
Pedagogiska institutionen
Box 199, 221 00 Lund

KOMVUXLÄRARES SYN PÅ SIN
PROFESSIONELLA UTVECKLING

- en fallstudie

Christian Kjellsson

Handledare:
 Glen Helmstad

Kurs: PED 440
Kandidatuppsats, 10 poäng
41-60 poäng
Datum: 2001-06-06



2

FÖRORD ............................................................................................................................................................... 3

1 INTRODUKTION.............................................................................................................................................. 4

1.2 DISPOSITION .................................................................................................................................................. 5
1.3 SKOLAN SOM ORGANISATION OCH LÄRARES KOMPETENSUTVECKLING.......................................................... 5

1.3.1 Skolan som organisation....................................................................................................................... 6
1.3.2 Rektorns roll i vuxenskolan .................................................................................................................. 8
1.3.3 Lärarnas val av fortbildning ................................................................................................................. 8
1.3.4 Uppföljning och utvärdering................................................................................................................. 9
1.3.5 Att utvecklas genom fortbildning ........................................................................................................ 10

1.4 LÄRARES PROFESSIONELLA UTVECKLING .................................................................................................... 12
1.4.1 Utveckling i Samspel med elever......................................................................................................... 13
1.4.2 Utveckling i samspel med kolleger...................................................................................................... 14

1.5 SAMMANFATTNING...................................................................................................................................... 15
1.6 PRECISERAT SYFTE....................................................................................................................................... 15

2 METOD ............................................................................................................................................................ 15

2.1 VAL AV METOD ............................................................................................................................................ 15
2.2 UNDERSÖKNINGSGRUPP............................................................................................................................... 16
2.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ................................................................................................................................. 17

3 RESULTAT ...................................................................................................................................................... 18

3.1 LÄRARES SYN PÅ VÄGAR TILL PROFESSIONELL UTVECKLING....................................................................... 18
3.1.1 Lärares utveckling i samspel med elever ............................................................................................ 19
3.1.2 Lärares utveckling i samspel med lärare ............................................................................................ 22

3.2 VAD TYCKER LÄRARNA ÄR BRA MED ORGANISATIONEN ? ........................................................................... 23
3.3 VAD SKULLE LÄRARNA OCH LEDAREN VILJA FÖRÄNDRA I ORGANISATIONEN ?............................................ 24
3.4 SKOLLEDARENS SYN PÅ SIN ROLL I LÄRARNAS UTVECKLING ....................................................................... 25
3.5 SAMMANFATTNING...................................................................................................................................... 25

4 DISKUSSION................................................................................................................................................... 26

4.1 I VILKA SAMMANHANG I SKOLVARDAGEN TYCKER LÄRARE ATT PROFESSIONEN UTVECKLAS OCH VAD ÄR

DET SOM UTVECKLAS? ....................................................................................................................................... 26
4.2 VAD KAN LEDARNA GÖRA FÖR ATT UNDERLÄTTA LÄRARNAS PROFESSIONELLA UTVECKLING?................... 29
4.3 VAD TYCKER LÄRARNA ÄR BRA OCH DÅLIGT MED DEN NUVARANDE FORTBILDNINGEN? ............................ 30
4.4 SLUTDISKUSSION ......................................................................................................................................... 30

LITTERATURLISTA ........................................................................................................................................ 33



3

Förord

En intressant arbetsorganisation främjar och utvecklar önskvärt lärande i arbetet.
Det sociala sammanhanget i en organisation har stor betydelse för vad vi lär oss. Flexibilitet
och självstyre blir allt viktigare krav bland de anställda. Dessa krav på arbetsledningen ställer
i sin tur krav på de anställdas möjligheter att upprätthålla och utveckla sin kompetens på
arbetsplatsen. Detta för att få en stimulerande och kompetensgivande arbetsplats.

Jag har alltid undrat hur lärare utvecklar sitt yrkeskunnande. I dagens vuxenskola ställs höga
krav på lärarna. Eleverna är vuxna och vill oftast ha den bästa utbildning de kan få, för de
pengar som de lägger ut. En dialog kan föras mellan läraren och eleven, denna kan vara
utvecklande för båda parter. Detta ökar i sin tur också kraven på läraren som
kunskapsförmedlare. Pressen höjs på läraren att komma väl förberedd till lektionerna och ha
nytt och intressant material i t ex samhällskunskap för att få till en givande diskussion där
läraren är ordförande.

Jag vill tacka Glen Helmstad för väl genomförd handledning och min moder för att jag fått
låna hennes dator.
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1 Introduktion

I arbetslivet finns ett ständigt behov av att lära och utvecklas, för att en organisation ska klara
sig konkurrensmässigt gentemot andra organisationer. Uttryck som kompetensutveckling och
personalutveckling blir allt viktigare begrepp i en organisation. Dessa instrument har kommit
till för att personalen ska lära sig att arbeta på ett effektivare sätt samt för att de skall trivas
och utvecklas, dvs förbättra och engagera sig i organisationen.
Jag vill med undersökningen är att få mer kunskap om vad kompetensutveckling innebär för
lärarna i en vuxenskola. Hur utvecklar lärarna sin professionalitet. Jag skulle även vilja veta
vad rektorerna bör göra för att hjälpa lärarna med att utveckla sin kompetens. Min sista
undran är om de nuvarande kompetensåtgärderna motsvarar lärarnas förväntningar i den
skola, som är till föremål för min undersökning.

I dag använder man ordet kompetensutveckling i olika organisationer när man talar om
utveckling av personalen. Söderström (1990) och Ellström (1997) menar att kompetens både
kan vara individ och organisationsrellaterad. Han skriver att kompetens i en vidare mening
innebär att inneha efterfrågad eller lämplig förmåga samt mänsklig kvalité, men också
förmåga att utvecklas och lösa problem av olika slag som kan förekomma i en viss
organisation. I den organisationsrellaterade innebörden avser man den samlade förmågan i en
organisation. Personalutvecklingen är en del i kompetensutvecklingen. Detta begrepp är
mindre komplext än kompetensbegreppet, eftersom uttrycket ” personalutveckling” i sig
förklarar vad det hela handlar om, det vill säga utveckling av personalen. Granberg (1995)
menar att personalutveckling är åtgärder för att den anställde ska utveckla kunskaper inom sitt
yrkesområde, dels skaffa sig nya kunskaper. Detta för att öka individens professionalitet. Jag
hävdar att personalutveckling är ett sätt att öka de anställdas kompetens. Om en organisation
åsidosätter sina strategier gällande personalutvecklingen, eller helt enkelt struntar i dessa, så
kommer troligtvis personalen att utveckla sin kompetens i en lägre takt, än i en organisation
som prioriterar personalutveckling och lärande i organisationen. Personalen som inte får
någon utveckling kanske till och med söker sig till andra organisationer.

Det är mycket tal om att förbättra elevernas kompetens och utveckling inom skolväsendet i
dag. Hur ser situationen ut för lärarna? Finns det någon typ av personalutveckling för lärare
på vuxenskolor? Det är enligt mig väldigt viktigt att lärare utvecklas i rätt riktning, så att det
inte stagnerar i rutin baserade handlingar. De har ett väldigt stort ansvar för vad de lär ut till
sina elever och då är det viktigt att de hela tiden utvecklar både sin pedagogik och sina
ämneskunskaper.

Vad finns det för typ av kompetensutveckling för lärare i skolan? Hur ser vuxenskolan ut
organisationsmässigt sett? Vad är sedan tidigare känt beträffande vuxenlärares
kompetensutveckling?
Frågorna är många, men det jag slutligen valt att studera är vad kompetensutveckling innebär
för lärarna i en vuxenskola och hur de utvecklar denna samt vad rektorerna kan göra för att
hjälpa lärarna med deras kompetensutveckling. Jag avser även utröna huruvida lärarna är
tillfreds med den kompetensutveckling som förs på skolan för tillfället.

Det som är föremål för min undersökning är vuxenlärares kompetensutveckling i en komvux
organisation. Efter att lärare genomgått det formella utbildningssystemet dvs
lärarutbildningen så kommer de ut i arbetslivet och det informella vardagslärandet tar vid. Jag



5

tycker det är intressant att se vad lärararbetet kan tillföra lärarna för utveckling eftersom de
här lär i interaktion med varandra och andra Borgström (1988).
1.2 Disposition

Jag har valt att utgå från den litteratur som behandlar mitt syfte, det vill säga vad
kompetensutveckling innebär för lärare i en vuxenskola. Min litteratur genomgång börjar med
en kort presentation av hur jag gått tillväga för att finna den litteratur som jag använt mig av.
Sedan går jag in på lärande i organisationen. Vidare skriver jag om skolan som organisation
och lärarnas professionella utveckling ur ett lärarperspektiv samt ledarnas roll i skolan. För att
på detta sätt se vad litteraturen har att säga om det valda problem området. Efter
litteraturavsnittet preciserar jag mitt syfte och sedan kommer metodavsnittet.

I metoden avsnittet  kommer jag att förklara hur jag valt ut mina intervjupersoner samt  hur
jag gått tillväga och vad för typ av metod jag använt mig av i min undersökning.

Jag har i min undersökning valt att lägga tyngdpunkten på lärares vardagslärande, men jag har
ändå gått in på fortbildning då detta också har betydelse för en lärares utveckling. I resultatet
kommer jag att redovisa de tio intervjuerna som jag genomfört på komvux. Resultatet
kommer jag att dela upp efter mina syftes frågor; i vilka sammanhang i skolvardagen tycker
lärarna att professionen utvecklas och vad ledarna kan göra för att underlätta lärarnas
utveckling samt vad lärarna tycker är bra och dåligt med organisationens nuvarande
utveckling. Jag kommer att ha följande rubriker; lärarnas syn på professionell utveckling,
rektorn som hjälp och nackdelar och fördelar med den nuvarande organisationen. Jag kommer
att redovisa resultatet i löpande text och ibland kommer jag att lägga in intressanta citat.
Efter resultatredovisningen kommer diskussions avsnittet, här kommer resultatet av
intervjuerna att tolkas och diskuteras med anknytning till syftets frågeställningar. Resultat
redovisningen kommer att kopplas till inläst litteratur samt egna funderingar och utifrån det
ämnar jag komma fram till en slutsats. I diskussionsdelen kommer även mina reflektioner
över brister i arbetet att diskuteras. Resultatet har väckt nya idéer och frågeställningar vilka
skulle vara intressanta att undersöka vidare. Dessa förslag till fortsatta studier avslutar
diskussionskapitlet samt uppsatsen.

1.3 Skolan som organisation och lärares kompetensutveckling

Jag har gjort en viss förundersökning på Malmö högskolas huvudbibliotek. Först undersökte
jag hyllan för personal och organisationsutveckling och fann fem intressanta titlar. Sedan
letade jag i databaserna Libris och Erik där använde jag mig av sökord som:

•  Kompetensutveckling
•  Personalutveckling
•  Personaladministration
•  Lärares lärande
•  Personalutveckling och skola
•  Kompetensutveckling och skola

Med dessa sökord fick jag en liten vägledning till litteratur, som skulle kunna vara  värdefull
för mitt syfte. Några av böckerna hade jag redan i min egen bokhylla, så dessa böcker
behövde jag inte bege mig till biblioteken för att finna. Jag blev inte riktigt nöjd med de
träffar jag fick, så jag tog kontakt med en bibliotekarie. Hon gav mig tipset att söka litteratur
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på lärarhögskolans mediotek, eftersom hon trodde att här skulle intressant litteratur stå att
finna. Mycket riktigt. Sidan om de datorer som stod till förfogande på lärarhögskolans
mediotek, fanns ett litet kompendie med relevanta sökord. De flesta av mina tidigare använda
sökord fanns med i detta kompendie. På detta sätt fick jag fram vilket hyllplan jag skulle söka.
De bibliotek jag sökt litteratur på har varit på:

•  Social och beteende vetenskapliga biblioteket
•  Malmö högskolas huvudbibliotek
•  Lärarhögskolans mediotek

Enligt Ellström (1992) och Sandberg, Targama (1998) är det självklart att en individs lärande
inte upphör i ungdomsåren. Detta är en livslång process och denna process fortsätter i
arbetslivet och dess organisationer. Att lära enligt Ellström är att förändra människors
kompetens i samspel med sin omgivning. Det vill säga förändringar som kan avse såväl
kunskaper, intellektuella och manuella färdigheter som attityder, sociala färdigheter och
personlighetsrelaterade egenskaper. Sandberg och Targama menar att förståelse är grunden
för lärande i arbetet. Synen på lärande följer synen på kompetens. Kompetens i arbete består
enligt dem av en specifik uppsättning egenskaper, såsom kunskaper och färdigheter som en
individ besitter i relation till ett visst arbete. Synen på lärande i arbete är förvärvandet av en
viss uppsättning kunskaper och färdigheter som konstituerar en viss kompetens. Ellström
(1996) menar att en utbredd uppfattning är att allt lärande är positivt och utvecklande för
individen. Med positivt lärande avser Ellström (1996) det lärande som främjar individens
utveckling och som ger individen möjlighet att påverka sina livs och arbetsvillkor. De
negativa konsekvenserna som lärande kan ha för individen är passivisering, underordning
eller dekvalificering det vill säga att man lär sig själv till hjälplöshet genom att arbeta efter
rutin utan att reflektera över det man gör. Ellström (1996) har sammanfattat lärande så här:

En kontinuerlig pågående process;
Som kan vara avsiktligt planerad och medveten, men som även kan vara omedveten;
Vars resultat kan vara positiva i form av en utvidgad eller ökad kompetens,
Men som även kan innebära negativa konsekvenser i form av t ex passivisering,
underordning, minskad kompetens.

