man förenklar för mycket, schabloniserar, när man använder modeller av detta 
slag. Men i mitt arbete har jag ändå valt att ta den risken. Jag avhåller mig alltså 
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inte från att använda stereotypa beskrivningar i mitt arbete som 
utbildningskonsult. Jag har nämligen funnit att det visat sig vara konstruktivt att 
göra enkla modellbeskrivningar av en komplicerad verklighet, då syftet har varit 
att få igång diskussioner och erfarenhetsutbyten mellan människor. (Ahltorp, 
2001, s.70) 

 
Att man är en utpräglad R, O, N eller S är alltså ovanligt. De flesta har en stor 
eller liten tyngdpunkt på två av grundkaraktärerna, Ahltorp (1998) betecknar en 
kombination av resultatjägare och nytänkare som RoNs, och även övriga 
kombinationer enligt samma system. En extrem organisatör skulle följaktligen 
betecknas rOns. Jag avhåller mig från att beskriva alla de olika 
kombinationerna, eftersom det inte har stor betydelse för resultatet av min 
undersökning.  
 
 
 
 
 
 
  

3. Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om strukturerad yrkespersonlig 
utveckling skulle kunna bli en naturlig del av lärarutbildningen i musik på 
Musikhögskolan i Malmö, och i så fall hur möjliga ramar för detta kan tänkas se 
ut. Mina grundläggande frågeställningar ser ut enligt följande; 
 
Vad har musiklärarstudenter för uppfattning om begreppet personlig utveckling?  
 
Hur ser studenterna på den egna personlighetens betydelse i lärarrollen? 
 
Kan man tänka sig att arbeta med sin yrkespersonliga utveckling som en del av 
utbildningen? Om inte, varför? Om ja, på vilket sätt? När, var, och hur i 
lärarutbildningen på Musikhögskolan i Malmö? 
 
Är RONS-modellen ett lämpligt verktyg att utgå ifrån i en yrkespersonlig 
utvecklingsprocess på Musikhögskolan? Studenternas intryck av RONS-teorin? 
 

4. Material och metod 
Eftersom undersökningen går ut på att forska i studenters attityder, inställningar 
och uppfattningar kring mitt ämnesområde kändes det naturligt att använda mig 
av en kvalitativ intervjumetod. Kvalitativa metoder är vanliga när man arbetar 
med insamling av nyanserade, dynamiska data, där intervjupersonerna för bästa 
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resultat behöver stort utrymme att uttrycka sina egna ord och åsikter. Jag valde 
att sätta ihop en fokusgrupp med studenter på lärarutbildningen vid 
Musikhögskolan i Malmö. En fokusgrupp består av människor med något 
gemensamt, i det här fallet fyra musiklärarstudenter. Deltagarna diskuterar 
utifrån ett fokus, med syftet att samla in kvalitativa data (Hylander, 1998). 
Samspelet mellan intervjupersonerna leder ofta till spontana och känsloladdade 
uttalanden om det ämne som ska diskuteras. Kvale (1997) menar att 
intervjuarens kontroll över situationen minskar och att priset blir en relativt 
kaotisk datainsamling. Dessutom ger det svårigheter i samband med att 
systematiskt försöka analysera alla åsikter som korsar varandra. Trots allt är det 
så att olika intervjupersoner kräver olika intervjumetoder (Kvale, 1997). 
Hylander (1998) menar däremot att fokusgrupper är mer strukturerade än andra 
former av gruppintervjuer, såsom fältgrupper och brainstorming. I många 
fokusgruppundersökningar har man tre till fem diskussionstillfällen med några 
månaders mellanrum, det har av tids- och materialbegränsande skäl inte varit 
möjligt för mig att genomföra. 
 
Gruppen träffades vid ett tillfälle och hade en diskussion utifrån ett underlag 
som jag tagit fram i samråd med leg psykolog och ledarskapskonsult Mattias Elg 
(se bilaga 2). Giltigheten i de data jag fick fram kan vara begränsad i meningen 
att generaliserbarheten i undersökningen möjligtvis påverkas av att endast en 
fokusgrupp med fyra studenter ingick i processen. Resultatet och slutsatserna 
bör trots detta vara intressanta för lärarutbildare och lärarstudenter överlag.  

4.1 Förundersökning 
Jag har i arbetet med att sätta ihop en lämplig fokusgrupp låtit 20 av mina 
kurskamrater genomgå en snabbvariant av RONS-testet (se bilaga 1). Det har 
skett under väldigt informella och avslappnade former i Musikhögskolans 
korridorer och cafeteria. Jag har, innan de fyllt i testformuläret, varit sparsmakad 
med information om testets syfte för att undvika att testpersonerna börjar tänka 
sociala önsketankar, vilket betyder att de i stället för att spontant känna efter hur 
de är och beter sig, fyller i testet med en tanke om hur de skulle vilja vara och 
bete sig. Jag har i första hand valt studenter i åk 5 vid lärarutbildningen i musik 
(14 stycken), även några ur åk 4 (fyra stycken), samt ett fåtal helt slumpmässigt 
utvalda ur åk 3 (två stycken). Skälen till förstahandsvalet av studenter i åk 5 är 
dels att de (vi) är den första kullen i den nya lärarutbildningen. Dels har de lärt 
känna varandra tillräckligt för att kunna diskutera och ge varandra feedback på 
sina egen syn på sig själva och hur andra uppfattar dem. De skulle alltså kunna 
jämföras med en grupp medarbetare som vanligtvis genomgår denna utveckling 
tillsammans, fast som redan utbildade yrkesmän/kvinnor. De allra flesta som 
gjorde testet var nyfikna på vad meningen med testet var, och när jag efter 
avslutat test förklarade vad jag skulle använda svaren till fick jag många 
spontana positiva reaktioner. Man ville gärna läsa om ”sin” typ, och jag kände 
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att det inte skulle bli några problem att få ihop en intresserad och motiverad 
fokusgrupp till min undersökning. 
 
Tanken var att välja ut fyra personer med olika RONS-profiler, dels eftersom 
diskussionen kunde tänkas bli matnyttig, dels eftersom Ahltorp (2002) menar att 
grupper ofta fungerar mer effektivt om medlemmarna är av olika karaktär. 
Resultatet av förundersökningen visade dock att av de 20 som gjorde testet, var 
nio personer av karaktären organisatör/samordnare, nio personer var 
nytänkare/samordnare, en person var resultatjägare/nytänkare, och en person var 
nytänkare/organisatör. Den sista personens (nytänkare/organisatör) spontana 
kommentar efter testet var att ”en annan dag skulle jag säkert fyllt i helt 
annorlunda, det beror ju helt på vilket humör man är på!” , därmed kan kanske 
just hans/hennes testresultat anses osäkert.  
Här kan det vara på sin plats med ett förtydligande: Det test som dessa personer 
genomgått är alltså en minivariant av ett RONS-test. Ett riktigt test är mer en 
personlighetsbedömning som utförs av yrkesmänniskor med adekvat kompetens. 
Jag har ingen dylik kompetens, och har inte haft några djupare intentioner än att 
få fram en fokusgrupp samt ett underlag för diskussion. Med tanke på 
testresultatet valde jag att använda mig av två organisatörer/samordnare samt två 
nytänkare/samordnare till min undersökning. Samtliga i gruppen började sin 
utbildning hösten 2001, en av dem har haft ett års studieuppehåll, och går därför 
i åk 4. Eftersom båda könen bör ha samma nytta och intresse för strukturerad 
personlig utveckling, har jag valt att bortse från genusperspektivet i just denna 
undersökning.  
 

