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1 Inledning 

Mitt intresse för ledarskap började gro när jag hade uppehåll i mina lärarstudier och arbetade 

som Förste kurator
1
 på Smålands nation i Uppsala. Att leda organisationen och att uppmuntra 

och ta tillvara förmågor hos de studenter som ideellt engagerade sig där var en givande 

utmaning som jag inte blev mätt på under året som kurator. Under mitt studieuppehåll insåg 

jag att det i en framtid borde vara fullt möjligt att kombinera det ledarskap jag hade fått smak 

på på nationen med min utbildning till lärare; att ledarskap i skolan inte bara handlar om 

lärarens ledarskap i klassrummet, utan också om ett övergripande ledarskap där samordning 

av lärares resurser och förmågor är centralt och där mitt intresse för organisationer skulle 

kunna få utrymme. Tankarna på att någon gång bli rektor formades allt mer. 

 
Jag har under mina studier i pedagogiskt ledarskap fastnat för vad jag menar är en av ledarens 

huvuduppgifter: att ta tillvara medarbetarnas förmågor, att samordna dem och skapa 

förutsättningar för att dela erfarenheter och kunskaper med varandra – att helt enkelt skapa 

förutsättningar för lärande i organisationer.  

 
När det visade sig att ledningsgruppen på den gymnasieskola där jag arbetar, med inspiration 

från några lärare, bestämt sig för att under innevarande läsår (2011-2012) och de två 

kommande läsåren satsa på ett kompetensutvecklingsprojekt kring bedömning för lärande, 

BFL – något som får allt mer utrymme i bedömningsforskningen
2
 och som också betonas i de 

skolreformer som har sjösatts under 2011 (Lundahl 2011:9) – såg jag en möjlighet att få göra 

en studie där jag följer början av ett strategiskt kompetensutvecklingsarbete för att undersöka 

vad som påverkar om och hur lärande sker i en organisation. I min studie följer jag arbetet 

under vårterminen 2012, den första terminen då alla skolans ungefär 150 lärare arbetar med 

bedömning för lärande.  

 

2 Bakgrund 

Att det är en central uppgift att skapa förutsättningar för lärande och leda kunskapsprocesser 

för att utöva ett pedagogiskt ledarskap är ett återkommande tema i litteraturen om ledarskap. 

                                                      
1
 Förste kurator representerar nationen och leder dess verksamhet. Smålands nation är en 

studentsammanslutning som när jag var kurator hade ungefär 1000 medlemmar. Ett sextiotal ideellt 
engagerade studenter drev tillsammans verksamheten under ledning av tre heltidsanställda kuratorer. 
2
 Se till exempel Black & Wiliams Inside the black box. Raising Standards through classroom assessment. (1998), 

Hatties Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analysis relating to achievement (2009), Lundahls 
Bedömning för lärande (2011) och Jönssons Lärande bedömning (2011) 
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Att leda och organisera verksamheter idag är att skapa förutsättningar för lärande. (Ohlsson m 

fl 2011a: 13, Alvesson & Sveningsson 2007: 272) Ledningen måste skapa en infrastruktur 

som främjar lärande; skapa forum där dialog kan föras och idéer utbytas (Shani (Rami) & 

Docherty 2003: 25, Gvaramadze 2008: 469, Ellström 2006: 43) och chefen måste vara en 

facilitator ”som underlättar och släpper fram medarbetares lärande och utveckling av olika 

förmågor” (Ohlsson m fl 2011a: 14) 

 

Dagens kunskapssamhälle med högt tempo, teknikutveckling och globalisering, ställer krav 

på att organisationer är flexibla, kan ifrågasätta gamla sanningar och kan ställa om sin 

verksamhet för att kunna matcha den snabba förändringstakten. (Cressey m fl 2006b: 

13,Ohlsson m fl 2011b: 28, Gvaramadze 2008: 465 med hänvisning till Laursen 2006) 

Eftersom samhället förändras i snabb takt behöver också organisationer förändras. 

Interaktionen mellan ledare och medarbetare är ett sätt att möta denna föränderliga framtid. 

(Granberg & Ohlsson 2009: 88, Lima 2007: 140) Det krävs medarbetare som har förmågan att 

”samspela och lära parallellt med pågående förändringar” (Hansson 2005: 100f med 

hänvisning till Mattsson 1995). 