Sandberg och Targama (1998) menar att genom att förändra sin förståelse av arbetet kan
människor förändra sitt handlingssätt och lärande och utveckla en ny annorlunda kompetens i
arbetet. En av de mest centrala förutsättningarna för att åstadkomma lärande genom
förändring av förståelse är reflektion. En viktig sak att notera är att vårt huvudsakliga
reflekterande sker inom ramen av vår befintliga förståelse av arbetet. Om vi på vår arbetsplats
ska lösa ett oväntat problem, så måste vi stanna upp och reflektera över hur detta ska lösas. På
detta sätt är det endast problemet som är i fokus. Så länge reflektionen är riktad mot
arbetsproblemen, så sker enbart kompetensutvecklingen inom ramen för den befintliga
förståelsen av arbetet. Enligt Sandberg och Targama så måste vi, för att ändra vår förståelse
också börja reflektera över hur vi förstår arbetet. Fortsättningsvis kommer jag att ta upp hur
detta fungerar i skolan.

1.3.1 Skolan som organisation
I detta avsnitt kommer jag att ta upp om skolan som organisation och hur denna förändrats
genom tidens lopp. Enligt Liljequist (1994) och Maltén (1995) är organisation ett ord som
kommer ifrån grekiskans organon, som betyder redskap eller verktyg. Man kan säga att
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begreppet organisation kan ses som ett redskap för att uppnå vissa mål. Men gemensamma
mål räcker inte för att få en organisation att fungera. Den måste för att kunna fungera i
samklang med  sitt syftet ha en uppbyggnad som fungerar. Detta innebär att det måste finnas
klara spelregler för hur beslut ska fattas, och hur kommunikation och kontroll ska utövas. Alla
aktörer i en skolorganisation, det vill säga lärare, rektor och administrativ personal, måste ha
kunskap om hur organisationen arbetar och styrs samt dess regler och funktion.

Under 1960- och 70 talet var den svenska skolan  märkbart centralstyrd. Statsmakten hade
under denna period för avsikt att bryta ner ett gammalt skolsystem, det vill säga folkskolan
och lärdomsskolan. Dessa skolformer bevarade en social skiktning och segregation i skolan.
Statsmakten ville gå i en mer demokratisk bana och strävade i stället mot en grundskola för
alla. Denna förändring krävde en hård centralstyrning. Centralstyrningen lyckades ändra på
skolans organisatoriska uppbyggnad, men inte på det pedagogiska arbetet (Maltén, 1995).
Liljequist (1994) menar att undersökningar som gjordes under 70- talet visade att statsmakten
inte helt och fullt lyckats med sitt syfte att förändra både på organisationen och det
pedagogiska arbetet.

Liljequist anser att 70- talets forskningsrapporter blev starten på en decentralisering av
skolorna. Denna decentralisering började enligt Maltén (1995) så sakteliga på 80- talet.
Granberg (1995) ser inte decentralisering som en organisationsform, utan som ett synsätt på
hur en organisation ska verka. Detta påverkar i sin tur valet av organisationsform.
Decentralisering är motsatsen till centralisering. I stället för att samla ihop organisations
ledningen till ett område, så delegerar man vid decentralisering ut ledningen till mindre
område. Detta tar sig ofta uttryck i att organisationen får geografisk spridning.
Decentraliseringen slutade enligt Liljequist (1994) med att skolan i det närmaste
kommunaliserades och att den lokala skolan inom kommunen fick stort frihetsutrymme. Man
kan därför tala om skolan som en lokal organisation. Detta innebär en organisation som under
sin ledning, själv bär ansvaret för att det de undervisar i skolan strävar mot den nationella
skolplanen. Enligt Liljequist (1994) ska denna frihet  leda till att öka personalens pedagogiska
utveckling, det vill säga högre målmedvetenhet, ökad kunskap om organisationers fördelar
och nackdelar. Alexandersson (2000) menar att när det centraliserade styrsystemet av skolan
förändras mot ett decentraliserat lokal styrt organ, så blir följden att målstyrningen ökar.
Denna målstyrning beskrevs av skoladministrationen som öppen och deltagande. Detta
eftersom skolans personal skulle få ett större tolkningsutrymme och handlingsutrymme.
Alexandersson anser vidare även att utvecklingen under 1990 talet har lett till att beslut flyttar
ner i hierarkin, ansvar fördelas över fler personer och att makten sänks ned till en lägre nivå.
Detta innebar också att konflikterna försköts ned en nivå. De konflikter som tidigare sköttes
på hög politisk nivå, flyttades ut till den enskilda skolan. För att sedan öka ansvarstagandet på
skolorna, så skärptes kraven på granskning och kvalitetskontroll. Dessa granskningar och
kontroller sköts t ex via utvärdering och kvalitetsuppföljning

Enligt Liljequist (1994) så är en lokal organisation en organisation som verkar inom ett
begränsat geografiskt  rum och anpassats till de lokala förhållanden och strukturer som råder i
det geografiska rum där organisationen befinner sig. Liljequist menar också att en skola är ett
bra exempel på en lokal organisation, efter som det finns inslag ifrån de flesta
organisationslärorna. Det är svårt att placera in organisationen i någon speciell
organisationsart, eftersom de flesta skolor är ganska olika. Det lokala område där skolan
befinner sig ger ofta denna en speciell särprägel. Det är inte kommunen i sig som påverkar
utan mer faktorer som rör den enskilda skolan som t ex tid och rum, vad det är för typ av
skola. Detta kan ge skolan en viss skolkod. Det vill säga vilken typ av social stämning,



8

lärande klimat som råder på skolan. Klimatet och de sociala interaktionerna på en skola är en
del i en lärares utveckling. En viktig roll för en skolledare är att främja det pedagogiska
lärande klimat som ska råda på en skola. I följande kapitel ska jag ta upp rektorns roll i
vuxenskolan.

1.3.2 Rektorns roll i vuxenskolan
Skolledares förmåga att sköta en skola har länge handlat om ledarens förmåga att hantera
viktiga områden som administration och ekonomi, samt att vara den som ytterst ansvarar för
ordningen i skolan. Skolans roll idag är inte bara att ge kunskaper, den ska också vara en
ledsagare i samhällets demokratiska utveckling. Detta gör att kraven på både skolledare och
lärare har ökat, de måste ha kunskaper som sträcker sig över de rena ämneskunskaperna
(Liljequist, 1994, s. 143). Enligt skolverket (1997) ska rektorn vara väl medveten om vad som
sker på skolan och verka för att denna verksamhet ska utvecklas. En rektor  ska inte ha ett
större ansvars område än att denna kan hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan.
Detta innebär att varje skola har sin egen rektor. Liljequist anser att skolledningen måste ha
goda kunskaper i hur samhället och dess utveckling är beskaffat samt hur samhället följer
utvecklingen i skolan. För att på detta sätt hjälpa personalen att få ökad översikt och förståelse
för sitt arbete. Vidare måste skolledaren kunna den nationella skolpolitiken samt att förmedla
skolans mål till lärare och elever. Detta ställer stora krav på skolledarens pedagogiska
förmågor.

Nytell (Berg, Englund, Lindblad, 1995, s. 131) skriver att skolledarna i Sverige menar att
deras arbete präglas av administration och elevvård, men att det istället borde präglas av
arbete med undervisningens innehåll och personalfrågor. I det sistnämnda ligger en skillnad
mellan skolledare och lärare. Lärarna vill att ledarna ska ägna sig mer åt personalvård medan
skolledarna prioriterar personalutveckling och fortbildning. Emsheimer (Madsén, 1994, s.
195) menar att lärarfortbildningens ökade tillväxt har lett till att arbetsbördan ökat på
skolledningens arbetsbörda gällande planering och fortbildning. Han skriver också att det ofta
är väldigt lite personalresurser avsatta för personalens egna fortbildning. Planeringen blir
lidande på grund av bristande resurser. En skolledares uppgifter konkurrerar med varandra.
Skolledarna menar enligt Nytell (Berg & Englund & Lindblad, s. 131) att det finns en
förväntan på dem först och främst från lärare, att de ska ha en allmän ledar- och service
funktion. Denna service funktion handlar i stor utsträckning om personal och elevvårdsfrågor.
Skolledarnas egna förväntningar är liknande de som lärarna har. Men det finns också
skolledare som har förväntningar på sig själva att de ska stå som företrädare för huvudmannen
och ledare för undervisningen. De upplever däremot inte några sådana förväntningar från
representanter från skolans huvudman eller från lärarna. Det finns trots allt en vilja hos många
skolledare som handlar om att bedriva en verksamhet som är i linje med de formella
uppgifterna. För att kunna göra detta på ett bra sätt behövs uppföljning och utvärdering.

1.3.3 Lärarnas val av fortbildning
Vad vill lärare ha för typ av fortbildning?
Emsheimer (1994) menar att de flesta lärarna på gymnasienivå och även på högstadienivå
önskar olika typer av teoretisk ämnesfördjupning. Språklärare vill resa till det land vars språk
de undervisar, men skolledningen förespråkar nästan alltid allmänpedagogisk utbildning.
Allmänpedagogiskutbildning avser enligt Emsheimer, ”fortbildning som syftar till utveckling
av arbetssättet och vari man granskar allmänna frågor av inlärningskaraktär” (Madsén,
1994, s. 192)
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Det blir en skillnad i lärares och ledningens sätt att se på fortbildning och enligt Emsheimer
(1994), menar lärarna att det var bra med pedagogisk fortbildning, men att man som lärare
inte har tid. Det är tillräckligt att försöka hänga med i det egna ämnet. Emsheimer anser också
att många lärare känner att de blir kritiserade och får sin pedagogiska kompetens ifrågasatt
och ofta skyller på att de sämre eleverna har svårt för att lära.

Maltén (1995) menar att fortbildning måste komma på initiativ i från lärarna och att lärarnas
kreativitet måste komma till stånd genom planering , genomförande och uppföljning. Han
tycker också att bra fortbildning är som länkar i en kedja.
Enligt Emsheimer (1994) så hävdar lärarna att de genom sitt pedagogiska arbete själv är
kapabla att bedöma sin egen fortbildning, de menar att skolledningen ofta inte vet vad som
försiggår i ett klassrum. Emsheimer menar också att lärare ofta uppfattar ledningen som
klantig, detta tack vare att de upprepade gånger hamnat på fortbildningsinsatser som de inte
upplevt som meningsfulla. Maltén (1995) har utrönat vissa krav som han tycker att lärarna ska
ställa på ledningen, dessa är som följer:

      Ta fram gemensamma behov inför fortbildningsverksamheten.
      Formulera gemensamma mål som alla omfattas utav.
      Främja individens inlärning.
      Tillvarata gruppens resurser och dess inlärning och utveckling.
      Kunna hantera den egna organisationens utveckling.
      Skapa ett positivt förändringsklimat på skolan.
      Skapa sammanhang och kontinuitet.

Enligt Emsheimer (1994) är det viktigt att följa upp fortbildning och att utvärdera denna.

1.3.4 Uppföljning och utvärdering
Ekholm och Lander (1994) skriver att uppföljning och utvärdering är två begrepp som
används nästan synonymt med varandra. Men enligt deras mening är de inte liktydiga.

Uppföljning handlar om att hela tiden granska och värdera det löpande arbetet, dess  resultat
och förutsättningar och att göra detta mot de förväntningar eller de mål som skolan har
anslagit. Man för närvaro statistik, läxförhör, prov, elevvårdsprotokoll osv. Detta är
instrument för att kontrollera så att målen med kursplanen efterföljs.

Utvärdering innebär att i ett särskilt sammanhang  systematiskt granska och värdera t ex
skolverksamheten. Man gör en studie för att belysa ett verksamhetsområde eller ett projekt.
Man försöker se saker och ting utifrån och ifrågasätter verksamheten och dess måltolkningar
Båda dessa begrepp behövs enligt Ekholm och Lander (1994) när det gäller fortbildning och
utvecklingsarbete i skolan. Metodiken för att utforma dessa instrument kan vara lika. Man kan
t ex i båda fallen använda sig av kunskapsprov. Men mätningen av detta prov kan bli olika för
de olika instrumenten. I utvärderingen kanske man skulle mäta provet på ett mer inriktat sätt. I
uppföljningen följer man de provrutiner som finns. I uppföljningen kanske man använder sig
av kursvärdeingsblanketter, medan man i utvärderingen försöker se fortbildninginsattsen från
olika angreppsvinklar och studera erfarenheterna mer ingående. Enligt Ekholm och Lander
(1994) så kan gränslinjerna mellan dessa två begrepp bli flytande, när en uppföljningsprocess
övergår i en utvärderingsprocess, genom att man successivt skärper sina ambitioner.
Fortbildning behöver både uppföljning och utvärdering. I SOU (1997:121) menar man att
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många finner utvärderingsbegreppet komplicerat och att detta kräver särskild utbildning och
kompetens. Men att det inom skolan inte handlar om något komplicerat förfaringssätt, utan
om att ställa grundläggande och viktiga frågor om vad och hur. Dessa frågor skulle kunna
vara följande:

” Vad ville vi? Hur gjorde vi? Hur gick det? Vad blev det för resultat? Vad lärde vi oss? Hur
går vi vidare?” (SOU 1997:121, s. 186).

Ekholm och Lander (1994)  menar att man bör skilja på problem och behov när det gäller
utvecklingsarbete. Ett problem för en lärare kan vara när de upplever att något brister eller
kan förbättras. Detta problem kan ha olika djup hos olika individer som arbetar i samma
situation. En utvärdering kan underlätta en gemensam formulering om vad som är problemet
och gör det därför lättare att enas om behovet. Ett problem måste tydliggöras som ett behov
för att man ska kunna göra problemet lättare genom fortbildning och andra insatser. När man
planerar för utvärdering bör det övergripande syftet stå klart och hållas i fokus. För att
underlätta detta rekommenderar Ekholm och Lander en planeringsmatris. Denna finns med
som bilaga, sist i arbetet.

 Planeringsmodellen kan både Lärare och ledare ha nytta och hjälp av när de ska planera en
utvärdering. I det här fallet fokuserade man sig på kunskapsindikatorer i de större proven som
getts ut. En huvudpoäng i matrisen är att skilja på granskning och värdering. Det är olika faser
i en utvärdering och dels en arbetsfördelning grundad på dessa faser. I det här fallet handlar
det om arbetsfördelning ämnesgrupperna emellan. Dessa var engagerade i både granskning
och värdering. Denna modell hade som syfte att i slutändan leda till en kritisk diskussion och
utveckling lärare emellan Ekholm och Lander (1994).