4.2 Genomförande 
Medlemmarna i fokusgruppen fick fyra-fem dagar på sig att läsa in ett 
sammanfattande material om RONS-modellen. Jag valde att komprimera 
materialet till relativt kortfattade beskrivningar om de olika grundkaraktärerna 
och blandade ledningsstilarna. Detta på grund av att jag inte ville skrämma 
deltagarna med en tjock bunt papper, samt att tre av deltagarna precis som mig 
var väldigt upptagna med sina egna examensarbeten, jag ville alltså inte belasta 
dem för hårt. Kontakten med gruppmedlemmarna har skett genom att vi har setts 
i skolan, eller via telefon. Gruppintervjun ägde rum hemma hos mig söndagen 
den 20november 2005 mellan 19.15-20.20. Till min hjälp hade jag en 
intervjumall jag fått av min facklige handledare Mattias Elg, (se bilaga 2) samt 
ett antal möjliga diskussionsämnen som jag tagit fram med tanke på 
undersökningens syfte: 
 

• Personlig utveckling, rent allmänt. 
• Personlig utveckling för lärare, positivt/negativt, struktur, den egna 

personlighetens betydelse för lärarens yrkesutövande. 
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• Personlig utveckling för lärarstudenter, positivt/negativt, möjliga verktyg, 
struktur, när, var och hur i utbildningen? Musiklärarstudenter kontra 
”vanliga” lärarstudenter?  

• RONS-teorin: Intryck av rons-testet, tyckte man att profilen stämde med 
sin självbild? Vad stämde mindre bra? Användbar på 
musiklärarutbildningen?  I lärarsammanhang överlag?  

 
Gruppdeltagarna satt i en cirkulär formation kring ett bord, Jag varvade mellan 
att låta dem prata två och två och att hela gruppen diskuterade ihop. Paren 
delades upp på så sätt att jag bad dem para ihop sig med den person de hade 
”pratat minst med under sista veckan”. Tilläggas kan, att medlemmarna i 
gruppen alltså känner varandra relativt väl, men är inte ett ”kompisgäng” som 
umgås regelbundet privat. Fördelen med att lägga mycket tid på pardiskussion är 
att man i analysskedet i det här fallet får ”dubbelt” så mycket information på 
samma tid (två par pratar samtidigt). Gruppintervjun dokumenterades på 
minidisc, och jag strävade i möjligaste mån efter att hålla diskussionen inom 
ramarna för mitt intresseområde, utan att för den sakens skull ställa ledande 
frågor.  
 

4.3 Analys och tolkning 
Analysskedet löpte enligt följande; först lyssnade jag igenom intervjun som 
helhet två gånger. Därefter antecknade jag de tidpunkter i inspelningen där 
fokusgruppen diskuterade de olika ämnesområden som var mest relevanta för 
undersökningen, och lyssnade på dessa separat. Jag strukturerade mina 
anteckningar efter de grundläggande frågeställningarna, och skrev ner de utsagor 
där viktiga och intressanta saker diskuterades. Tolkningarna av de data som 
framkom gjorde jag i huvudsak i samband med skrivandet av resultatkapitlet. 
 

5. Etiska överväganden 
 
Deltagarna i fokusgruppen är anonyma och deltar frivilligt. Deras uttalanden 
återges ordagrant, deras åsikter respekteras så till vida att de fått läsa igenom 
citaten jag valt ut. Deltagarna är medvetna om att deras utsagor ska användas i 
ett vetenskapligt sammanhang, och jag är mån om att ingen känner sig kränkt 
eller påhoppad. 
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6. Resultat 
Resultatredovisningen är upplagd utifrån de diskussionsämnen jag redovisade i 
metodkapitlet. Jag har dock anpassat rubrikerna efter hur jag kom att ställa 
frågorna till fokusgruppen, samt med tanke på hur samtalet löpte i de olika 
ämnesområdena. Jag börjar med att behandla personlig utveckling som begrepp, 
eftersom gruppdeltagarnas individuella definitioner av begreppet visade sig vara 
relativt olika. Efter det redogör jag för gruppens reflektioner angående den egna 
personlighetens betydelse i lärarrollen. Dessa två områden känns viktiga att 
börja med, då fokusgruppens fundamentala attityd, inställning till, och 
uppfattning av ovanstående faktorer är kartlagda då vi kommer in på nästa 
område, vilket jag valt att kalla ”Yrkespersonlig utveckling på 
musiklärarutbildningen i Malmö.” Det är under denna rubrik det verkliga syftet 
med undersökningen behandlas. Avslutningsvis redovisas resultatet av RONS-
teorin ur fokusgruppens perspektiv, huruvida man tyckte att ett dylikt verktyg 
kan vara till hjälp även för musiklärarstudenter, samt de individuella åsikterna 
om testresultaten och profiltillhörigheten. De fyra deltagarna i fokusgruppen 
benämner jag hädanefter som person A, B, C respektive D. 
 

6.1 Begreppet personlig utveckling 
För att få en uppfattning om de individuella definitionerna av personlig 
utveckling, bad jag gruppdeltagarna fundera över en lämplig första åtgärd om de 
skulle ta tag i sin självinsikt på egen hand. Här följer resultatet: 
 
Person A: Skulle vilja bli mer fokuserad, sålla bort ”saker man egentligen inte 
bryr sig om” ur huvudet.  
 
Person B: Skulle vilja kunna ”lägga krutet på viktigare saker.”  
 
Person C: Skulle resa, uppleva nya saker, möta nya människor. 
 
Person D: Skulle göra saker man inte gjort förut, gå en kurs på universitetet, 
köpa hus på landet och renovera. 
 
Som jag ser det har vi just i denna grupp två tydliga infallsvinklar på begreppet 
personlig utveckling. En skulle kunna kallas för inåtvänd, och en följaktligen 
utåtriktad. Personerna A och B står för den inåtvända varianten. Med detta 
menar jag att de vänder sig in i sig själva när de reflekterar över sin självinsikt, 
man skulle alltså kunna tänka sig att de ser sin personliga utveckling som en 
process knuten enbart till det egna medvetandet. Att vilja vara mer fokuserad 
kan sägas vara synonymt med att vilja ”lägga krutet på viktigare saker”. Detta i 
kontrast till personerna C och D, som spontant menar att de skulle vända sig ut i 
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världen, möta nya erfarenheter, människor och upplevelser, och på detta sätt 
växa som människa. Båda dessa infallsvinklar känns som att de speglar många 
människors traditionella uppfattning av begreppet personlig utveckling, och hur 
man tänker sig kunna arbeta med sin självinsikt (till exempel gå kurser, utöva 
mental träning, resa, skaffa en hobby). 