 

I den svenska skolan pågår just nu ett stort förändringsarbete som handlar om att 

implementera nya reformer med nya krav och förväntningar på elever, lärare och rektorer. 

Lärare tvingas, precis som medarbetare i andra organisationer, ”revidera en tidigare 

uppfattning för att bättre kunna hantera de krav som ställs på henne i en viss situation. 

Kompetens innebär då förmåga till ett sådant lärande samt förmåga att också handla i enlighet 

med detta lärande.” (Wilhelmson 1998: 58) 

 

Lärares arbete har genom historien varit mycket av ett ensamarbete. I debatten idag är talas 

det allt mer om lagarbete. Gardner Sundström och Stockhaus, företrädare för SKL, Sveriges 

kommuner och landsting, beskriver övergången från ensamarbete till lagarbete som en av 

flera förutsättningar för att kunna göra läraryrket mer modernt. De skriver i en debattartikel att 

läraryrket måste förändras ”Från ensamarbete till lagarbete. Allt fler lärare jobbar tillsammans 

med planering och utvärdering av undervisningens innehåll och utförande. Precis vad forskningen 

efterlyser.” (Gardner Sundström och Stockhaus 2012) 
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Också Skolinspektionen pekar på vikten av lagarbete i skolan. Skolinspektionen skriver i sin 

granskning av skolan där jag arbetar att ”Vidare framgår det av läroplanen att läraren ska 

samverka med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen.” 
3
 (Skolinspektionen 2012) 

 

I verksamheten där jag arbetar sker kompetensutveckling ofta i form av endagsaktiviteter på 

olika teman. Den kompetensutvecklingssatsning jag följer i denna studie och som planeras 

pågå under tre läsår med start höstterminen 2011 är mer långsiktig. Första terminen, 

höstterminen 2011 utbildades en pilotgrupp med samtalsledare (lärare). Dessa samtalsledare 

har under vårterminen 2012 lett (och kommer under kommande två läsår att leda) 

kontinuerliga ämnesvisa seminarier med kollegor med mellanliggande uppgifter att pröva i 

undervisningen. Jag har inte tidigare varit med om att vi har arbetat med en och samma sak 

under längre tid i kompetensutvecklingssyfte. När vi nu gör det tycker jag att det är intressant 

att studera vilken typ av kompetensutveckling (eller lärande) som sker under detta, för min 

verksamhet ovanligt systematiska, arbete. 

 

Det finns gott om litteratur om såväl lärande i organisationer som om bedömning för lärande. 

Litteraturen på det senare området handlar mest om lärarnas arbete i relation till elevernas 

lärande. Min studie fokuserar på lärarnas lärande, ett perspektiv som är intressant för en 

blivande skolledare eftersom skolledarskap handlar om att samordna och tillvarata lärarnas 

förmågor och kunskaper. Mitt bidrag till forskningen handlar om perspektivet hur det går till 

när lärare lär, eller med andra ord hur en gymnasieskola kan fungera som en lärande 

organisation. 

 

Jag kommer alltså att studera början av processen av ett systematiskt utvecklingsarbete kring 

bedömning för lärande med syftet att undersöka vad som sker med lärarnas lärande; vilken 

typ av lärande som sker och vad som främjar respektive hindrar lärande. 

 

  

                                                      
3
 I Skolinspektionens rapport finns hänvisningar till 16 kap. 6 § skollagen, Lgy 11 2.1 Kunskaper , men på de 

ställen som rapporten hänvisar till står inget explicit om samverkan, varför jag hänvisar till Skolinspektionens 
rapport. 
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2.1 Komptensutvecklingssatsningens innehåll – vad är bedömning för lärande? 