1.3.5 Att utvecklas genom fortbildning
Folkesson (1996) menar att studiedagar och fortbildning påverkar lärares professionella
utveckling i den grad som det är intressant och relevant för läraren. Detta kan hänga samman
med, om det är läraren själv som söker kunskap eller om det som lärs ut på kursen känns
nödvändigt och viktigt och inte bara pålagt av ledningen. Maltén (1995) tycker att
fortbildning många gånger saknar en röd tråd. Undervisningen domineras av föreläsningsform
där man som åhörare förväntas anta en passiv roll. Du förväntas skriva och lyssna och
analysera overheadbilder samtidigt. Engagemanget saknas eftersom ingen krav eller
behovsanalys förekommit i anslutning till studiedagen. Folkesson (1996) skriver att lärare ofta
tycker att det finns ett glapp mellan fortbildning och klassrumsundervisning. Lärare
undervisar praktiskt, medan fortbildningsundervisningen ofta är helt vetenskapligt teoretisk.
Enligt Emsheimer (1994), så kan det finnas vissa problem med fortbildning. Dessa kan vara:

      Att lärarna inte har haft med något problem till ”kursen.”
Lärarna har inte alltid förstått vad det är för typ av problem som ska lösas på kursen och går in
med inställningen att de alltid lär sig någonting.
Att lärarna inte fört någon diskussion med skolledningen.
Man har som lärare inte fått någon information om kursen, om varför de ska gå på denna, eller
hur de ska hantera resultaten.
Det görs ingen uppföljning

Få av de fortbildningskurser som Emsheimer varit med om, har följts upp på skolan. Skolan
anordnar ytterst sällan några insatser för att den kurs som genomförts ska leda till förändring.
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Detta leder till att många kurser går om intet eftersom lärarna ibland kan ha svårt att ta till sig
dessa, när de inte får någon ”feedback” från ledningens sida. Uppföljning av kurser skulle
underlätta om man som skolledare vill förändra.
Folkesson (1996) anser att det kan bli problematiskt att omsätta de nya kunskaperna i sitt
praktiska arbete. Eftersom det man tänker inte alltid är det man gör, man måste ta ner sin nya
kunskap från ett tänkande plan till det praktiska arbetet. Men hon menar att ny kunskap, kan
göra att man ser på undervisningen på ett nytt sätt och därmed i efterhand kommer att handla
annorlunda.

Maltén (1995) anser att det är viktigt att planera fortbildningen noga. Detta för att överbrygga
missförstånd och ointresse samt de glapp som detta kan föra med sig. Han tar upp en del krav
som bör ställas på de fortbildningsansvariga. Dessa sammanfattas i korthet nedan:

•  Lärarna måste komma fram till gemensamma behov inför fortbildningsverksamheten.
•  Lärarna måste formulera gemensamma mål, som omfattar följande.
•  Främja individens inlärning.
•  Ta tillvara på gruppens resurser, inlärning och utveckling.
•  Skapa ett positivt förändringsklimat på skolan.
•  Skapa sammanhang och kontinuitet.

Maltén menar att studierna måste organiseras utifrån de behov som lärarna har, med sin
vardag i skolan. Han hävdar att det är endast om förändringen kommer nerifrån, som den kan
ge resultat och beteende förändringar. Detta eftersom utbildningen då sker på lärarnas villkor
Enligt Ekholm och Lander (1994) så är syfte med fortbildning och utvecklingsarbete att
förbättra skolverksamheten. Ekholm och Lander har tagit fram några mer precisa funktioner,
som detta utvecklingsredskap kan ha:

•  Reparation, när en lärare känner sig nedgången och behöver komma tillbaka till normal
standard igen. En hel skola eller ämnesgrupp kan ha tappat gnistan, men detta är mycket
ovanligt.

•  Uppdatering. Man undervisar väl fungerande lärare i pedagogiska och ämnesmässiga
nyheter. Detta för att ge läraren stimulans av kolleger och kursledare. Ibland kan behovet
vara för hela skolan eller enbart för vissa ämnes lärare.

•  Utveckling. En lärare behöver delta i en förändringsprocess, som ska höja dennes
professionella nivå till en mera komplex nivå. Utveckling kan också gälla grupper och
skolor.

Ekholm och Lander (1994) skriver att det är komplexitetsnivån som skiljer utveckling från de
andra behoven. Många faktorer spelar in och gör skolan mer komplex för lärarna. Detta kan
vara decentralisering, nya forskningsresultat, förändring i elevrekrytering, förändrade kriterier
i utvärderingspogram. För att möta dessa krav måste skolan också bli mer komplex. Detta
sker genom individuell och kollektiv utveckling. Enligt Ekholm och Lander (1994) så
används utvecklingsarbete och fortbildning för uppdatering och utveckling. Fortbildning kan
också användas i reperationssyfte, här används också andra personalvårdande insatser. Annan
personalvård kan enligt Maltén vara t ex att ha en samtalspartner eller att samtala med en
psykolog. Att samtala med någon är att betrakta som reflektion eftersom man med den andra
parten reflekterar tankar, problem och erfarenheter. Reflektion är en stor del i lärares
professionella utveckling.
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1.4 Lärares professionella utveckling

 Många lärare upplever det svårt att beskriva sin egen professionella utveckling. Det kan bero
på att det inte är vanligt för lärare att stanna upp i sin vardag, för att sedan se bakåt och
betrakta sig själv och den egna verksamheten ur ett utvecklingsperspektiv. Det vill säga se vad
som hänt under en tidsperiod. Finns det något som fått dem på nya tankar under tidens gång
eller något som lett till en förändring (Folkesson, Lendahls, Runesson, 1996). I SOU
(1997:121) menar man att lärares kompetensutveckling till stor del sker i det dagliga
undervisningsarbetet. Därför är det viktigt att lärare har tid och utrymme att pröva nya
metoder, reflektera över och se skörden av sitt arbete samt att reflektera över detta med sina
kolleger och chefer. Lärares kunskap omformas och utvecklas av deras dagliga erfarenheter i
yrket. Detta sker enligt SOU (1997:121) i samspel med elever, kolleger, skolledare och
föräldrar. Lena Folkesson (1996) riktar uppmärksamheten på att läraren en stor del av sin
arbetstid integrerar med sin omgivning och hur läraren sedan utvecklas, är alltid ett resultat av
detta samspel. På så sätt utgör lärarvardagen och dess utvecklingsmöjligheter en viktig
förutsättning för lärares utveckling. Sanna Järvelä och Markku Niemivirta (1999) anser att det
formella lärandet (det lärandet som är konstruerat, som t ex det lärandet som sker i
lärarhögskolan) och det informella lärandet (det som sker i en människas vardag) hör ihop
eftersom det som lärs ut i de formella situationerna ofta praktiseras i det informella
situationerna. Larsson (1981) menar att det råder en motsättning mellan elevers tänkande och
den värld som lärare lever i. Att överbrygga denna motsättning blir ett uttryck för
lärarskicklighet. Han skriver också att lärare har olika skicklighet att framföra sina krav till
eleverna, detta kan också uppfattas som yrkesskicklighet. En annan viktig detalj i lärares
utveckling är erfarenhet. En erfaren lärare har haft mer tid på sig att reflektera och tänka på
sina undervisningsmetoder, detta skulle också enligt Larsson kunna höja skickligheten.
Trygghet och personlighet spelar också en stor roll. Alexandersson (1994) ser de sociala
relationerna som avgörande för skolan som en lärande organisation, efter som skolan i stort
bygger på relationer mellan olika individer, så kommer detta att automatiskt spela en stor roll
i lärandet. Folkesson (1996) menar att lärares förhållningssätt till utveckling är av central
betydelse, det vill säga var ligger drivkraften i organisationen eller hos läraren själv? Har
läraren ambitionen att utvecklas eller kör han/hon i samma banor utan att reflektera över vad
som skett? Larsson (1996) anser att för en förändring ska uppstå så måste en individs tankar
och handlingar utmanas annars uppstår ingen dynamik som kan leda till att individens
tolkningar förändras. Om ingen säger till en lärare som fastnat i ett outvecklande och
oreflektivt lärosätt, så kommer denna inte att ändra på detta.

Vad är reflektion? Inom psykologin och filosofin menar man att reflektion är när medvetandet
vänder tillbaka mot sig själv. I filosofisk bemärkelse betraktas reflektion som ett
”medvetandeproblem”. Detta handlar inte enbart om vilka företeelser och skeenden som
medvetandet är riktat mot, utan  också hur man reflekterar kring det egna medvetandet
(Madsén 1994). Alexandersson (1994) hävdar att reflektionen måste finnas med i en individs
medvetande annars kommer individen att sluta utveckla sin undervisning och sitt pedagogiska
tankesätt. I reflektionen måste därför betingelserna uppmärksammas av det egna medvetandet.
Människan måste först upptäcka sina egna tolkningsramar för att komma till insikt i varför
hon tänker som hon tänker. En lärare måste inte bara vara medveten om sina elevers
kunskaper, färdigheter, trivsel och språkliga förmåga. Lärare tar alltid vissa saker för givna
och det är detta de måste komma till insikt om genom reflektion. Här menar Alexandersson
(1994) att fortbildningen har en viktig men svår roll. Fortbildningen bör klargöra lärarnas
medvetande angående deras antagande, så att de kan skapa distans till sina egna rutiner. När
lärarna upptäcker ny kunskap om den egna undervisningen och det egna tänkandet, så skapas



13

förutsättningar för att det egna handlandet omprövas och deras tankebanor fördjupas. Ellström
(1996) tar upp att lärande är intimt kopplat till en individs handlingsutrymme och möjligheter
att på eget handlande påverka omgivningen i syfte att lösa uppgifter eller att uppnå specifika
mål. Individen behöver utrymme att experimentera, det vill säga att praktiskt pröva olika
handlingsalternativ. Detta är enligt Ellström av stor betydelse för att underlätta lärande.
Ellström har utformat en handlings- och lärandecykel, som ska bidra till individens reflektion.

Den ser ut som följer.

•  ”-  formulering av mål och uppgift;
•  tolkning av uppgiften på basis av kunskaper om problemområdet;
•  utveckling av en handlingsplan (problemlösning);
•  utförande av handling (prövning av problemlösning);
•  observation av handlingens konsekvenser/effekter;
•  identifikation och tolkning av gjorda observationer;
•  reflektion över och värdering av handlingens konsekvenser/effekter i relation till mål och

uppgift.” (Ellström 1996, s. 154)

Denna handlingscykel börjar uppifrån och går neråt, för att, när ett nytt problem dyker upp
börja om igen från första punkten. Ellström menar att denna handlingscykel utgör ett exempel
på den instrumentella handlingsmodell, som ligger bakom några av de mest välkända
försöken att förstå erfarenhetsbaserat lärande. Varje steg i handlingscykeln visar viktiga
förutsättningar för att underlätta lärande. Sandberg och Targama (1996) menar att reflektion
och förståelse är i mångt och mycket en grund för en individs utveckling.

Reflektion är ett begrepp som ofta tas upp när professionell utveckling ska beskrivas. Den
ingår ofta som ett led i denna process. Konkret erfarenhet följs av reflektion. Detta leder till
att idéer, begrepp och generaliseringar som man av sina erfarenheter tagit upp, prövas,
omprövas och utvecklas i nya situationer (Madsén, 1994). Magnusson (1998) finner
utbildningsvardagen viktig för den enskilde lärarens kunskapsutveckling, han menar att
kunskap utvecklas genom handling och reflektion. Detta sker i ett samspel mellan det bekanta
och obekanta och mellan den egna och den generellt beskrivna kunskapen. I sitt arbete kan
lärarna, tillsammans med andra och med hjälp av olika reflektionsinstrument, utveckla sin
dagliga kunskap. Maltén (1995) ser reflektion som nödvändigt eftersom en lärare måste vara
medveten om vad han/hon gör och varför. Annars kan läraren lätt fastna i dåliga
undervisningsmetoder, i tron att det fungerar.  Folkesson (1996) menar att erfarenhet måste
användas på ett konstruktivt sätt för att utveckla det egna lärandet. Denna utveckling leder till
ett kvalitativt förändrat tankesätt som också resulterar i ett förändrat handlande.
Alexandersson (1994) ser de konkreta upplevelserna som föremål för reflektion och analys. I
reflektionen analyseras tidigare erfarenheter och med hjälp av detta försöker man utveckla
och forma framtiden.

1.4.1 Utveckling i Samspel med elever
Folkesson (1996) ser de ständiga mötena med nya klasser och elever som stora möjligheter till
professionell utveckling. Alexandesson (1994) skriver att om en lärare söker kunskap om den
egna undervisningspraktiken, så innebär detta att man som lärare deltar i en skapelseprocess,
som handlar om relationen mellan de egna handlingarna och elevernas inlärning och
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utveckling. Genom att praktiska erfarenheter i läraryrket blir föremål för reflektion kan de
egna handlingarna tas upp och noga granskas. Alexandersson (1994) menar att på detta sätt
hjälper reflektionen läraren att kunna se och utveckla ett språk, detta gör det lättare att se vad
som sker i undervisningen.

En lärare som Folkesson (1996) berättar om i sin undersökning, brukar göra en utvärdering i
slutet av varje läsår för på så sätt se vad eleverna tycker om hans undervisning. Eleverna
ombeddes att ta upp både negativa och positiva synpunkter, men också ge förslag till
förändringar, om de tyckte att någonting varit dåligt. När läraren fick dålig kritik kändes det
till en början inte bra, han hade lite svårt att hantera detta. Efter att ha analyserat sina känslor
tänkte han, att det enda raka är att göra något konstruktivt av kritiken. Kritiken läraren hade
fått, tvingade honom att reflektera över orsakerna till de negativa synpunkterna. Han
tvingades ställa frågor till sig själv, som han också var tvungen att svara på. Genom denna typ
av reflektion tvingades läraren att fundera över sin undervisning och hur han skulle ändra på
denna så att den blev tydligare för eleverna. Genom att låta eleverna göra utvärderingar, så
tvingade läraren sig själv att tänka till kring den undervisning han praktiserade, för att på så
sätt utvecklas genom samspelet med eleverna.