6.2 Personlighetens betydelse i lärarrollen 
När fokusgruppen reflekterade över frågan på vilket sätt den egna 
personligheten skulle kunna inverka på yrkesutövandet kom följande tankar upp 
till ytan:  
 

 ….att man är en bra lärare, alltså inte beroende på vilken personlighet man 
har, utan att kunna vara personlig i sin undervisning…tror jag..., kan man vara 
det så har man kommit väldigt långt. Försöker man bara kopiera någonting som 
någon annan lärare gör, som man själv tycker är bra, då tror jag inte att det 
funkar, för det lyser igenom….(Person D) 

 
Ja, då har man kommit väldigt långt, inte bara för elevernas skull, utan för ens 
egen skull också… att trivas med jobbet och att känna att man hör hemma där 
liksom…att man vågar vara personlig….(Person C) 

 
Vidare talade gruppen om att skilja på begreppen personlig och privat, att vara 
personlig i sin lärarstil är inte samma sak som att vara privat med sina elever. 
Med detta menade man, som jag ser det, att det känns viktigt att se professionellt 
på sin roll som lärare, och att vara mån om sin personliga integritet när det 
kommer till privata saker. En följdfråga kom att handla om huruvida lärarens 
goda självkännedom har inverkan även på andra människor i hans/hennes närhet 
(elever, kollegor), och i så fall på vilket sätt. Även här var det personerna C och 
D som reflekterade: 
 

Man kanske ger nån slags ärligare framtoning som person, om man är väldigt 
medveten om sig själv, om vilka svagheter och styrkor man 
har…(paus)…….…..om man tänker på en människa som är…..ofta en människa 
som har bra självkännedom känns ofta ganska trygg också, att man är sig själv 
liksom…inget annat. Och att man då blir säkrare på något sätt. (Person C) 

 
…..och att människor i hans eller hennes närhet också blir säkrare och 
tryggare, och vågar öppna sig mer, och därmed då… kanske relationen blir mer 
öppen och……ja, att man kan komma närmare varandra istället, för en del 
kanske bara har väldigt ytliga relationer egentligen….och det kanske beror på 
självinsikten….jag vet inte… (Person D) 

 
Ovanstående anser jag vara intressant i bemärkelsen att de tankar som fanns i 
gruppen var väldigt vettiga och förmodligen väldigt nära verkligheten, samtidigt 
som det jag var ”ute efter” inte kom upp i diskussionen. Då syftar jag på ämnet 
relationskompetens, att man genom att känna sig själv också lättare kan få 
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förståelse för andra människors personlighetstyper och karaktärsdrag. Här kan 
dock min formulering av frågan, det vill säga hur lärarens personlighet inverkar 
på människor i hans/hennes närhet, ha spelat stor roll i sammanhanget.  

6.3 Yrkespersonlig utveckling på musiklärarutbildningen i 
Malmö. 
Gruppmedlemmarnas grundinställningar till personlig utveckling som en del av 
musiklärarutbildningen var något blandad, om än övervägande positiv. Eftersom 
många ser självutveckling som något väldigt privat, där man hanterar problem 
och saker man inte är bekväm med, var det naturligt att vissa frågetecken kom 
upp angående gränser mellan det privata och det yrkespersonliga. Dessa gränser 
kan givetvis vara suddiga, med tanke på att man behandlar arbetsrelaterade 
ämnen i kombination med psykosociala faktorer, relationer till olika människor 
och inte minst områden strikt knutna till den egna personligheten. När alla var 
överens om att utgångspunkten är just yrkesrelaterade frågeställningar, var 
gruppen som helhet positiv till att strukturerad yrkespersonlig utveckling kan 
vara nyttigt som en del av utbildningen. Exempelvis menade person A att detta 
element skulle kännas mer motiverat och mer betydelsefullt än många andra 
ämnen/kurser som ingår i musiklärarutbildningen idag: 
 

Jag kan nog tycka att det finns så himla mycket på skolan som jag tycker är små 
onödiga grejer, varför ska man kunna det egentligen?….då skulle det här stå 
före de grejerna i hur viktigt det är….så jag tror att en sån grej skulle gå före 
mycket annat som har stått på schemat under åren… (Person A) 

 
 Person C ansåg sig inför mötet ha en negativ inställning till att självutveckling 
kan ha en naturlig plats i en lärarutbildning, men efter intervjutillfället hade 
denna åsikt ändrats åt det motsatta hållet: 
 

Jag tror att innan vi gjorde detta så hade nån sagt att, ja vi kanske ska ha en 
kurs i personlig utveckling, så hade jag nog varit rätt negativ, men nu kanske 
jag är mer positiv än negativ…..för jag känner att det kanske hade varit rätt 
nyttigt ändå. (Person C) 

 
Personerna B och D var i grunden positiva, men lade stor vikt vid att ens 
personliga integritet inte får komma i kläm, något som övriga höll med om.  
 

6.3.1 Struktur 

Fokusgruppen reflekterade även över möjliga strukturer för hur yrkespersonlig 
utveckling kan tänkas ingå i musiklärarutbildningen i Malmö. Generellt tyckte 
de att det var viktigt att man får mycket fokus på sig själv, och att man inte 
borde använda sig av för stora grupper i en process av det här slaget. Person B 
menade att enskild handledning vore det optimala, och när individuell terapi 
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föreslogs kom ett uppmuntrande stim till svar från gruppen, man började på ett 
skämtsamt sätt spåna på hur spännande det skulle vara att ha sin egen psykolog 
att arbeta med. Ur min synvinkel som observatör kändes det som att man såg 
dylik verksamhet som en önskedröm. I övrigt var man relativt ense om att 
smågrupper kan vara att föredra i en självreflektionssituation, dels eftersom man 
inte vill ha ”för många kockar i soppan”, dels eftersom den enskilde studenten 
ska få tillräckligt med fokus på sin egen självutveckling.  
 
I likhet med definieringen av den personliga utvecklingen fanns även här två 
huvudsakliga infallsvinklar gällande undervisningsformer i en eventuell kurs i 
yrkespersonlig utveckling. I det första fallet såg man en kurs enbart inriktad på 
yrkespersonlig utveckling, med tydliga mål och möjlighet till synbara resultat. 
Kursen skulle inte ligga för tidigt i utbildningen, och man skulle endast ha ett 
par lektionstillfällen per termin. Detta med tanke på att man ansåg att personlig 
utveckling är en process som tar tid, resultaten visar sig inte i en handvändning, 
och därmed behöver man inte ha lektioner varje vecka. Kontinuiteten ansågs 
trots de få tänkta lektionstillfällena vara väldigt viktig i sammanhanget. 
 
I den andra infallsvinkeln tänkte man sig att den yrkespersonliga utvecklingen 
på ett naturligt sätt skulle vävas in i utbildningens övriga verksamhet, till 
exempel grupparbeten. En väldigt intressant aspekt dök upp i detta skede av 
diskussionen; Det visade sig att man i de olika instrumentgrupperna upplever  
stor gemenskap, och person C menade exempelvis följande:  
  

Eftersom jag har en person i min klass som spelar samma instrument, och vi 
jobbar jättetätt ihop, och vi spelar mycket tillsammans, vi har alltid 
gemensam(lektion) tillsammans. Vi pratar jättemycket både om instrumentet  
och som lärare och så där… Hade vi jobbat med personlig utveckling 
tillsammans, det tror jag hade funkat jättebra liksom, men alla har ju inte riktigt 
den situationen heller.. (Person C) 

 
 
Med tanke på detta resonemang är det lätt att se instrumentalmetodiken som ett 
lämpligt forum för den yrkespersonliga utvecklingen, problemet där är att på G- 
respektive Ga-utbildningarna (klasslärarutbildningarna) har man inte samma 
möjligheter till enskild metodikundervisning som på instrumental-
lärarutbildningen. En positiv faktor med att väva in självutvecklingen i den 
övriga skolverksamheten ansåg person D, är att det inte skulle kännas 
konstruerat, utan att man reflekterar över sin självbild i ett naturligt 
sammanhang i samband med övrigt skolarbete.  
 
På frågan om var i utbildningen man upplevt den största utvecklingen på det 
personliga/yrkespersonliga planet, visade det sig att VFU-området bidragit till 
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stor del. Här gavs exempel på praktikhandledare som kommit med konstruktiv 
feedback på kandidaternas personlighet i lärarrollen: 
 

Våran handledare på folkhögskolan var ju väldigt…….jag hade ju gått på den 
folkhögskolan, så vi pratade väldigt länge och mycket om hur jag var i min 
undervisning och sånt, och det var väldigt bra. (Person D) 

 
…det var ju samma på min…, där jag hade praktik med en lärare jag haft innan, 
som diskuterade mycket om hur man var som person och så, som lärare…och 
det är ju viktigt om man vågar ta upp det, och att en praktikhandledare kan ta 
upp det med en, det känns ju bra. (Person C) 

 
Avslutningsvis frågade jag gruppen om de trodde att musiklärarstudenter och 
”vanliga” lärarstudenter kan antas ha olika inställning till personlig utveckling 
som en del av utbildningen. De svarade att det är nog ingen betydande skillnad, 
men reflekterade lite kring att musikvärlden är väldigt inriktad på skapande, 
utveckling och kreativitet, och med tanke på det skulle kanske estetiska 
individer kunna vara lite mer öppna för elementet. Det här resonemanget 
upplevde gruppen som lite svårt att utveckla, eftersom de egna fördomarna 
möjligtvis spelade en viss roll i sammanhanget. Vidare pekade person A på att 
lärarstudenterna på musikhögskolan kanske ser musikutbildningen som den 
stora ”grejen”, lärarbiten tar man på köpet. Denna inställning har förmodligen 
inte till exempel en matematiklärarstudent. Detta skulle då tala för att musik-
lärarstudenter kan tänkas ha mindre intresse för yrkespersonlig utveckling i 
utbildningen än andra lärarstudenter, eftersom vissa studenter enligt person A 
verkar prioritera den musikaliska verksamheten i första hand.  
 

6.4 RONS-teorin 
Samtliga i gruppen tyckte att testresultaten stämde väl överens med den egna 
självbilden. Man upplevde det positivt att modellen utgår från de starka sidorna 
av personligheten, och att RONS-testet är byggt på just dessa. Person D menade 
att om testet hade sin tyngdpunkt på egenskaper av det negativa slaget hade man 
antagligen upplevt det som ganska ”läskigt”.  
 
Gruppen var också överens om att alla fyra grundkaraktärerna(resultatjägaren, 
organisatören, nytänkaren och samordnaren) behövs, och att det faktum att alla 
inte stöps i samma form är en tilltalande tanke. Person D tyckte vidare att 
testresultatet befäster de egenskaper man anser sig besitta, på gott och ont. 
Positivt på så vis att man får bekräftelse på sin självinsikt på ett stärkande sätt, 
men att detta faktum kanske kan hämma personen när det kommer till 
utveckling av de egenskaper som finns inom ramarna för de grundkaraktärer 
man hade minst gemensamt med.  
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En annan sak som visade sig inverka på gruppdeltagarnas upplevelse av RONS-
teorin var att det material de fått läsa in sig på var relativt kortfattat, av de 
anledningar jag redogjorde för i metodkapitlet. Det kom att visa sig genom att 
exempelvis person B ifrågasatte teorins trovärdighet, eftersom materialet var så 
pass ytligt. I efterhand kan jag konstatera att jag kunde ha varit tydligare med att 
informera gruppdeltagarna om att de tillhandahållit en sammanfattning av ett i 
grunden djupgående material, och att min intention var att de skulle få en 
övergripande uppfattning av RONS-teorin som helhet. När jag klargjort detta, 
blev den allmänna inställningen avsevärt mer optimistisk. Person D menade att 
”det är bra att verbalisera ämnet och få gemensamma ramar att diskutera 
utifrån”, även om personen kände ett visst motstånd mot att bli placerad i ett 
fack, som man på sätt och vis blir när man gör detta test.  
 
Ett annat frågetecken var hur man går vidare efter att ha fått sin profil, vad är 
nästa steg i processen? Man ville alltså gärna ha exempel på hur musik-
lärarutbildningen skulle kunna använda RONS-teorin som fundament för 
strukturering av yrkespersonlig utveckling.  
Person C ansåg vidare: 
 

Det som jag tyckte var negativt var ju det som vi sa precis om att det (testet) var 
inriktat på ledaregenskaper, och det kan man inte helt applicera som lärare, om 
man tänker att vi ska föra över det till vårt område så….och som jag sa innan så 
tycker jag inte alls att ledare är alls samma som lärare… (Person C) 

 

Det här utlöste en diskussion om begreppen lärare kontra ledare. Liknande 
jämförelser görs ofta med begreppen ledare respektive chef, i 
ledarskapssammanhang i övrigt.  De fyra i gruppen lade olika laddning i ordet 
ledare. Person C ansåg ordet relativt negativt laddat, medan de övriga såg fler 
samband mellan läraraspekten och ledarskapet. Som jag tolkar det bör det vara 
gruppmedlemmarnas tidigare erfarenheter av ledarbegreppet i olika 
sammanhang som ligger till grund för varje deltagares individuella definition av 
ordet ledare.  
 

7. Diskussion 
Med tanke på Juul & Jensens definiering av begreppet yrkespersonlig utveckling 
som beskrevs i kapitlet bakgrund, blir det naturligt att börja diskutera de 
dimensioner av just detta område som jag tycker saknas i dagens forskning när 
man tänker sig yrkespersonlig utveckling som en del av lärarutbildningen.  
 
För det första verkar man inte i större utsträckning ha beaktat möjligheten att 
införa elementet redan under lärarutbildningen (Här syftar jag alltså när jag 
skriver ”man”, på  den pedagogikforskning som redogjorts för i denna uppsats). 
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Man ser det som en självklarhet att självutveckling och relationskompetens är 
något man ska arbeta med som redan utbildad och yrkesverksam lärare. Ur vissa 
perspektiv har jag full förståelse för detta resonemang, eftersom en lärarstudent 
inte har samma psykosociala arbetsmiljö som en arbetande lärare. En 
lärarstudent är ju fortfarande en ”elev”, och kan ha svårt att relatera till de 
områden/faktorer som blir naturliga yrkespersonliga utvecklingsobjekt ur en 
lärares synvinkel. Det är möjligtvis under VFU-perioderna man som lärarstudent 
får viss inblick i hur läraryrket ser ut rent socialt, relationsmässigt (kollegor, 
elever, skolledning) och för övrigt vid sidan om själva undervisningen. Men inte 
i tillräckligt stor utsträckning för att kunna bygga sin självutvecklande 
verksamhet på, anser jag. I stället menar jag att en yrkespersonlig 
utvecklingsprocess för en (musik)lärarstudent kan ha en lärarförberedande 
inriktning, på så vis att man får hjälp med att öka och fördjupa sin 
självkännedom, samt sträva efter att få en så realistisk och balanserad självbild 
som möjligt. När, var och hur i utbildningen detta bör ske återkommer jag till 
senare i diskussionen. 