Alexandersson (1994) ser den fördjupade förståelsen i ett samband med regelbundet
återkommande tillfällen för reflektion. Skolan som organisation bör ge läraren möjlighet att
fördjupa sin förståelse genom reflektion och lära känna sig själv för att kunna förstå sitt eget
handlande.

1.4.2 Utveckling i samspel med kolleger
Folkesson (1996) skriver att lärare som jobbat en längre tid menar att lärararbetet idag inte är
det ensamarbete som det var tidigare. Lärararbetet har intagit en mer sammarbetsinriktad linje
på senare tid. Samarbetet kolleger emellan kan bidra till den professionella utvecklingen på
såväl det individuella planet, som för skolan i dess helhet. Detta förutsätter dock att den
enskilde läraren tror på samarbete och ett gemensamt lärande. Lindö (1996) menar att man
skulle kunna använda dialogen med kollegor som ett redskap att uppnå ökad självförståelse
och därmed utveckla sin professionalitet. Alexandersson (1994) ser den gemensamma
kompetensen i en skolorganisation som viktig för lärandet. Om man sammanför olika
kompetenser i skolan, så kan detta innebära att man lär av varandras
undervisningserfarenheter. Alexandersson (1994) menar att man genom samarbete skulle
kunna analysera varandra som lärare, för att reflektera över det man tycker kunde förbättras.
Detta ställer krav på öppenhet och respekt. Det handlar först och främst att skapa
kunskapssökande allianser med andra lärare. Om man kritiskt ska kunna reflektera över
varandras praktiska handlingar, så förutsätter detta ömsesidigt förtroende.
Ellström (1997) menar att individen lär genom reflektion och ”feed back” ifrån sin
omgivning.

Sandberg, Targama (1998) anser att det är viktigt att skapa en gemensam förståelse för det
arbete som utförs och genom samarbete lärare emellan, så skulle denna gemensamma
förståelse lättare kunna utvecklas, genom olika former av dialog. Dessa dialoger skulle enligt
Lindö kunna vara, lärares samtal till kaffet, där man kan diskutera för och nackdelar med
olika undervisningsmetoder. Det kan också var samtal kring en undervisningssituation, där
lärare diskuterar och analyserar varandras undervisningsmetoder. En annan dialog är den
pedagogiska konferensen, då man planerar och utvärderar verksamheten under terminen.
Enligt Lindö kan man också tänka sig kollegial handledning som en form av reflektion. Med
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detta menas att kollegor handleder varandra i sitt arbete och på detta sätt får fram en fruktsam
och utvecklande kollegial dialog.

1.5 Sammanfattning

Jag har genom litteraturgenomgången kommit fram till att lärare utvecklas med hjälp av
reflektion och samspel med andra individer samt att man med hjälp av uppföljning och
utvärdering kan få hjälp att reflektera och utvecklas. Erfarenhet i läraryrket spelar också en
stor roll eftersom man då har haft längre tid på sig att reflektera och experimentera.
Skolledaren har också sitt ansvar gällande lärares utveckling i skolorganisationen. De ska se
till att det råder ett pedagogiskt lärande klimat i skolan, det vill säga skolledaren skall vara väl
insatt i hur organisationen fungerar och verka för att denna utvecklas. Huvuddelen av tidigare
forskning är gjord i grundskolan, möjligtvis gymnasiet och till en liten del  vuxenskolan.
Forskningen borde rimligtvis stämma överens med en komvuxskola. Det jag undrar är om det
finns några likheter eller skillnader i den tidigare forskningen jämfört med den jag  har gjort.
Majoriteten av de tidigare studierna har inriktat sig på lärarkompetens och lärarskicklighet,
dessa har tagit upp hur lärarkompetens yttrar sig och hur denna skulle kunna utvecklas. Jag är
intresserad av att se i vilka situationer och sammanhang lärare uppfattar att de utvecklar sin
kunskap och pedagogik (vilket man skulle kunna se som en lärares profession). Jag skulle
också vilja veta vad det är de utvecklar i förhållande till de olika sammanhangen.
Utvecklingen kanske inte enbart sker i skolan utan också i deras hemmiljö eller i andra
miljöer. Skolmiljön i en vuxenskola är enligt mig och mina respondenter ganska olik den i
högstadiet och gymnasiet eftersom eleverna oftast befinner sig i skolan av egen fri vilja, detta
skulle kunna påverka lärarnas lärande. Jag undrar också vad ledningen i organisationen gör
för att främja lärarnas professionella utveckling samt vad lärarna är nöjda med i
organisationen och vad de skulle vilja ändra på?

1.6 Preciserat syfte

•  I vilka sammanhang i skolvardagen och i vardagen överhuvudtaget tycker lärarna att
professionen utvecklas och vad är det som utvecklas?

•  Vad tycker lärarna är bra och dåligt med de nuvarande kompetensutvecklingen, både i
skolvardag och i fortbildningssammanhang?

•  Vad kan ledarna göra för att underlätta lärarnas professionella utveckling?

2 Metod

2.1 Val av metod

Jag har utfört min studie i den humanvetenskapliga traditionen. Jag kommer att ha ett
relationellt förhållningssätt till de personer vars uppfattning jag tänkt undersöka. Jag kommer
således att föra en dialog med forskningsobjekten. På detta sätt får jag fram intervju
personernas tankar och funderingar samt deras syn på syftet och frågeställningarna.
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Mitt problemområde har pedagogisk anknytning eftersom det handlar om vad professionell
utveckling innebär för lärare och hur de ställer sig till detta (sin egen reflektion i olika
arbetssituationer samt i fortbildning).

Jag har använt mig av kvalitativ intervjumetod. Detta för att metoden passar mitt syfte. I
organisationen arbetar ett begränsat antal lärare. Vilket gör det möjligt för mig att intervjua
allihop. Enkäter skulle passa i en mer positivistiskt framställd undersökning. Eller som en typ
av förstudie till en större studie liknande min. Men på grund av tidsbrist valde jag att inte göra
någon förstudie eftersom intervjumetoden är nog tidskrävande och i denna mindre
organisation räcker mer än väl. Enligt Patel och Davidson (1994) är observation en metod
som kräver mycket tid och det är mycket svårt att veta om den information man får är
tillförlitlig. Därför har jag använt mig av tio kvalitativa intervjuer. Enligt Holme och Solvang
(1997) menar att man i den kvalitativa metoden får närhet till objektet. Man får djupare
förståelse för vissa förteelser, medan man i den kvantitativa metoden försöker beskriva och
förklara samband. Att använda mig av allt för strukturead intervju eller enkäter passar inte.
Eftersom mitt ämne kräver eftertanke hos den som intervjuas behövs mera djupa genomtänkta
svar. Enligt Patel, Davidson (1994), skall frågorna i en ostrukturerad intervju lämna maximalt
utrymme för intervjupersonen att svara inom. En strukturerad intervju lämnar mycket lite
utrymme för intervjupersonen. Dessutom kan vi i den sistnämnda metoden förutsäga vilka
alternativa svar som är möjliga. Därför passar ostrukturerade intervjuer bäst i mitt fall
eftersom jag vill veta intervjupersonernas tankar och funderingar kring sin egen utveckling.

2.2 Undersökningsgrupp

Undersökningen har gjorts i en liten komvuxorganisation som ligger i ett samhälle i Skåne. I
organisationen arbetar nio lärare. Organisationens lokaler ligger utspridda i samhället vilket
skulle kunna påverka lärarnas situation, eftersom de flesta lärare antagligen är vana att jobba
under samma tak. Jag antar att detta leder till att de träffas mer sällan än om de jobbat på en
centrerad skola.

Studiens syfte är att undersöka i vilka situationer och interaktioner i sin vardag som lärare
tycker att professionen utvecklas och vad ledarna kan göra för att underlätta samt vad som är
positivt och negativt med de nuvarande utvecklingsåtgärderna. Detta gör att det viktigaste är
att använda sig av lärare i intervjumetoden, för att få deras syn på saken. Jag har också valt att
ha med skolledaren i min studie eftersom denna är medansvarig för lärarnas utveckling och är
därför en viktig ”kugge” i denna.

I den kommunala vuxenskola som jag valt att undersöka så fanns det nio lärare och en rektor,
så urvalet var ganska enkelt. Jag intervjuade allihop, för att öka tillförlitligheten och kvaliteten
på undersökningen. Att alla lärarna ställt upp i min undersökning, stärker min uppsats
eftersom uppslutningen blir hundraprocentig. Detta gör att jag får med samtliga lärares
funderingar angående syftet. I organisationen intervjuade jag två språklärare, en SO lärare, tre
NO lärare, en data lärare och två vårdlärare samt skolledaren. Som synes är variationen på
lärarna i organisationen ganska bred. Det gör det hela extra intressant, att se om de har samma
uppfattning om sin utveckling eller om det skiljer sig på någon eller flera punkter.
Tre av de nio respondenterna har inte arbetat på högstadiet innan de kom till komvux. Detta
eftersom en är relativt nyutbildad datalärare och kom direkt till komvux efter sin utbildning.
De andra två är vårdyrkeslärare. De resterande sex lärarna har alla arbetat en längre tid på
högstadiet innan de kom till komvux. Alla sex lärarna har den gamla lärarutbildningen, vilket



17

gör att de både kan undervisa på högstadiet och gymnasiet. Jag har valt att inte dela upp
lärarna efter ålder och kön eftersom vissa av lärarna vill vara anonyma och i en liten
organisation är det ganska lätt att lista ut vem som är vem om man sätter ut ålder och kön.
(kanske kan de räkna ut vem som är vem ändå, men jag vill inte förenkla detta för lärarna) Jag
har därför valt att redovisa resultatet så anonymt som möjligt, genom att ge alla lärarna i
resultatet manligt kön. Alla lärarna kommer att presenteras som han eller läraren. Att göra
undersökningen i en liten komvuxorganisation, kan påverka resultatet. Detta eftersom en liten
organisation inte har samma bredd som en stor organisation. Att jag valt studera just denna
komvuxorganisation istället för en stor beror på att jag haft kontakt med denna tidigare.

2.3 Tillvägagångssätt

Jag har valt att göra en empirisk studie med ostrukturerade intervjuer, detta för att
organisationen jag undersökt är ganska liten, så intervjuer passade bra eftersom alla tillfrågade
respondenter ställde upp på min undersökning. Valet grundar sig i att jag tyckte att det skulle
vara kul och jämföra litteraturstudien med mina intervjuresultat på området. Man undrar om
det ska komma upp nya saker som inte litteraturen har tagit upp eller om intervju resultaten
”går hand i hand” med  litteraturen. Jag har valt att i resultatet lägga tyngdpunkten på lärares
kompetensutveckling, eftersom jag tycker att lärares professionella utveckling är den
intressantaste delen i mitt syfte. Mina intervjufrågor bygger på tre  huvudfrågor som följer:

1 Vägen in i det nuvarande lärararbetet?
2 Erfarenhet och tankar om lärande i arbetet?
3 Organisationen som stöd för fortsatt utveckling?

 Den första frågan är en neutral och öppen fråga, detta för att få intervjupersonen att slappna
av och för att få igång en diskussion. Efter första frågan kommer två mer specifika frågor.
Tekniken jag använt mig av kallas enligt Patel och Davidson (1994) för trattekniken det vill
säga man börjar med öppna frågor för att gå över till mer specifika. Frågorna till skolledaren
såg lite annorlunda ut:

1 Vägen in i ditt nuvarande arbete?
2 Hur ser du på lärares utveckling och din roll i samband med detta?
3 I vilka situationer tror du att lärare utvecklas och hur stöttar du dem?
4 Är det någonting du skulle vilja ändra på i organisationen?

När terminen startade och jag kommit fram till det ungefärliga området det vill säga lärares
lärande i vuxenskolan, så tog jag genast kontakt med rektorn i den skolorganisation där jag
tänkt genomföra min studie. Detta gjorde jag per telefon. Jag presenterade mig och framhöll
mitt syfte med samtalet. Rektorn verkade positiv och jag fick komma och presentera mig på
ett möte som skulle hållas med lärarna. Här etablerade jag kontakt med mina framtida
respondenter och fick samtliga lärares telefonnummer. Det fanns nio lärare och en ledare i
organisationen och alla var till synes positiva. När jag var klar med mina intervjufrågor, så
ringde jag upp lärarna en efter en och bestämde tid för intervju. Alla intervjuerna
genomfördes på liknande sätt. Jag använde mig av bandspelare på samma gång som jag förde
anteckningar. Att föra anteckningar var mycket klokt eftersom bandspelaren i de två sista
intervjuerna ibland lade av, vilket gjorde att jag hade stor nytta av mina anteckningar. Dessa
kunde fylla de luckor som bandspelaren hade missat. Karaktären på mina data skildes åt till en
viss del. Sex av de intervjuade lärarna hade ungefär samma bakgrund och tyckte liknande i
vissa frågor, medan de tre relativt nyutbildade lärarna inte hade samma erfarenhet.
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Min bearbetning av resultaten började med att jag skrev ned de bandade intervjuerna (dessa
bandades med respondentens tillåtelse). Jag har även fört anteckningar efter de olika
intervjutillfällena för att på så sätt bättre komma ihåg dessa och få en klarare bild. Efter
intervjuerna använde jag mig inte av ordagrann utskrift, utan av en så kallad intervjuloggbok.
Det innebär att jag spaltar upp respondentens svar genom nyckelord och direkta citat och
lämnar utrymme för funderingar och reflektioner vid sidan om (Merriam, s. 1994 s 98). På så
sätt spar jag tid, samtidigt som jag inte behöver gå miste om viktig information från
respondenten. Intervjuloggboken kompletterar jag sedan med mina anteckningar från
intervjuerna. Jag har valt att inte analysera varje respondent enskilt utan jag har grupperat
intervjupersonernas svar inom samma fråga. På detta sätt kan jag lättare samla svaren under
samma fråga och av detta se om det finns likheter och skillnader hos de tillfrågade, gällande
syftet, i vilka sammanhang de uppfattar att professionen utvecklas, samt vad de tycker om
ledningen och organisationen. Jag kommer även att lägga in skolledarens syn i mitt resultat,
för att på detta sätt se om det finns en röd tråd mellan ledaren och lärarnas sätt att se på
organisationen och lärarnas utveckling. Till lärarna och ledaren har jag utformat liknande
frågor som lätt ska gå att jämföra och analysera.