7.1 Utgångspunkter 
Det faktum att begreppet yrkespersonlig utveckling har sitt ursprung i den 
psykoanalytiska traditionen, där man vänder sig bakåt i tiden för att hitta vägar 
att utvecklas som person, tycker jag kan kännas lite tveksamt att lägga för stor 
vikt vid. Juul & Jensen menar att det måste finnas ett behov av strukturerad 
yrkespersonlig utveckling, och att man måste uppvisa symptom på att så är 
fallet, till exempel låg frustrationströskel, låg tolerans inför konflikter, låg 
energinivå, ångest, missbruk eller dylikt. I och med detta resonemang förutsätter 
man alltså att all självutveckling har sin utgångspunkt i självdestruktiva 
beteenden, problemområden, eller andra negativt laddade faktorer av den egna 
personligheten.  
 
Min tanke med yrkespersonlig utveckling som en del av musiklärarutbildningen 
är inte att lärarstudenterna ska bearbeta trauman från barndomen genom 
ångestprovocerande psykoterapeutisk verksamhet. Istället menar jag att fokus 
bör ligga på nutiden och framtiden, samt med utgångspunkt i ens starka, positiva 
egenskaper på det yrkespersonliga planet. Här menar jag alltså att Ahltorps  
(1998) infallsvinkel känns sundare, att man utgår från sina positiva sidor och 
utvecklar dem, med följden att de negativa sidorna dras med ”uppåt”. 
 
Vidare har de danska forskarna inställningen att man inte kan bestämma sig för 
när man ska utvecklas som person, utvecklingen kommer när man är redo för 
den, och därmed är det svårt att sätta tidsramar på en personlig 
utvecklingsprocess.  Denna ståndpunkt härstammar förmodligen också från den 
psykoanalytiska skolan. Om man istället utgår från Ahltorps (1998) nutids-
/framtidsinriktade resonemang, kan man kanske tänka sig att lärarstudenten 
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tillsammans med sina kurskamrater reflekterar över sin självbild utifrån lämpligt 
underlag, och genom detta får ett inspirerande, avdramatiserat och ångestfritt 
avstamp i sin personliga utveckling. Det här skulle möjligtvis kunna öka 
förutsättningarna för en synbar/kännbar personlig utveckling inom en viss 
tidsperiod. En svårighet i det här sammanhanget är att sätta upp tydliga mål, 
eftersom en personlig utvecklingsprocess är något väldigt abstrakt som kan vara 
svårt för en utomstående att lägga märke till, eller känna av. Bara personen som 
genomgår processen kan säga i vilken omfattning han/hon har ökat sin 
självkännedom med positiva resultat. Jag anser att det på musiklärarutbildningen 
handlar om att skapa förståelse, ett naturligt intresse, och i ett senare skede ett 
behov av självutveckling som ett betydelsefullt verktyg i ledar/lärarrollen. 
 

7.2 Frivilligt eller obligatoriskt 
Eftersom alla människor inte har samma förmåga och- eller intresse av att 
reflektera över sin självkännedom, pekar Juul & Jensen på att man inte kan 
tvinga någon att genomgå en personlig utvecklingsprocess. Här understryks 
vikten av att en sådan process bör vara frivillig, något som känns viktigt att 
diskutera ur mitt perspektiv, som musiklärarstudent, och som forskare på 
området. 
 
I resultatkapitlet framkom att studenter på Musikhögskolan i viss utsträckning 
prioriterar den musikaliska utbildningen framför de pedagogikinriktade ämnena. 
Detta borde rimligtvis spela en viss roll när det kommer till dessa studenters 
intresse och acceptans för yrkesinriktad självutveckling i utbildningen. Det som 
talar i linje med teorin om att yrkespersonlig utveckling bör vara ett frivilligt 
moment i utbildningen, är att en student som har ett annat motiv med sin 
utbildning än att bli en bra lärare inte ska behöva tvingas till att arbeta med sin 
självbild och självinsikt. Ser man det ur en annan synvinkel, är det kanske just 
de mest omotiverade lärarstudenterna som mest skulle behöva få insikt i vikten 
av självkännedom som verktyg i lärarrollen.  
 
En annan aspekt som talar både för och emot ett frivilligt upplägg av ämnet, är 
att olika människor i grunden är olika öppna för förändring, vare sig det gäller 
personlig utveckling,  att tapetsera om i lägenheten , byta vardagsrutiner eller 
dylikt. Man känner helt enkelt trygghet i att man vet hur saker har varit, är, och 
kommer att vara. Att vara trygg är en bra egenskap, så länge det inte går så långt 
att man inte kan tackla förekomsten av nya rutiner, metoder, människor eller 
andra faktorer som är ofrånkomliga att råka ut för i läraryrket. För att slutligen 
sammanfatta min ståndpunkt i just detta område säger jag; 
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Att gå igenom en yrkespersonlig utvecklingsprocess är inget man kan tvinga 
någon till, men att reflektera över sig själv och sin lärarroll kan och bör alla 
göra. Om det sedan leder till utveckling, är upp till lärarstudenten själv.  
 
Något som känns intressant att fundera vidare kring, är hur man skulle bära sig 
åt för att etablera yrkespersonlig utveckling som en naturlig del av 
musiklärarutbildningen, och därmed skapa behovet av ämnet på ett lämpligt sätt. 
 

7.3 Gemensam begreppsuppfattning 
Om man nu strävar efter att en yrkespersonlig utvecklingsprocess ska ha sin 
utgångspunkt i de positiva/starka egenskaper lärarstudenterna besitter, bör det 
inledningsvis vara viktigt att enas kring en gemensam definition av vad 
personlig utveckling är, och vad begreppet yrkespersonlig utveckling kan tänkas 
innefatta på musiklärarutbildningen.  
 
I resultatkapitlet beskrev jag två infallsvinklar på begreppet personlig 
utveckling, den ena kallade jag utåtriktad, den andra inåtvänd. Ur perspektivet 
för min undersökning finns fördelar och nackdelar med båda dessa. Fördelen 
med den utåtriktade infallsvinkeln är att man har ett konstruktivt sätt att närma 
sig sin självutveckling, man ser till möjligheterna istället för problemen, något 
som går i linje med att man tar tillvara på sina starka egenskaper och utvecklar 
dem. Nackdelarna i detta fallet kan vara att det rent praktiskt kan bli svårt att 
tillgodose alla individers utåtriktade handlingar, såsom att resa, börja meditera, 
uppleva nya kulturer eller dylikt.  
 
Den stora fördelen med den inåtvända infallsvinkeln blir följaktligen att man ser 
personlig utveckling som en process som sker i det egna medvetandet, en mental 
själslig process som inte behöver innefatta resande, eller annan fysisk aktivitet 
som skulle bli svårt att få in i den övriga skolverksamheten. Här har vi dock 
problemet att man lätt tar avstamp i just problem, negativa sidor av sig själv som 
man vill bli av med och som tynger en, snarare än att utveckla sina positiva sidor 
och se framåt. 
 
Båda dessa aspekter av den personliga utvecklingen är alltså viktiga att ta 
tillvara på. Målet skulle kunna tänkas vara att musiklärarstudenten i Malmö ska 
se personlig utveckling som en process som sker i det egna medvetandet och 
med utgångspunkt i de egna positiva, starka egenskaperna. När man dessutom 
knyter denna process till lärarutbildningen som sådan, med yrkesrelaterade 
faktorer som till exempel praktik och metodik, har man en ganska tydlig 
definition av vad yrkespersonlig utveckling för en musiklärarstudent kan 
innefatta.  
 



 

23 

Något annat som jag anser behöver ha en tung gemensam förankring på 
lärarutbildningen är självinsiktens betydelse för lärarens relationskompetens. 
Under rubriken ”Personlighetens betydelse i lärarrollen” i resultatkapitlet 
reflekterade fokusgruppen kring vilken roll lärarens personlighet och 
självkännedom spelar i relationerna till kollegor och elever. Här ansåg man att 
det är viktigt att inte kopiera sina lärarförebilder rent personlighets-
mässigt/socialt, och att en självsäker lärare förmedlar trygghet och trovärdighet 
till sina elever och arbetskamrater. Dessa synpunkter känns viktiga att belysa, 
och att ta tillvara på i framtida forskning.  
 
Här känns det också angeläget att diskutera lite kring vad som inte dök upp i 
diskussionen kring självinsiktens betydelse i lärarrollen. Då syftar jag på tesen 
att om man känner sig själv, sina egenheter och karaktärsdrag, blir man hjälpt i 
sina relationer till medmänniskorna. Man får genom sin självinsikt förståelse för 
andra människors personlighetstyper, man lär sig att ha överseende med 
egenskaper och beteenden hos andra, som man annars skulle irritera sig på. Man 
kan även känna sig tryggare i att delegera/dela upp uppgifter till  elever/kollegor 
som har egenskaper man själv saknar, och som man tror klarar uppgiften bättre 
än en själv.  
 
Detta resonemang, som bottnar i det rollmedvetna ledarskapet, borde ha stort 
utrymme när det kommer till ledarskap i klassrummet, och när man i framtiden 
frågar nyutexaminerade lärare om deras uppfattning av självinsiktens betydelse i 
lärarrollen bör dessa aspekter finnas som en naturlig del i deras medvetande. 
Inom detta område, i min mening, har alltså de pedagogiska institutionerna lite 
att lära av den konkret ledarskapsinriktade forskningen.  

7.4 Lärare kontra ledare 
Ytterligare två begrepp som kan behöva ställas i relation till varandra, med tanke 
på föregående stycke, är lärare respektive ledare. Något som visade sig i 
fokusgruppen var dels att ordet ledare hade olika innebörd för grupp-
medlemmarna, och dels att man hade olika uppfattning om skillnader och 
likheter mellan det två begreppen. Liknande jämförelser gör t.ex. Ahltorp mellan 
chefsbegreppet och ledarbegreppet, där chefskapet ses som en formell funktion 
och position utnämnd av överordnade. Ledarskapet är däremot något informellt 
som växer fram underifrån i relationen mellan chefen/ledaren och medarbetarna. 
Utifrån detta finner man alltså enligt Ahltorp ofta chefer som inte utövar något 
ledarskap, samt ledare som inte är chefer.  
 
Jag har svårt att tro att man kan vara en bra lärare utan att utöva något slags 
ledarskap, och för att kunna jämföra ledar- respektive lärarbegreppet, är det nog 
viktigt att börja fundera kring vad som är gemensamt för begreppen lärare och 
ledare, men även lärare och chef. En lärare får sin position formellt utnämnd av 
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en överordnad (rektor), i likhet med en chef. Samtidigt är läraryrket mer konkret 
ledarinriktat än många chefspositioner i andra organisationer. Att det sedan 
oftast är barn och ungdomar som är föremål för lärares ledarskap, ställer ännu 
högre krav på lärarkompetensen, eftersom unga människor är i större behov av 
praktisk, konkret vägledning än vuxna.  
 
Om vi återgår till fokusgruppens reflektioner i ämnet, så visade det sig att 
exempelvis person C, såg ledarbegreppet som något negativt och auktoritärt. 
Personen ansåg i och med detta att man bör skilja på ledaregenskaper och 
läraregenskaper, då en lärare har mer jämställd relation till sina ”underordnade”, 
d.v.s. eleverna. I detta fallet känns det nästan som att när personen säger ledare, 
så menar personen egentligen chef, i en ganska konservativ bemärkelse, där 
tyngdpunkten ligger på ett väldigt auktoritärt styre. Övriga i fokusgruppen såg 
för övrigt ett närmare släktskap mellan lärare och ledare. Något jag menar att 
man bör sträva efter på musiklärarutbildningen är att även inom detta område 
kartlägga de mänskliga egenskaperna som är gemensamma för läraraspekten och 
ledarskapet, och skapa tydliga definitioner av dessa.  
 

7.5 Ramar 
Under denna rubrik diskuterar jag resultaten av undersökningen när det kommer 
till möjlig strukturering av yrkespersonlig utveckling på lärarutbildningen i 
musik. Jag kommer dock inte att lägga fram några färdiga förslag till 
kursupplägg, utan diskutera de områden och aspekter ur resultaten som jag anser 
kan vara intressanta och relevanta för senare undersökningar.  

7.5.1 Verksamhetsförlagd utbildning 

Det visade sig att flera av deltagarna i fokusgruppen hade väldigt positiva 
erfarenheter av praktikhandledare som gett konstruktiv feedback på deras 
personlighet i lärarrollen, och att VFU-perioderna hade varit några av de mest 
självutvecklande delarna av musiklärarutbildningen. Detta är väldigt intressant, 
eftersom jag själv under årens lopp fått några egna exempel på, och höra talas 
om andra exempel på mer eller mindre kompetenta praktikhandledare. Här kan 
man kanske tänka sig att högre krav på, och bättre utbildning av handledare kan 
vara ett av stegen mot att utveckla VFU-ämnet inom yrkespersonlig utveckling. 
Samtidigt behöver förmodligen även studenterna inför praktikperioderna göra 
sig mer medvetna om de olika aspekterna i lärarrollen som har med den egna 
personligheten att göra, och aktivt arbeta med och reflektera över sitt 
ledar/lärarbeteende under praktiken.  

7.5.2 Instrumentalmetodik 

Om man tänker sig yrkespersonlig utveckling som en del av instrumental-
metodiken finns ett par faktorer som behöver belysas. På klasslärar-
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utbildningarna finns inte ämnet med i samma utsträckning som på 
instrumental/ensemblelärarlinjen, och i och med detta bör man hitta ett annat 
lämpligt forum för dessa utbildningar, där man inte delas in i för stora grupper 
och samtidigt har gemensamma infallsvinklar på självutvecklingen, liknande 
instrumentalmetodikämnet alltså. Här vill jag tillägga att jag som student på 
instrumentallärarlinjen inte vet tillräckligt mycket om klasslärarutbildningarna 
för att kunna komma med åsikter om lämpligt forum för yrkespersonlig 
utveckling på de utbildningarna. De studenter i fokusgruppen som går en G-
utbildning kom inte med konkreta förslag i just detta sammanhang. De 
gruppdeltagare som har haft instrumentalmetodik menade att det vore naturligt 
att arbeta med självutvecklande träning i detta ämne, just eftersom man alla har 
samma huvudinstrument, och därmed har ett gemensamt fundament med 
konkret anknytning till lärarrollen. Detta är något som kan bli föremål för vidare 
forskning anser jag.  