I resultatredovisningen har jag redovisat i vilka sammanhang i skolvardagen som lärarna
upplever att professionen utvecklas samt vad lärarna tycker att de har utvecklat i förhållande
till de olika sammanhangen. På så sätt kan man se vad det är för kompetens som utvecklas i
lärarnas vardag.

3 Resultat

3.1 Lärares syn på vägar till professionell utveckling

De intervjuade lärarna upplevde miljöombyte som utvecklande, eftersom ombytet medförde
nya arbetskamrater och uppgifter, vilket i sin tur gjorde att de ställdes inför nya problem och
pedagogiska utmaningar. Lärarna menar att omställningen gör att de utvecklar en viss
flexibilitet. De sex lärarna som hade arbetat en längre tid på högstadiet innan de började sitt
jobb på komvux, uppfattade övergången däremellan som mycket utvecklande eftersom de
kunde koncentrera sig på pedagogiken i stället för att tillrättavisa bråkiga elever. Visserligen
ansåg alla att det fanns en viss charm med att arbeta i högstadiet, men att de många åren på
samma arbetsplats gjort att de känt att de ville utvecklas och prova på något nytt. Fem av sex
hade arbetat med komvux på kvällstid innan kunskapslyftet startade i kommunen. När de blev
tillfrågade om de ville arbeta med kommunal vuxenutbildning på heltid, så föll det sig
naturligt att svara ja att börja arbeta på komvux.

Alla de nio intervjuade lärarna anser att intresset för det ämne de undervisar i är väldigt
viktigt. De berättade själv att de hela tiden söker ny kunskap inom ämnet och på så sätt
utvecklar sitt eget kunnande inom området. T ex språklärarna besöker de länder vars språk de
undervisar i för att testa sina språkkunskaper. SO lärarna håller sig väl underrättade med
färska nyheter. NO lärarna undersöker vilka laborationer som skulle kunna passa i
undervisningen samt vad det finns för nya råd och rön inom området. Dataläraren sitter
mycket på sin fritid och arbetar med sin dator. Detta eftersom han har ett intresse för datorer,
men också för att datorkapaciteten på skolan är ganska dålig, vilket leder till att mycket av
arbetet görs bäst hemma. De båda vårdlärarna hade ett starkt intresse för sitt ämne. Den ena
jobbade extra på Sjukhuset i Lund, för att på så sätt hålla sig informerad om allt nytt som
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finns och kommer inom vårdyrket. Läraren menar att han håller sig underrättad genom
praktiskt arbete. Genom att arbeta på samma gång som han undervisar, kan han ta med sig
händelser från dagliga livet och göra dessa till intressant undervisningsmaterial och förmedla
verkliga situationer till sina vårdelever. Lärarens praktiska arbete hjälper till så att han vet hur
man gör, när något nytt kommer ut på marknaden, som t ex en ny katet (en blåsa som man
kissar i när man inte kan göra detta själv, man fäster denna vid urinröret) eller andra nyheter
som en sköterska måste klara av.

 SO läraren på skolan tröttnade under 1990- talet på sitt jobb. Han sökte bland annat jobb som
chefredaktör på tidningen Bamse. Läraren fick inte det arbetet men började frilandsteckna för
tidningen, där kom han i kontakt med ett bokförlag. På så sätt började han skriva
undervisningslitteratur (detta var något han länge drömt om att göra). Han skrev
grundskoleböcker i samhällskunskap, geografi religion och samhällskunskap A för gymnasiet.
Att skriva dessa böcker fann SO läraren mycket utvecklande eftersom han hela tiden fick
reflektera över sitt egen kompetens inom de olika ämnes områdena. Tack vare skrivandet fick
han en djupare kunskap, han utvecklades också pedagogiskt eftersom böckerna ska tilltala
läsarna. Dessa ska bli intresserade och vilja lära mer om det skrivna ämnet. Därför var läraren
hela tiden tvungen att tänka på hur han skulle bygga upp sina böcker på ett intressant och
pedagogiskt riktigt sätt.

En av NO lärarna tyckte också att erfarenhet från annat arbete spelade en stor roll. Han hade
arbetat med lite av varje innan han blev lärare. Han menar att man lär sig verkligheten genom
att ha olika yrken och genom samspel med olika människor i samhället lär sig ta dessa på rätt
sätt. En lärare träffar ofta olika människor inom vuxenutbildningen, har man en bred
referensram av arbeten, kan man kanske också bättre förstå olika människor menar NO
läraren. Man lär sig hur man ska välja ut de bästa underviasningsmetoderna eftersom
erfarenheten man har visat vad som fungerat och vad som inte fungerat. Han menar att det är i
interaktion med andra människor som man utvecklas och lär sig saker. Alla lärarna är ense om
att de utvecklar sin yrkeskompetens i interaktion och reflektion med andra, både lärare och
elever.

3.1.1 Lärares utveckling i samspel med elever
 I den komvuxskola jag undersökt upplever sju lärare att det ställs högre krav på dem i
komvux än i ungdomsgymnasiet och högstadiet, eftersom eleverna är vuxna och mer
motiverade. De upplever detta som positivt om än lite pressande. De menar att det inte går att
komma oförberedd till lektionen. En språklärare sade så här:

” Det går inte att komma oförberedd med gammal skåpmat, man måste alltid vara bra
förberedd. På så sätt utvecklar man sig själv i samspel med eleverna, eftersom man hela tiden
måste tänka till och reflektera över sitt material”

Alla lärarna även de som inte känner sig kunskapsmässigt pressade av vuxna elever, upplever
att de hela tiden måste reflektera över sitt undervisningssätt och sitt material. Ofta finns det
tankar om arbetsplatsen, detta för att hela tiden förbättra sitt undervisningssätt. Frågor som
ofta kommer är: ”finns det någonting jag skulle kunna förbättra i min undervisning? Hur
fungerade dagens lektion?”. De upplever att de utvecklas i samspel med de vuxna eleverna på
så sätt att de hela tiden tvingas att tänka på vad eleverna vill ha och vad det är de ska lära ut. I
denna blandning av reflektion och samspel med elever upplever alla lärarna att både
pedagogiken och ämneskunskaperna förbättras. Alla lärarna upplever det som väldigt
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tacksamt att jobba med vuxna, stämningen uppfattas för det mesta av lärarna som behaglig
och de får ofta uppskattning för det de gör. SO läraren uttryckte sig så här:

”På komvux finns det fler intresserade elever och man får respons av fler elever än när man
undervisade på högstadiet”

 När eleverna är nöjda med undervisningen, så växer man som lärare menar en av de
intervjuade lärarna. Lärarna tycker att det är skönt att undervisa vuxna, eftersom fokus
kommer på ”lärandebiten” och inte på en massa onödigt bråk, eller andra saker som inte har
med ämnet att göra, som kan vara mycket tidskrävande. En av de nio lärarna, som har hand
om grunskoleundervisningen i mattematik upplevde visserligen att det fanns problem med
vissa av elevernas motivation. Några kanske har blivit dit tvingade av arbetsförmedlingen för
att läsa in sin grundskola och har aldrig haft något riktigt intresse för studier. Läraren menar
att det är väldigt viktigt att fånga dessa vuxenstuderandes intresse och att få dem att förstå
vikten av att läsa så man inte får ett a och ett b lag. På grundvux kan det komma in elever hela
tiden vilket gör att man måste vara flexibel som lärare och ta eleverna på den kunskapsnivå
där de ligger. Grundvuxläraren finner detta ganska utvecklande eftersom han hela tiden måste
vara förberedd på att varje individs problem kan vara väldigt olika, eftersom de är på skilda
ställen i böckerna. Det krävs teknik för att ställa om sig till varje elev, menar han.

En av lärarna som har en deltidstjänst på komvux (han arbetar också på en högstadieskola)
anser att han har utvecklats genom att ha jobbat på alla stadierna i skolan från förskolan upp
till gymnasiet. Han har jobbat som förskollärare, mellanstadielärare, idrottslärare,
högstadielärare och gymnasielärare. Tack vare detta har han fått ett brett pedagogiskt
perspektiv på skolverksamheten. Han tror att på grund av sin erfarenhet är det lättare för
honom att anpassa sig till nya situationer i skolan, som t ex nya elever, ny personal och nya
läroplaner.

Två av de nio lärarna menade att deras pedagogik stegrades när de slutade se sig själv i
klassrummet och i stället såg eleverna. De ansåg att när man kan sätta sig in i elevens roll, så
går det mycket lättare att undervisa. De tänker hela tiden på vad de själva  skulle finna vara
intressant samt vilket pedagogiskt undervisningssätt som skulle passa bäst för att göra
undervisningstillfället så intressant och roligt som möjligt. Detta menar de två lärarna kan ta
tid eftersom man i början av sin karriär, kan vara väldigt självcentrerad, eftersom man vet att
man är iakttagen av andra individer. Många gånger koncentrerade de sig mer på sig själv än
på eleverna. En av språklärarna menar att det är viktigt att se alla eleverna i ett klassrum vilket
ibland kan vara svårt eftersom vissa kräver mer uppmärksamhet än andra. Läraren hävdar att
det krävs en utvecklad lärarförmåga för att klara detta. Det kan vara svårt i början av
lärarkarriären, att uppmärksamma alla eleverna. Läraren tror att detta är något som kan
utvecklas av erfarenhet och reflektion i den pedagogiska metodiken. Samma lärare kände att
han utvecklades när han slutade leta efter beundran och beröm. Läraren kände att han kom till
insikt när det gick upp för honom att han inte var i skolan för att bli bedömd och värderad,
utan för att lära ut och själv bedöma elever. Han menar också att det är viktigt för en lärares
utveckling att kunna ta kritik på rätt sätt och att inte ta det för personligt och sa så här:

”Kan man som lärare lära av kritiken som ges, så kan man förbättra sitt undervisningssätt och
sitt material och på så sätt utvecklas man hela tiden.”

 Alla de nio lärarna menar att man lär sig och utvecklar sin pedagogik genom samspel med
eleverna. Diskussionen med elever leder ibland till nya tankar och idéer. De menar att i en
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vuxenskola finns det många intresserade elever och tack vare intresset tvingas man som lärare
att tänka till. En av lärarna ser en nackdel med att undervisa i en liten komvuxorganisation
och det är att det många gånger tenderar i att undervisningen blir som korvstoppning.

” Om man undervisat fem år som lärare på vuxenskolan, blir det som korvstoppning. Detta
eftersom man t ex har Samhällskunskap A varje termin, man gör samma sak om och om igen.
Entusiasmen kan ibland falna.”

Han tror att om man undervisar på en större skola så ökar variationen, eftersom det kommer in
fler ämnen t ex samhäll A och B, historia, geografi och religion. Undervisar man på en mindre
skola kanske det bara finns behov av en eller två av dessa kurser.

En av lärarna upplever att konflikter med elever utvecklar. Detta gör enligt honom att man
som lärare får tänka djupare i interaktion med eleverna. Läraren menar att det gäller att
utveckla sitt förhållningssätt, för att skapa trygghet i klassrummet. Man måste reflektera över
sin roll som lärare och vilket underläge eleverna är i förhållande till läraren. Han menar att
konflikter kan utveckla en lärares pedagogiska och verbala förmåga om dessa sköts på rätt
sätt. Konflikthantering tycker läraren skulle tas upp mera  på lärarhögskolan Detta nämndes
det inget om när han gick där. Läraren tycker att det är svårt att veta hur eleverna upplever
honom som lärare, man kan diskutera vissa saker men inte allt. Han menar att man kan fråga
vad de tycker och diskutera vissa synpunkter. Vissa saker som rör eleverna kan enbart
diskuteras med lärare, som t ex om det blir problem med bedömningen av en viss elev. Han
försöker för övrigt att hålla en så öppen dialog som möjligt i klassrummet. Ibland kan det vara
svårt att läsa av stämningen och svårt att få igång en diskussion. Läraren menar att många
elever säkert sitter och trycker på saker och ting, som de vill ha sagt men inte vågar.

”Jag skulle vilja ha mer tid till diskussion med eleverna”

Läraren saknar tid att föra diskussion med sina elever för att se vad de känner och tycker
angående dennes lektioner. Hade läraren fått denna tid, så skulle han kunna förbättra sig själv
ytterligare.

 En lärare menar att det är viktigt att inte döma ut elever på förhand utan behandla dem med
den respekt de förtjänar och att alltid gå pedagogiskt till väga om något problem skulle
uppstå. Han ser pedagogiken som väldigt viktigt och om man inte är rätt människa för jobbet
som lärare så är det bättre att låta bli. Han har sett många som inte har den rätta utbildningen
ibland behandla elever på ett felaktigt sätt. Detta tror han att de med rätt utbildning i och för
sig också kan göra, men att det är vanligare om man t ex är vikarie utan några pedagogiska
poäng i ryggsäcken. Det gäller att ha god hand med människor och en god pedagogisk
utbildning om man ska vara lärare, annars kan det hända att både lärare och elever utvecklas
åt fel håll menar han, det vill säga man fastnar i rutiner och eleverna vågar kanske inte yttra
sig och säga vad de tycker.

Alla lärarna brukar regelbundet ha någon form av utvärdering av lektioner och undervisning.
De båda NO lärarna brukar utvärdera sina lektioner för att se hur eleverna upplever dessa, om
det gått för fort eller om det fanns någonting de inte förstod i undervisningen. Läraren brukar
också undersöka vad eleverna tycker om hans laborationer, så han kan förbättra dessa till
nästa gång, för att på så sätt hela tiden förbättra sitt undervisningssätt. En språklärare på
skolan menar att det är ganska tacksamt att ha uppföljning och utvärdering med eleverna i en
vuxenskola eftersom de ofta vill ha ordning och struktur i sin undervisning.
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Skolledaren säger att eftersom lärarna ha mycket kontakt med eleverna så anser han att de
utvecklas i samspel med dessa. När frågor som rör ämnet ”bollas” under lektionen, utvecklas
både lärare och elever. Skolledaren tror också att lärarna utvecklas av de problem de ställs
inför. Detta kan t ex vara om elevunderlaget minskar i en klass. Läraren får då ställa om sig
och undervisa i både samhällskunskap A och B samtidigt. Kanske måste han också undervisa
någon elev på distans. Skolledaren menar att olika problemsituationer i sig gör att lärarna
utvecklas. En del problem löses i samspel med eleverna.

”En lärare får problem med t ex samhällskunskap och detta leder till att han får jobba med
elever på olika stadier.”

Skolledaren  tror också att uppföljning av elever kan utveckla lärarna. Genom att följa upp
elever kan lärarna lägga upp utbildningen efter dessa. Detta kan göras genom att lärarna följer
upp sina lektioner, men också genom att vi på skolan har betygskonferenser, där vi kan se hur
eleverna ligger kunskapsmässigt och hur dessa har utvecklats sen förra betygskonferensen.

3.1.2 Lärares utveckling i samspel med lärare
Alla lärarna tycker att de utvecklas när de diskuterar och reflekterar med andra lärare, men
eftersom det är en liten organisation, så finns det inte så många lärare som undervisar i samma
ämne. Det är ytterst sällan som det finns tid till djupare pedagogisk diskussion lärare emellan.
De sex lärarna som arbetat på högstadiet innan de kom till komvux, upplevde att de
reflekterade mer i samspel med andra lärare på högstadiet. Detta berodde på att skolan var
större och att det fanns fler lärare av samma sort att reflektera och diskutera med. En av
lärarna tyckte att han hela tiden fick feedback när han jobbade på högstadiet, alla lärarna som
undervisade i hans ämne var på ungefär samma nivå och delade hela tiden med sig av sina
erfarenheter. Denna feedback saknar läraren på komvux. Alla lärarna tycker att det är viktigt
att spendera tid och diskutera med sina kolleger, men att det ofta finns för lite tid till detta. En
av lärarna sa så här om detta.

”Jag saknar lärare av samma sort att reflektera med. Man har i och för sig inte tid att prata och
då kan man inte diskutera mycket, folk och lektioner väntar hela tiden”

Lärarna menar att det är svårt att diskutera sin ämneskunskap med lärare som inte undervisar i
samma ämne. Men att det till viss del går att diskutera pedagogik och betygskriterier.

Eftersom komvuxenhetens undervisningslokaler ligger utspridda över samhället, så försvårar
detta också lärarnas interaktionsmöjligheter. En lärare saknar raster där han kan träffa sina
kollegor och t ex diskutera betyg. En annan lärare säger att han skulle vilja att lokalerna låg på
samma ställe och upplever att skolan är för utspridd. Han skulle vilja ha en skola under
samma tak, men förstår också att det är en fråga om pengar och brist på strategiskt placerade
lokaler.

En av lärarna tycker att man ska ta hänsyn till manligt och kvinnligt ibland lärarna. Tidigare i
sin karriär hade läraren gått en fortbildningskurs i detta och funnit det mycket intressant. Han
tycker att mycket av det som sas på kursen stämmer. Ibland tycker han att det finns en viss
frustration mellan kvinnor och män. Han tycker att de olika könen talar olika språk och att
man som kvinna och man ibland kan missuppfatta varandra. Läraren skulle gärna gå fler
kurser i hur man lär sig att över könsgränserna koda av kvinnors och mäns olika språk. Han
lär sig mycket i interaktion med andra lärare, men eftersom skolan ofta är en
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kvinnodomminerad arbetsplats, så skulle det vara väldigt intressant att utveckla det manliga
och kvinnliga språket. Detta tror läraren skulle kunna främja utvecklingen i vuxenskolan, men
också på andra skolor.

Alla lärare utom en är positiva till fortbildning och vill ha mer av denna vara, eftersom man i
fortbildningssammanhang får tid att reflektera med varandra och ta upp problem som finns i
skolans värld. Den läraren som inte tyckte om fortbildning, tyckte att det ofta var ”blahi
blaha”. Han vill ha mer vettig fortbildning, som han kan knyta an till i sitt eget ämne. Läraren
har inte funnit de fortbildningskurser han medverkat i direkt utvecklande.

Två av de positiva lärarna tycker att fortbildning kan vara utvecklande även om de inte finner
denna direkt intressant. Detta eftersom man som lärare får känna på hur det är att vara elev, så
här sa en av lärarna:

”Jag tycker att fortbildning i sig är viktigt eftersom man som lärare sätter sig i elevens
position. Denna situation kan vara mycket utvecklande för en lärare eftersom det är en annan
människa som har makten och leder lektionen, på så sätt kan man jämföra med sig själv som
pedagog.”

Läraren menar att det är utvecklande att kunna se saker ur elevens perspektiv och inte bara ur
ett lärarperspektiv.

En annan av de positiva lärarna tycker att det negativa med den erbjudna fortbildning är att
den nästan alltid läggs på lektionstid, detta gör att den undervisning som man planerat blir
lidande.

Skolledaren är medveten om att lärare utvecklas i samspel med varandra. Han vet också att
det finns lite tid för detta i organisationen. Det finns enligt honom dock ett visst samspel
lärare emellan som t ex när betyg ska sättas. Då brukar lärarna samtala med varandra och
vissa av lärarna diskuterar också detta med honom. Detta finner ledaren mycket positivt
eftersom det ur en diskussion nästa alltid kommer lösningar.

3.2 Vad tycker lärarna är bra med organisationen ?

Lärarna tycker att det är bra att deras arbete är fritt och att ledningen ger dem stort ansvar
samt litar på deras yrkeskunnande, en lärare uttryckte sig så här:

”Jag tycker att ledningen är förhållandevis bra. Han lägger sig inte i mer än vad som är
nödvändigt, just detta tycker jag är mycket bra”

En annan lärare tycker så här:

”Man får lägga upp sina lektioner precis som man vill och det är bra, men ibland saknas det
struktur”

Läraren trivdes med det fria upplägget, men på samma gång kände han att det inte fanns
någon att fråga om det skulle behövas.
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Lärarna upplever att rektorn har ett stort förtroende för dem och att detta gör att man tar
ansvar. De säger också att det måste vara svårt för en nyutbildad lärare utan erfarenhet att
komma till en skola som denna eftersom lärarna i organisationen arbetar självständigt. Det
kanske inte alltid finns någon att fråga om man som ny lärare behöver råd och stöd. De
upplever att erfarenhet och yrkeskunnande är väldigt viktigt om man ska arbeta i den
skolorganisation som jag undersökt.

En av lärarna tycker det är positivt att ledningen har en ganska öppen och positiv syn på
fortbildning.

”Om någon av lärarna vill gå en kurs så får de oftast de. Det jobbiga är att man själv får ta
reda på vad som finns och det har man som lärare inte tid till”

Det positiva med organisationen enligt lärarna är att ledningen litar på deras yrkesskicklighet
och ger dem stort ansvar i arbetet. De tycker också att utvecklingsklimatet på skolan är
positivt, både hos lärarna och ledning.

3.3 Vad skulle lärarna och ledaren vilja förändra i organisationen ?

Alla lärarna tycker att det är brist på tid. De hinner helt enkelt inte att diskutera med varandra
så mycket som de skulle vilja. De nämner också att de skulle vara nyttigt att diskutera med
kolleger som undervisar i samma ämne, eftersom skolan är liten så finns det inte så många
lärare av varje sort. Detta gör att många av lärarna saknar liknande lärare att bolla idéer med.
Alla lärarna utom en nämner att de skulle vilja träffa lärare som undervisar i samma ämne för
att få ”feed back”. En av lärarna säger så här;

”Eftersom skolan är liten skulle kanske kontakten med andra lärare ske med hjälp av
fortbildning”.

Läraren eftersöker fortbildning för att få kontakt med likasinnade lärare, detta eftersom denna
kontakt inte är tillräcklig på skolan.

En av lärarna skulle vilja ha mer fortbildning i pedagogik, ämnesutbildningen sköter han
själv.

En annan lärare menar att man inte har tid med fortbildning och därför prioriteras denna, till
fördel för lektionsplanering.

Fyra av lärarna tycker att skolans lokaler är för utspridda, dessa skulle vilja se en mer
centrerad skola. Detta upplever de som en orsak att de inte träffar de andra lärarna så ofta.

”En förbättring skulle kunna vara att ledningen flyttar in i samma byggnad som skolan, på så
sätt får han bättre överblick på vad som sker”

Läraren upplever det som om det finns ett glapp mellan ledning och lärare tack vare den
lokala spridningen

Tre av lärarna efterlyser lite mer information från ledningens sida, som t ex vad det finns för
fortbildning att tillgå samt vad som sker i stort på skolan. En av dessa lärarna skulle vilja att
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lärarna har ett kortare möte en gång i veckan för att på så vis kunna diskutera och se vad de
andra sysslar med. Läraren är van att arbeta i ett stort team och kan ibland känna sig lite
ensam. En lärare tycker att ledaren ska prioritera så att lärarna får mer tid med sina elever och
andra lärare. Ledaren ska inte bara lägga på arbete utan lyfta av när det behövs, så att man
som lärare får mer tid.

Ledaren har vissa förändringar han skulle vilja göra. Han skulle vilja förbättra informations
utbytet på skolan, Informations flödet ska bli snabbare mellan de som arbetar på skolan.
Ledaren vill också förbättra kompetensen hos lärarna.
Han verkar vara väl medveten om vad som behöver göras på skola samt vad lärarna tycker,
men han säger att utvecklingen tar sin tid, eftersom han har mycket administrativt arbete som
han i första hand måste utföra, det är därför det tar tid när man ska utveckla lärares profession
i en liten skola.

3.4 Skolledarens syn på sin roll i lärarnas utveckling

Skolledaren anser att han i sitt uppdrag har en ganska övergripande roll. Ledarens uppgift är
att stimulera lärarna samt att skapa kompetensutvecklande miljöer, med detta menar han att
främja lärandet organisationen. Skoledaren arbetar med att försöka få lärarna att inse vad som
behöver göras, genom att ställa frågor, visa resultat, mål, egna intentioner och styrdokument.
Han försöker också nå de lärare som vill fortbilda sig och belöna de lärare som vill utvecklas
genom att ge dem utbildning. Ledaren menar att organisationen medvetet anställt erfarna och
duktiga lärare, eftersom det kan vara svårt som nyutexaminerad lärare att komma in i en så
liten skolorganisation. Det finns kanske inte alltid tid eller personer att fråga, om man som ny
lärare skulle känna sig osäker. Om de jobbat på en större skola skulle de med stor sannolikhet
alltid ha någon att fråga om råd. Skolledaren tror att det är lättare att ha erfarna lärare i en
liten komvux organisation.

”Även om jag förlitar mig på deras yrkesskicklighet, så är jag ändå väl medveten om att de
behöver utvecklas.”

Skolledaren är medveten om att det skulle kunna göras mer gällande lärarnas utveckling. Han
försöker att jobba långsiktigt med detta. Genom att försöka vara lyhörd för lärarnas krav och
att få dem till insikt i deras egen profession.

Lärarna tycker att ledaren ska stötta och uppmuntra och ge förslag till vettig fortbildning. De
tycker också att han ska ge mer tid till diskussion, det finns alldeles för lite tid till detta menar
lärarna. De vill också att skolledaren ska vara väl insatt i skolan som organisation samt vad
som sker inom denna.

3.5 Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att lärarna tycker att de utvecklas av den variation i arbetet,
som t ex ett miljöombyte kan skapa. Man behöver som lärare ett intresse för de ämne man
undervisar i. En lärare måste hela tiden förkovra sig i sitt ämne och hela tiden leta efter de
nyaste rönen, de roligaste laborationerna, eller åka på en lärorik språkresa. Som lärare måste
man själv ha intresse av att utveckla sin kunskap i de ämne som man undervisar. En annan
viktig detalj i en lärares kompetensutveckling är reflektion, detta sker i princip hela tiden både
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under lektionerna och på fritiden när lektionerna ska planeras. Reflektionen sker också i
samspel med både lärare och elever, det kan vara t ex när lärare diskuterar betyg, pedagogik
eller ämneskunskap med varandra. Det kan också vara när läraren under lektionen har
undervisning och diskussion med sina elever. Enligt lärarna så ställer eleverna högre krav på
dem i komvux om de jämför med en högstadieskola eller en ungdomsgymnasieskola. Detta
gör att lärarna måste förbereda sig väl innan varje lektion. Detta leder i sin tur till att lärarna
reflekterar över sin kunskap och sitt material vilket är en utvecklande process. Lärarna märker
också att de får uppskattning och respons, för det arbete de lägger ner på lektionerna. Detta
leder till att de fortsätter att utvecklas och anstränga sig för elevernas skull. Eftersom det inte
ofta finns några direkta problem i en klass med vuxna elever (som t ex bus eller bråk) så kan
lärarna koncentrera sig på pedagogiken. Erfarenhet är enligt lärarna också en viktig faktor i en
utvecklingsprocess, som t ex att ha haft andra jobb innan man blev lärare eller att ha en lång
bakgrund som lärare. Detta gör att man som lärare får en större referens ram och har troligtvis
reflekterat över de motgångar och framgångar man haft i sitt yrkesliv. Erfarenhet gör ofta att
pressen släpper, man börjar se eleverna och inte bara sig själv. Det vill säga en erfaren lärare
har många gånger lättare att slappna av och sätta sig in i elevernas situation. De utgår ifrån
dessa för att se vad de skulle tycka vara intressant. Som lärare måste man också kunna ta
kritik på rätt sätt och inte bli förgrymmad. Med hjälp av kritiken får man reda på vad eleverna
tycker är bra och dåligt och kan då i viss mån rätta sig efter denna. En annan metod som
lärarna använder sig av för att utveckla sin profession är att följa upp och utvärdera sina
lektioner och laborationer.