7.5.3 Individuellt eller i grupp 

Resultatet av gruppintervjun visade att man både kunde tänka sig enskild 
undervisning inom personlig utveckling, men även gruppverksamhet, dock inte i 
för stora grupper. Om vi knyter an till resonemanget om instrumentmetodiken 
som lämpligt forum, så brukar man i det ämnet vara ca 3-6 studenter på 
lektionerna. Detta tycker jag känns som ett lämpligt studentunderlag om alla ska 
få tillräckligt stort fokus på sin egen självutveckling, och utan att det blir för 
många åsikter och infallsvinklar för den enskilde studenten att bearbeta.  
 
I resultatdelen redogjorde jag för två möjliga strukturer för den yrkespersonliga 
utvecklingen som fokusgruppen kom att reflektera över; dels hade vi en enskild 
kurs i yrkespersonlig utveckling, dels funderade man på om den yrkespersonliga 
utvecklingen kunde vävas in i de övriga ämnena på ett naturligt sätt. De 
ämnesområden jag hittills har diskuterat har fallit in under den senare. Det finns 
här två stora frågetecken som jag anser bör diskuteras i och med detta. 
 
För det första har vi det som behandlades under rubriken ”Frivilligt eller 
obligatoriskt”: Om den yrkespersonliga utvecklingen vävs in i utbildningen, så 
blir ämnet ofrånkomligt obligatoriskt, och de aspekter som talar för ett frivilligt 
upplägg av ämnet måste därmed anpassas efter detta faktum. För det andra har 
vi när vi talar om storlek på studentgrupper frågetecknet kring ett lämpligt sätt 
att väva in yrkespersonlig utveckling på klasslärarutbildningarna, här känns 
ämnet som ett frivilligt moment däremot nära till hands.  
 
På Musikhögskolan har man till skillnad från lärarhögskolan stora möjligheter 
till enskilda tillval, både individuella och grupptillval. Om man lade 
yrkespersonlig utveckling som ett frivilligt grupptillval, skulle det finnas 
möjlighet för studenter från alla varianterna av musiklärarutbildningen att 
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tillgodogöra sig ämnet på ett motiverat sätt. Här kan jag tillägga att Juul/Jensen 
pekar på erfarenheter från danska skolor, där yrkespersonlig utveckling är ett 
frivilligt moment för lärarna, att första året momentet införs deltar en viss 
procent av lärarna i processen, och andra året har större delen av kollegiet 
anslutit till verksamheten. Sammanfattningsvis inför fortsatta studier av området 
anser jag att det är viktigt att reda ut de frågetecken jag just pekat på, för att 
kunna utveckla resonemanget ytterligare. 

7.6 Ledarskapsmodellen 

I fokusgruppens perspektiv hade RONS-modellen både för- och nackdelar. 
Fördelarna bestod i att det ansågs positivt att fokus låg på starka egenskaper, och 
att man kände igen sig i sin RONS-profil, samt att man fick bekräftelse på sina 
goda egenskaper. Frågetecken fanns däremot kring hur man skulle gå vidare i 
reflektionen efter att ha kartlagt sitt ledarbeteende. Om man strävar efter att hitta 
en lämplig modell att använda sig av i struktureringen av yrkespersonlig 
utveckling på lärarutbildningen är denna frågeställning grundläggande, och jag 
anser att man skulle behöva testa flera olika modeller för självreflektion. Detta 
är något som kan vara intressant för senare undersökningar.  
 
Det mest intressanta ur mitt perspektiv, var att fokusgruppen stödde teorin om 
att personlig utveckling bör ha sin utgångspunkt i de starka, positiva sidorna av 
personligheten, och inte i svagheter och problemområden. Varför jag tycker att 
detta är viktigt, är att en yrkespersonlig utvecklingsprocess bör försöka göras så 
ångestfri och avdramatiserad som möjligt.  
 
Att arbeta med sin självutveckling bör vara något som stärker personligheten 
redan från början, och jag anser att Ahltorps (1998) infallsvinkel känns rätt i 
tiden när det kommer till detta faktum. Jag har däremot svårt att diskutera 
RONS-modellen som möjligt hjälpmedel i yrkespersonliga utvecklingsprocesser 
för musiklärarstudenter, eftersom det inte har funnits tid eller utrymme i denna 
undersökning att jämföra den med andra liknande ledarskapsmodeller. Något 
som jag med resultatet i handen menar skulle behövas för att kunna få en 
realistisk uppfattning om vad som vore det bästa alternativet för musikhögskolan 
i Malmö. 

8. Slutsatser 
För att sammanfatta de enligt mig viktigaste slutsatserna av undersökningen på 
ett tydligt sätt, väljer jag att strukturera detta kapitel i punktform. Här förtydligar 
jag även de förslag till vidare forskning som vävdes in i diskussionen: 
 

• Utgångspunkten och metoderna inom begreppet yrkespersonlig utveckling 
måste i viss mån anpassas för att kunna användas även på musik-
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lärarutbildningen, eftersom begreppet idag enbart förknippas med 
självutveckling för redan färdigutbildade och yrkesverksamma lärare. Här 
skulle man kunna undersöka vidare hur man kan få in en lärar-
förberedande dimension i begreppet. 

• Lärarstudenter behöver tidigt i utbildningen få insikt i, och förståelse för 
personlighetens betydelse i lärarrollen, och på vilket sätt personlig 
utveckling och god självkännedom kan hjälpa läraren i hans/hennes 
relationer till andra människor.(elever, kollegor, skolledning) 

• Begreppet personlig utveckling behöver en tydlig gemensam definition 
hos studenterna, för att underlätta den senare processen då man arbetar 
med sin personlighet inom yrkesrelaterade frågeställningar.  

• En yrkespersonlig utvecklingsprocess för en musiklärarstudent bör ha 
fokus på nutid och framtid, och ha sin utgångspunkt i de starka, positiva  
egenskaper studenterna besitter.  

• För att kunna sätta ramar på möjlig yrkespersonlig utveckling på 
musiklärarutbildningen måste vidare undersökningar visa om ämnet bör 
flätas in i övrig skolverksamhet, och därmed bli obligatoriskt, eller om det 
bör ses som ett frivilligt och fristående moment i utbildningen. 

• Lärarstudenter behöver i större utsträckning bli medvetna om att ledar-
beteenden och läraregenskaper har ett stort släktskap, och att begreppet 
ledarskap idag är något helt annat än för en generation sedan. Här skulle 
vidare forskning kunna inriktas på att djupare kartlägga samband mellan 
pedagogiskt ledarskap och ledarskapsforskning inom andra ämnes-
områden (näringsliv, idrott, projektledning etc). 

• Det faktum att VFU och ämnesmetodiken är de ämnen i lärarutbildningen 
där självutvecklingen upplevs som störst, är värt att undersöka vidare. Då 
tänker jag på hur man skulle kunna förbättra dessa ämnen/kurser genom 
att införa någon slags strukturerad självreflektion. 

• Ett förslag till vidare forskning angående RONS-modellen, är som sagt att 
jämföra den med andra ledarskapsmodeller med liknande syfte, för att på 
ett mer grundligt sätt kunna bedöma dess kvaliteter som verktyg på en 
lärarutbildning. 
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10. Bilagor 
Bilaga 1 

RONS-test. 
 