Skolledaren tror att problem utvecklar lärarna och får dem att tänka till. Problem gör att
lärarna måste vara flexibla, som t ex när eleverna ligger på olika ställen i en mattematik bok.
Lärarna efterlyser ”feed back” och diskussion med andra lärare och tycker att det finns
alldeles för lite tid till detta. De är överlag positiva till fortbildning bara denna är bra. Lärarna
tycker att det är bra att ledningen gett dem frihet och ansvar i sin undervisning, de tycker
också om ledningens positiva syn på fortbildning.

Lärarna skulle vilja att skolan centrerades till en plats, för att öka gemenskapen och kontakten
med ledning och andra lärare. De vill ha mer tid till diskussion med både lärare och elever
samt mer information från ledningen. Av informationen jag fått från Skolledaren så arbetar
han för att dessa problem ska lösas, men skolledaren tror att det kommer att ta tid eftersom
han har hög arbetsbelastning med det administrativa arbetet.

4 Diskussion

4.1 I vilka sammanhang i skolvardagen tycker lärare att professionen utvecklas
och vad är det som utvecklas?

I teoriavsnittet nämner Ellström (1996) att lära är att förändra sin kompetens i samspel med
sin omgivning och denna förändring kan avse såväl kunskaper, intellektuella och manuella
färdigheter som attityder, sociala färdigheter och personlighetsrelaterade egenskaper. Detta
innebär enligt mig att en förändring i en individs arbetsmiljö (som t ex att skifta rutin eller
arbete) skulle kunna generera i ny kunskap och ett utvecklande av lärares profession. De
intervjuade lärarna menar att förändring i arbetslivet (som t ex att byta arbetsplats, eller skriva
läromedel) lett till utveckling i deras yrke.
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Genom att de bytt arbetskamrater, arbetsuppgifter och kommer in i nästan helt ny
organisation, så finner de nya utmaningar samt attityder från både personal och elever. Sex av
lärarna som jag intervjuade kom från högstadiet och den förändring som lärarna upplevde var
att kunskapspressen ökade eftersom de var tvungna att förbereda sig bättre när de skulle
undervisa vuxna elever. Detta på grund av att de vuxna eleverna visade större intresse och
krävde mer av undervisningen. En annan detalj som lärarna fick anpassa sig till var att
organisationen var mindre än de som lärarna hade arbetat i tidigare vilket gör att ansvaret
ökade på den enskilde lärare eftersom det inte alltid finns någon att fråga så fort problem
uppstår. Detta leder också till att lärarna får större frihet att själv lösa sina problem och att
lärarna måste förändra sitt handlingssätt från den förra organisationen. Sandberg och Targama
(1996) menar att genom att förändra sin förståelse av arbetet kan människor förändra sitt
handlingssätt och utveckla sin kompetens i arbetet. Detta sker genom att de blir tvungna att
reflektera över den nya arbetssituationen och de problem som det medför att arbeta i denna.
Jag menar att om lärarna reflekterar över de problem som uppstår i organisationen och löser
en del av dessa, leder detta till att läraren i slutändan utvecklar sin profession, det vill säga in
kunskap och pedagogik eftersom de hela tiden blir tvungna att reflektera över sin
yrkeskunskap. Ledaren tar upp detta i resultatet. Han hävdar att lärarna utvecklas när de ställs
inför nya utmaningar och problem, som t ex när de ställs inför en ny arbetssituation. Detta kan
vara konflikter som ska lösas eller att det fattas elever så att man får slå ihop klasser med
elever som ligger olika långt i ett ämne.

De lärare som jag intervjuat reflekterar dagligen i sitt yrkesliv, om hur eleverna tänker, hur
undervisningen ska kunna göras intressantare för eleverna och hur de ska utveckla den egna
kompetensen. I teoribakgrunden menar Alexandersson (1994)  att reflektion måste finnas med
i en individs medvetande. Jag hävdar att när en lärare reflekterar finner han ofta sina starka
och svaga sidor, på så sätt kan han förbättra sina svaga sidor och bevara sina starka sidor.
Alexandersson menar att en lärare alltid tar saker för givna. Detta kan handla om elevers
färdigheter inom lärarens ämnesområde. För att komma till insikt, så måste lärarna reflektera
över sitt arbetssätt och elevernas kunnande samt ha förmågan att sätta sig in i elevens
situation. Larsson (1981) menar att när en lärare har undervisat en tid, så förändras dennes
uppmärksamhet från sitt eget beteende och planering till att förstå elevens beteende och
tänkande Detta tar två av lärarna upp i resultatet, de menade att utveckling skedde när de
slutade se sig själv i klassrummet och istället fokuserade på eleverna behov och intresse. Detta
är något jag tror en lärare utvecklar när de blir tillräckligt erfarna, vissa har det i sig andra lär
sig aldrig.

Larsson (1981) menar att erfarenhet spelar en stor roll i en lärares yrkesskicklighet. Om man
som lärare undervisat en tid samlar man erfarenheter om hur olika material och metoder
fungerar, så att man sedan kan välja de bästa. En av lärarna i resultatet påpekade att han tyckte
att erfarenhet både av läraryrket och av andra yrke är mycket viktigt. Han menar att man
genom erfarenhet lär sig att välja ut de bästa  undervisningsmetoderna. Jag tror att en lärare
med lång erfarenhet har lättare att undervisa än en lärare utan erfarenhet eftersom den läraren
som har lång erfarenhet har haft mer tid att reflektera runt sin undervisningsmetod vilket gör
att han bättre förstår vilken metod som fungerar på eleverna. Läraren med längre erfarenhet
har antagligen också spenderat mer tid i samspel med elever, lärare och ledare vilket också
gör att man utvecklas. Detta eftersom man med kollegor och elever kan diskutera saker, som
skulle kunna bidra till lärarens reflektion och professionella utveckling. Både saker som
läraren har tänkt på och inte har tänkt på tas upp och diskuteras.
Två av de intervjuade lärarna tog upp att de genom sin erfarenhet fick lättare att sätta sig in i
elevens situation. De menade att den press som man i början känner som lärare släpper efter
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en tid och då kan man sluta fokusera på sig själv och börja fokusera på elevens behov.
Larsson (1981) menar att när en lärare undervisat en tid ändras dennes fokusering  på sig själv
till att koncentreras på eleverna.

En av lärarna hade skrivit läroböcker för grundskola och gymnasiet och fann detta
utvecklande eftersom han blev tvungen att gå djupare in i sin ämneskunskap och på samma
gång ta reda på vad läsarna skulle tycka vara intressant
Enligt Ellström behöver lärare handlingsutrymme för att utvecklas. Han menar att lärande är
intimt kopplat till en individs handlingsutrymme och utrymme att på egen handlande påverka
omgivningen i syfte att lösa uppgifter eller att uppnå specifika mål. Individen behöver
utrymme att experimentera, det vill säga att praktiskt pröva olika handlings alternativ.
De två NO lärarna brukade enligt resultatet testa och utvärdera sina laborationer i syfte att se
vilken laboration eleverna fann mest intressant. Detta visar på att NO lärarna har så mycket
handlingsutrymme att de kan testa vilken laboration som fungerar bäst och på så sätt förbättra
sin pedagogik. Sandberg och Targama (1996) menar i teori avsnittet att reflektion och
förståelse i mångt och mycket är en grund för en individs utveckling. Madsén (1994) menar
att konkret erfarenhet följs av reflektion: detta leder till att idéer, begrepp och generaliseringar
som tagits upp av individens erfarenheter, prövas och omprövas och utvecklas i nya
situationer. Jag tror att om man som lärare har tid att testa olika undervisningsmetoder så
skulle den pedagogiska utvecklingen på skolan få mer utrymme. Lärarna skulle våga testa på
nya saker i sin pedagogik, som skulle kunna leda till utveckling i deras lärarprofession.

En annan sak som resultatet visar är att lärarna använder sig av uppföljning och utvärdering
av sina lektioner och laborationer, för att utveckla sin pedagogik. Detta är något som
Folkesson (1996) visar i teoriavsnittet, där tar hon upp en lärare som brukar göra en
utvärdering i slutet av varje läsår, för att se vad eleverna tycker om hans undervisning.
Eleverna ska i utvärderingen ta upp både negativa och positiva synpunkter samt ge förslag om
de tyckte någonting var dåligt. Läraren som Folkesson tar upp tyckte i början att det var svårt
att ta kritiken på rätt sätt. När läraren tänkt igenom vad han kände, så tänkte han att det enda
raka är att göra något konstruktivt av kritiken. Han tvingade sig själv att reflektera över den
negativa kritiken, så att han skulle kunna ändra på undervisningen så att den blir tydligare för
eleverna. En av lärarna i resultatet tar upp att det är viktigt i en lärares utveckling att kunna ta
kritik på rätt sätt, genom att reflektera över kritiken, så att man som lärare hela tiden kan
förbättra sitt undervisningssätt och sitt material.

De lärare som jag intervjuat menar att det är viktigt att samtala och utvecklas med hjälp av
sina kolleger. De känner ibland en viss saknad efter kolleger med samma ämnesinriktning,
detta är svårt att hitta i en liten skolorganisation, eftersom det bara finns ett begränsat antal
lärare. Lindö (1996) menar att dialogen lärare emellan bidrar till att öka självförståelsen och
därmed utveckla sin profession. Som lärare utvecklas man av olika former av dialog. Dessa
dialoger skulle enligt Lindö kunna vara, lärares samtal till kaffet, där man kan diskutera olika
former av pedagogik. En annan dialog är den pedagogiska konferensen, då man planerar och
utvärderar den gångna terminen. Eftersom lärarna på den skola jag undersökt inte har tid eller
möjlighet att träffas så mycket , så kan säkert de pedagogiska konferenserna där man
diskuterar betyg och utvärderar verksamheten under terminen vara väldigt viktigt. Här kan
lärarna träffas och diskutera sina värderingar och betygssättning med varandra. Men lärarna
på skolan vill uppenbarligen träffas mer än bara på de pedagogiska konferenserna. En av
lärarna vill att man skulle ha regelbundna möten för att se vad de andra lärarna på skolan
sysslar med, för att på så vis få gemenskap och utbyte och en helhetssyn på arbetet i skolan.
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Lärarna är positiva till fortbildning bara denna är intressant och nyttig för dem. Två av lärarna
tycker att nästan all form av fortbildning är nyttig eftersom man blir elev på nytt och får i
fortbildningssammanhang känna på hur detta känns. De andra lärarna har erfarit att den
fortbildning som lätt går att applicera på undervisningen har varit bra . Alla lärarna har någon
gång haft dålig erfarenhet av fortbildning. Detta kan bero på att det många gånger tidigare har
varit ledningen som tagit fram lärarnas fortbildning. Enligt Emsheimer (1994) finns det en
skillnad i lärares och ledningens sätt att se på fortbildning. Han menar att lärarna tycker att det
är bra med pedagogisk fortbildning, men att man som lärare inte har tid. Enligt Emsheimer
känner många lärare sig kritiserade och att deras pedagogiska kompetens blir ifrågasatt,
lärarna skyller ofta på att de sämre eleverna har svårt för att lära.

I litteraturstudien skriver Emsheimer att lärarna menar att de genom sitt pedagogiska arbete
själv är kapabla att bedöma sin egen fortbildning. På den skola som jag undersökt får lärarna
själv välja sin fortbildning, detta upplevs som positivt. Det de tycker är negativt är att det görs
för lite reklam för fortbildningen. Många av lärarna skulle också vilja att det fanns mer
fortbildning att tillgå. Två av lärarna i den undersökta organisationen vill ha mer fortbildning
eftersom detta hjälper dem att sätta sig in i elevernas situation, de får känna på hur det är att
vara elev.

En av lärarna vill ha utbildning i skillnader mellan de manliga och kvinnliga olikheterna. Han
anser att män och kvinnor tänker väldigt olika. Han menar att om man utbildas i detta så
skulle man komma undan många missförstånd som kan uppstå män och kvinnor emellan.
Läraren tycker att läraryrket är kvinnodominerat och därför skulle en kurs i manligt och
kvinnligt kunna leda utvecklingen framåt. Detta är något som inte tagits upp i litteraturen,
men som skulle kunna vara relevant. Eftersom det finns kurser i ämnet, så borde problemet
rimligtvis också finnas på arbetsplatser där det finns antingen manlig eller kvinnlig dominans.

4.2 Vad kan ledarna göra för att underlätta lärarnas professionella utveckling?

Kraven på skolledaren har ökat i dag, det handlar inte längre om administration och ekonomi.
Enligt skolverket (1997) ska rektorn vara väl medveten om vad som sker på skolan och verka
för att denna verksamhet ska utvecklas. Liljequist menar att en skolledare måste kunna den
nationella skolpolitiken samt förmedla skolans mål till lärare och elever. Detta ställer stora
krav på ledarens pedagogiska förmågor. Ansvaret och arbetsbördan på skolledarna  har ökat,
detta leder i många fall till att de blir tvungna att prioritera vissa saker. Skolledaren ”som jag
intervjuade” tyckte att det var svårt att hinna med personalutvecklingen på samma gång som
det administrativa arbetet. Detta gör att personalutvecklingen går långsammare än vad han
skulle vilja att den gjorde. Han tycker att arbetsbördan blir för hög, när man som skolledare
ska ta hand om administration, utveckling och ekonomi. Emsheimer (1994) menar att
lärarfortbildningens ökade tillväxt har lett till att arbetsbördan ökat på skolledningen gällande
planering och fortbildning. Skolledarens uppgifter konkurrerar med varandra.