Gå igenom förteckningen med egenskaper som finns nedan. Välj ut fyra 
egenskaper du tycker är mycket typiska för ditt sätt att vara. Ge dessa 3 poäng. 
Ta sedan ut fyra som är ganska typiska. Ge dessa 2 poäng. Välj slutligen fyra 
som i någon mån är typiska. Ge dessa 1 poäng. Svara spontant! 
 

1. Energisk            _ 
2. Grundlig            _ 
3. Impulsiv            _ 
4. Inlevelsefull      _ 
5. Aktiv                 _ 
6. Noggrann          _ 
7. Spontan             _ 
8. Lyhörd              _ 
9. Snabb                _ 
10. Ordningsam      _ 
11. Entusiastisk      _ 
12. Förstående        _ 
13. Ihärdig              _ 
14. Stabil                _ 
15. Idérik                _ 
16. Känslig             _ 

 
 
 
          R      O      N       S 
          _       _       _        _ 
 
 
 
Namn:  
 
(R= 1, 5, 9, 13. O= 2, 6, 10, 14. N= 3, 7, 11, 15. S= 4, 8, 12, 16.) 
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Bilaga 2 

 

Intervjumall fokusgrupp 
 
Innan deltagarna kommit är det viktigt med förberedelse gällande hur de ska 
sitta i rummet. Eftersträva så långt det är möjligt att stolarna står i en cirkulär 
form på golvet, med ledaren något särställd från övriga gruppen.  
 
Om deltagarna känner varandra sen tidigare kan det vara bra att gruppera dem i 
par på så vis att de inte hamnar med den person de känner bäst. Ett trick kan 
vara att be de sätta sig bredvid den person som har mest lika ögonfärg, ”den som 
man pratat minst med under senaste veckan”, etc. Får presentera sig kort för 
varandra i par, och man kan även be de prata lite om vilka förväntningar de har 
på mötet... 
 
Inledning 
 
Hälsa välkommen, tacka för att de tagit sig tid, berätta om mötets ramar (hur 
länge ska vi sitta; var är toaletten; och inte minst vad är syftet med dagens 
möte). 
 
Syftet är att…. (förutsättningslöst tänka kring; få era synpunkter på det här 
kunskapsområdet; inga prestationskrav utan mer spontana tankar uppskattas; vad 
ska materialet användas till?) 
 
 
Första frågan 
 

- Ni har ju alla fyllt i ett formulär; fått ett resultat (en profil), och sedan fått 
möjlighet att läsa på teorin. Hur har ni upplevt att göra det här testet? 
Stämmer profilen med er egen bild av er själva? På vilka sätt stämmer det, 
och på vilka sätt stämmer den inte? 

 
(De får således prata två och två om den frågan under ca 6-7 min. Därefter 
vänder man sig tydligt till det ena paret och säger: - Vad har ni pratat om? 
När de är klara säger man till det andra paret: - Vad pratade ni om, känner 
ni igen det som de andra beskriver?) 

 
 
Sedan är samtalet igång. Målet är att få samtalet så flödande som möjligt, och 
inte så tydligt stolpa upp sina egna frågor. Försök i stället använda de ord och de 
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saker som kommer fram från deltagarna och knyt det till en förberedd struktur 
av intressanta frågeställningar. En sådan struktur kan se ut som följer: 
 

A. RONS-teorin. Verkar RONS-teorin vara användbar? På vilka sätt är den 
relevant i lärarsammanhang, och på vilka sätt är den inte det? Hur kan 
man överföra teorin till klassrumssituationer, har ni några exempel? 
Upplevda situationer? Är teorin användbar i lärarlagstänkande? Etc… 

B. Är det intressant med personlig utveckling angående lärarrollen? Är det 
viktigt för en lärare att utveckla sig som person? Att ha god självinsikt? 
Att vara en god ledare? Vad är ett bra ledarskap i klassrummet? Skiljer 
det sig mellan förskola, tidigaredel och senaredel?  

C. Vilka frågeställningar väcker vårt resonemang hos er? Tror ni att 
kunskap kring ledarskap behöver få ett tydligare fäste i lärarens 
professionella roll? På vilka sätt behöver lärarrollen utvecklas? Vilket 
stöd behöver lärare för att vilja och våga utveckla sitt ledarskap; från 
rektor? från kollegor? utomstående handledning? elevhälsopersonal?  

D. Vilka frågeställningar skulle vara intressanta att arbeta vidare med? Ex 
är ledarskapet i den pedagogiska miljön något som är skiljt från andra 
kulturer (t.ex. näringslivet, övriga offentliga förvaltningar?) 

 
Under samtalet kan man hela tiden växla mellan att prata två och två (Markus 
sitter tyst) och att prata alla tillsammans. Det ger i sig en kreativ effekt, när man 
tvingas växla mellan att prata och lyssna. Om man kör fast, och samtalet går lite 
på tomgång, kan man alltid använda något som sagts av någon deltagare och 
säga: ”det där du tog upp var ju himla intressant, prata lite om den frågeställning 
två och två.” Låt dem prata i ca 3-4 min, och fråga sedan helt öppet: ”Ja, vad 
tänker ni om den frågan?” Om inge säger något på tre sekunder, vänder man sig 
tydligt till ena paret och frågar: - Vad pratade ni om? 
 
 
Utvärdering 
 
Efter att innehållet känns någorlunda uttömt, är det viktigt att man gör en 
utvärdering av samtalet. Detta i syfte att deltagarna ska känna sig lyssnade på, 
och att man själv inte ska behöva fundera efteråt på vad deltagarna egentligen 
tyckte om mötet. Så när det är 15 minuter kvar av tiden avrundar man samtalet 
ovan. Antingen känns ämnet ganska färdigpratat, eller också är deltagarna i full 
gång med prat. Men även om det är full rulle ska man börja avrunda; och det 
kan man göra genom att t.ex. säga; ”Ja, det verkar som om det finns ännu 
mycket mer att prata om, och det skulle vara jättespännande att höra mer av vad 
ni har att säga, men jag tror att vi ändå ska börja avrunda nu om vi ska kunna 
sluta till kl…, vad tror ni om det?” 
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Orsaken till att man inte ska låta samtalet flöda på obestämd tid är att det skapar 
viss otrygghet i gruppen. Det är i så fall bättre att folk känner att de inte riktigt 
hunnit prata klart; de är lite mer fortsatt intresserade på så vis.   
 
Så när det är 10-15 minuter kvar av tiden, ger man deltagarna möjlighet att prata 
två och två om dessa tre punkter: 
 
Gällande dagens samtal/möte:   

- Vad är ni nöjda med? 
- Vad är ni missnöjda med? 
- Eventuella lärdomar ni tar med er? 

 
 
Och slutligen återigen: ”Vad pratade ni om nu?”, så får alla möjlighet att berätta 
om hur de tänkt. Markus roll i det här skedet är att bara lyssna och ta in. Inte på 
något sätt förklara eller försvara sig. Så om t.ex. någon säger: ”det här var det 
mest meningslösa möte jag varit på”, då säger Markus: ”Intressant, på vilket sätt 
lite mer specifikt känner du att det varit meningslöst.”  
 