 Skolledaren menar att han har en övergripande roll. Han ska både stimulera lärarna och skapa
kompetensutvecklande miljöer. Då går han efter egna intentioner och färdiga nationella
styrdokument. I hans uppgifter ingår också att se hur eleverna utvecklats under terminen samt
följa upp dessa, för att på så sätt se hur lärarna lyckats med sin undervisning.
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4.3 Vad tycker lärarna är bra och dåligt med den nuvarande fortbildningen?

De sex lärare som arbetat en längre tid i yrket upplever friheten, ansvaret och förtroendet i
organisationen som positiv. De återstående lärarna tycker att detta är bra, men de skulle gärna
se lite mer styrning från ledarens sida. Jag tro att de lärarna som arbetat i yrket en längre tid
gillar sin frihet eftersom de har lång erfarenhet i yrket och sökt sig till organisationen för att få
större ansvar och mer frihet. Ledaren säger att han medvetet söker efter erfarna lärare till
organisationen, så att han inte ska behöva lägga ner för mycket arbete på att berätta för lärarna
hur de ska göra när de ska planera och välja ut litteratur till sina lektioner. Han vill inte lägga
sig i mer än nödvändigt. Ibland upplever lärarna att det kan brista i informationen från
ledaren. De skulle vilja ha mer och snabbare information om allt nytt som händer på skolan
och något bättre information om vad det finns för fortbildning att tillgå. Lärarna kan i och för
sig själv ta reda på detta, men tycker att de har för ont om tid. De är nöjda med den positiva
inställning som ledaren har till fortbildning. Det är aldrig några problem om en lärare skulle
vilja fortbilda sig. Det som lärarna finner negativt är att det finns alldeles för lite tid till
fortbildning och reflektion med kolleger. I SOU (1997:121) menar man att det är viktigt att
lärare har tid och utrymme att prova nya metoder, reflektera över och se skörden av sitt
arbete. Även att kunna reflektera över detta med sina kolleger och chefer är bra. Jag tror det är
väldigt viktigt att skolledningen inte lägger fortbildningen på lektionstid som många skolor
verkar göra idag. Detta kan stressa upp lärarna istället för att utveckla. Vilket resulterar i att
när de idkar sin fortbildning kommer de troligtvis att ha svårt att koncentrera sig på denna,
eftersom de hela tiden tänker på att de kommer efter i sin lektionsundervisning. Jag tror att om
inte lärarna har tid att reflektera och ha tid till sin fortbildning samt diskutera denna med de
andra lärarna, så kan många av de viktiga bitarna som fortbildningen har för avsikt att
förmedla gå om intet. Fortbildning måste enligt mig följas upp och utvärderas, annars blir den
svår att ta till sig. Emsheimer (1994) menar att det är mycket viktigt att följa upp
fortbildningen, för att denna ska kunna leda till förändring och utveckling. Lärarna i
organisationen vill ha mer tid till diskussion med de andra lärarna, vilket också Emsheimer
förespråkar. Detta tror jag skulle kunna lösas med regelbundna diskussions möten. Eftersom
det är en liten organisation med utspridda lokaler så är detta enligt mig ett bra sätt att förbättra
lärarnas interaktion med varandra.

Skolledaren har som mål att förbättra informationsflödet på skolan, för att bättre hålla lärarna
underrättade om vad som sker.

4.4 Slutdiskussion

Min värdering av arbetet som helhet, är att jag fått mera kunskap om ”lärares syn på sin
professionella utveckling” och svar på mina frågor. Kompetensutveckling behövs för att
lärare ska kunna utöva sitt yrke på så bra sätt som möjligt. De måste hela tiden reflektera över
i vilka sammanhang som de utvecklar sin professionalitet, för att utvecklas som pedagoger.
Jag har kommit fram till att lärarna på skolan tycker att erfarenhet spelar en stor roll i deras
yrkesskicklighet. Av erfarenhet får de förmågan att se vad som är viktig kunskap för eleverna,
men också förmågan att sätta sig in i elevens situation, för att på så sätt fokusera på vad denna
finner vara intressant. En erfaren lärare har ofta stött på mer problem under sin tid som lärare
vilket också utvecklar dennes yrkesskicklighet. När en lärare stöter på problem i sitt yrkesliv
måste denna reflektera över alternativa lösningar samt sin egen flexibilitet, för att lösa
problemet på bästa sätt både för honom och för eleverna. Sex av de nio lärarna fann
förändringen från att vara grundskolelärare på högstadiet till att bli gymnasielärare inom
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komvux som utvecklande, eftersom pressen på lärarna från eleverna stegrades vilket gjorde att
lärarna blev tvungna att penetrera ämnet djupare än vad de tidigare behövt göra, som lärare på
högstadiet. SO lärarna fick fortbilda sig själva när de började undervisa på komvux, eftersom
nivån på ämnena höjdes och undervisningsmaterialet blev mer avancerat. Böcker och
miniräknare blir mer komplicerade. När lärarna kommer upp på gymnasienivå, då gäller det
att veta hur dessa fungerar, för att kunna föra detta vidare till eleverna. De intervjuade lärarna
finner också samspelet mellan lärare och elever som utvecklande eftersom man kan ”bolla”
problem och idéer mellan både lärare och elever. Lärarna mena att det är lärorikt att föra ett
samspel med de elever som finns på komvux eftersom dessa är vuxna och ofta intresserade av
skolarbete vilket leder till att lärarna i en diskussion med eleverna både utvecklar sin
pedagogik och sitt ämneskunnande. Detta eftersom de i interaktionen med eleverna (man får
hoppas att eleverna är ärliga i sin kritik) får reda på vad dessa tycker är bra och dåligt med
undervisningen Det lärarna saknar är samspelet med sina kolleger. Detta är svårt i en så liten
organisation med utspridda lokaler. Lärarna skulle gärna se att lokalerna centrerades till
samma byggnad, så att de lättare skulle kunna integrera och få ett större utbyte av varandra.
De intervjuade lärarna tycker att fortbildning är intressant men bara om de kan få något ut av
denna. Lärarna skulle gärna ha mer fortbildning eftersom organisationen är så liten.
Fortbildningen skulle kunna hjälpa dem att träffa likasinnade lärare att diskutera med.
Jag har också kommit fram till i min undersökning att lärarna skulle vilja ha regelbundna
träffar på skolan för att diskutera och förbättra gemenskapen.
En ny sak som framkom av undersökningen är det som en lärare tog upp om mäns och
kvinnors olikheter, det vill säga att män och kvinnor ofta pratar och uttrycker sig på olika sätt
vilket skulle kunna leda till konflikt i olika interaktionssammanhang. Om detta stämmer
skulle det vara intressant att undersöka vidare. Detta problem ligger kanske mer inom
sociologins eller psykologins ramar.

Vad är det då för typ av kompetens som lärare utvecklar i de olika sammanhangen. Jag har
kommit fram till att miljöombyte och variation utvecklar lärares kompetens. Genom
miljöombytet träffar lärarna på nya arbetskamrater, uppgifter och problem. Detta gör att de
måste reflektera över sin situation och de nya problem som den skapat. Denna nya
omställning gör att lärarna utvecklar sin flexibilitet att handskas med nya situationer vilket i
sin tur leder till att de utvecklar sin pedagogik och får nya erfarenheter.

En annan sak som jag kommit fram till är att det egna intresset spelar en stor roll i en lärares
professionalitet. Om man som lärare har ett stort intresse i de ämne man undervisar i, så
genererar detta i att man under en stor del av sin tid reflekterar över dessa. En språklärare
kanske reser mycket, en NO lärare gör egna laborationer, en SO lärare intresserar sig för alla
nyheter inom ämnet. Detta leder till att de reflekterar genom att vara intresserade av sitt ämne
och då utvecklar de sin ämneskunskap och erfarenhet.

I samspel med elever utvecklar läraren sin professionalitet genom att kunna ta kritik på rätt
sätt det vill säga ta åt sig denna och göra något konstruktivt av kritiken. Lärarna upplever
också att de utvecklas av konflikter med eleverna. Detta leder ofta till att de får en tryggare
klassrumsmiljö om konflikterna sköts på rätt sätt. Det är viktigt att alla inblandade få komma
till tals och känna att de är delaktiga när konflikten löses, så att lärare och elever kommer
närmre varandra och skapar trygghet i klassrummet. I utvärderingen upplever också lärarna att
de utvecklas, genom att de får reda på vad eleverna tycker om undervisningen, så, att de kan
ändra denna efter bästa förmåga. Genom integration med eleverna kan lärarna lära sig hur
eleverna tänker och kan då lättare sätta sig in i deras situation och se elevernas behov. Detta
leder till att lärarna utvecklar sin ämneskunskap, pedagogik och sin erfarenhet.
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Om lärare som undervisar i samma ämne diskuterar och reflekterar med varandra, så kan de
dela med sig av varandras erfarenheter och på så sätt utveckla ämneskunskapen och genom
varandra få del av nya erfarenheter. Detta genererar också i att de utvecklar sin pedagogik.
Om lärarna inte undervisar i samma ämne, så blir det oftast inte ämnet som diskuteras. Enligt
min undersökning diskuterar de ofta erfarenheter inom pedagogiken istället.

Fortbildning genererar ofta till att lärare integrerar och utbyter erfarenheter med varandra.
Detta leder i sin tur till att antingen pedagogiken eller ämneskunskapen utvecklas. Det beror
på vilken typ av fortbildning det handlar om. Det kan handla om både ämnes utveckling eller
pedagogikutveckling. Enligt litteraturen och undersökningen så handlar detta oftast om
pedagogik eller betygs diskussioner.

Vad är det i organisationen som försvårar för lärarnas kompetensutveckling. Det jag kommit
fram till i min undersökning är att brist på tid för diskussion hämmar lärarnas utveckling. En
annan sak är att lärarna tycker att de saknar lärare som undervisar i samma ämne som de
själva. En viktig detalj som hämmar lärarna i deras utveckling är att lokalerna är utspridda i
samhället vilket leder till att kontakten med andra lärare i organisationen blir lidande. Jag tror
också att detta kan påverka informationsflödet i organisationen eftersom lärarna ofta
undervisar i samma lokaler. Om då dessa lokaler ligger en bit från huvudbyggnaden, så
kanske lärarna inte är i huvudbyggnaden så ofta. De kanske går från hemmet till klassrummet
och från klassrummet till hemmet. Detta leder till att mycket av den information som placeras
ut i huvudbyggnaden går många lärare förbi.

 Bristerna i min undersökning skulle kunna vara att jag ibland kanske omedvetet ledde
respondenterna i en viss riktning. Jag har inte gett intervju personerna fingerade namn och
inte tagit upp kön eller födelse år. Detta kanske har upplevts lite förvirrande i
resultatredovisningen, eftersom man inte vet vem som svarat på vad. Jag gjorde detta valet
eftersom organisationen är så liten. Om jag uppgett kön eller figurerat namn så skulle lärare
och ledare kunnat lista ut vem som är vem. Styrkan i min undersökning är att jag fått ledaren
och alla lärarna att ställa upp på intervjun, detta gör att jag fått full uppslutning.

Man skulle i vidare studier kunna undersöka en större vuxenskola för att se om det finns
någon skillnad i en större och en mindre vuxenskola. I de fortsatta studierna skulle man kunna
göra en kvantitativ förundersökning, så att man har lite förförståelse för skolan innan man
sätter igång med den kvalitativa undersökningen. Man skulle om tid finns kunna använda sig
av kompletterande observationer, för att se om dessa skulle kunna bidra till något i resultatet.

Jag hoppas att min undersökning kan bidra med något i den organisation som jag undersökt.
Den kanske kan hjälpa lärare och ledare att samarbeta på ett närmre plan och utveckla
organisationen tillsammans.
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Intervjuguide

Frågor till lärarna

1. Hur ser vägen in i ditt nuvarande arbete ut?

2. Hur ser dina erfarenheter av och tankar om lärande i arbetet ut?

3. Organisationen som stöd för fortsatt utveckling?

Frågor till ledaren

1. Hur ser vägen in i ditt nuvarande arbete ut?

2. Hur ser du på lärares utveckling och din roll i samband med detta?

3. I vilka situationer tror du att lärare utvecklas?

4. Är det någonting du skulle vilja ändra på i organisationen?
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Tab 1 en planeringstabell för beslut om utvärdering (Ekholm & Lander 1993)

                      Granska                    Värdera
Vad Fokus: De skriftliga

proven får representera
lärares kunskapssyn.

Utv.fråga: Motsvarar
provens frågor till typ,
frekvens och
poängsättning våra egna
kunskapsideal?

Syfte: Kritisk genomgång av vår
kunskapssyn, som den visar sig i
prestationskraven på våra elever.
Skall ge underlag för diskussion i
ämnesgrupper och därmed ge
fortbildning om både kunskapssyn
och utvärderingsmetodik

Hur Urval: De större skriftliga
proven i alla obligatoriska
ämnen. Senast givna
provet i respektive ämne.

Indikatorer på
kunskapstyp enligt
Ekholm 1989.

Två gransknings lag inom
varje ”storämnesgrupp”
analyserar varandras prov
och upprättar ett
sammanfattande protokoll
för det andra laget

Granskningslagen  redovisar för
varandra utfallet samt diskuterar
eventuella svårigheter vid
analysen.

De granskade lagen redovisar egen
ideal kunskapssyn och diskuterar i
vilken mån utfallet av analysen
stämmer med denna.

Vem Lärarna granskar på
fortbildningstid: indelning
i ”storämnesgrupper” görs
av skolledningen. Inom
dessa lottas människor
ihop till lämpligt antal lag.

Skolledningen har
bestämt
granskningsproceduren.

Syftet har bestämts av ledningen.

De granskar lagen och värderar
utfallen inbördes. Skolledningen
får tillgång till protokollen och en
skolledare deltar i de större
”storämnesgruppernas granskning.

När Studiedagen 15 mars på
förmiddagen.

Samma studiedags eftermiddag.
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