”Bedömning för lärande handlar om att anpassa bedömningen i skolan till läroplanens mer 

komplexa mål att främja elevernas kommunikativa utveckling, deras kreativitet, ansvar och 

inflytande.” (Lundahl 2011:9) Sedan Lpf -94 har gymnasieskolans styrdokument förmedlat en 

syn på kunskap som en produktiv snarare än en reproduktiv förmåga. Kunskapssynen i Lpf     

-94 och i de nya reformerna från 2011 är konstruktivistisk. Konstruktivismen ser kunskap som 

sociala konstruktioner. Lärandet är en aktiv process där den lärande är involverad och tidigare 

erfarenheter spelar stor roll för hur och vad hon lär sig. (Jönsson 2011: 17f med hänvisning till 

Säljö 2000) 

 

Konstruktivismen har flera perspektiv. Bedömning för lärande vilar på ett 

sociokulturellt perspektiv (med företrädare som Vygotskij) som ser lärandet som en 

social process (Jönsson 2011: 19 med hänvisning till Biggs 1996) där den lärande 

socialiseras in i de sätt att skapa mening som redan finns i hennes omgivning. (Jönsson 

2011: 19 med hänvisning till Rogoff 1990, Säljö 2005 och Wetsch 1991, 1998)  

 

Förutsättningen för att individen ska lära sig hur något går till är att hon släpps in och 

får vara med; att hon får se hur andra gör och lyssna på hur de resonerar. (Jönsson 

2011:23 med hänvisning till Lave & Wenger 1991) Jönssons slutsats utifrån det 

sociokulturella perspektivet är: ”hjälp eleverna genom att ge dem stöd, även vid 

bedömningar. Då presterar de bättre och lär sig samtidigt.” (Jönsson 2011: 40) 

  

I ett samhälle som förändras snabbt handlar lärande om att kunna skapa ny kunskap som är 

relevant för att lösa problem. Med målet elevernas livslånga lärande måste bedömningen 

sträva efter att tillfredsställa individens behov av kunskaper om sina starka och svaga sidor så 

att hon utanför skolan kan bedöma sig själv. (Lundahl 2011)   

 

Bedömning för lärande innebär att tecken på elevernas lärande ska användas för att anpassa 

den fortsatta undervisningen så att den möter elevens omedelbara behov.  Syftet är att främja 

elevernas lärande och kunskapsutveckling samt att främja elevers och lärares synlighet, 

delaktighet och ansvar. (Lundahl 2011) 

 

Bedömningsforskningen (bl a Lundahl 2011) talar om fem nyckelstrategier för att 

åstadkomma bedömning för lärande. Dessa strategier är: 
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1. Att tydliggöra lärandemål, kunskapskvaliteter och betygsnivåer (exempelvis genom att 

konkretisera vad kursplanens mål innebär kopplat till konkreta uppgifter eller att arbeta med 

elevexempel innan eleverna gör sina egna uppgifter för att tydliggöra kvalitetsskillnader),  

 

2. Att skapa synliga tecken på lärande (vilket handlar om klassrumssamtalet; att till exempel 

utforma frågor som är utvecklande och där eleverna får visa vad de kan, och att göra alla 

elever delaktiga),  

 

3. Att ge återkoppling som utvecklar lärandet (lärarens respons till eleverna utgår från vilket 

målet är, var eleven befinner sig just nu och hur hon ska gå tillväga för att närma sig målet),  

 

4. Att aktivera eleverna som resurser för varandra (till exempel genom kamratrespons – att 

eleverna hjälper varandra att se styrkor och utvecklingsområden),  

 

5. Att förmå eleverna att ta lärandet i egna händer (till exempel genom självbedömning – att 

som elev se sina egna styrkor och utvecklingsområden) 

 

Målen med kompetensutvecklingssatsningen jag har studerat är på tre års sikt: 

Att bidra till förändrade, fördjupade och mer effektiva former för BFL hos den enskilde läraren på 

[skolans namn]. För den enskilde eleven ska detta innebära att varje lärare och varje kurs i någon 

mån präglas av BFL. Detta ska vidare leda till ökande akademiska resultat för [skolans namn]s 

elever. Satsningen ska även leda till att eleven tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat och 

förbättrar sin förmåga att bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven 

i kursplanerna. (Ur projektplanen för arbetet) 

 

Målen för den första terminen (den termin jag har studerat) är att lärarna ska 

- Få ökad förståelse för vad BFL innebär och hur det främjar lärande 

- Pröva nya saker i undervisningen (vilka innebär BFL) mellan träffarna och reflektera över hur 

detta påverkade elevernas lärande 

- Synliggöra sin undervisning för sig själv och för andra  

 (Ur projektplanen för arbetet) 

 

 

3 Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverk jag lutar mig mot i min uppsats handlar främst om teorier kring hur 

vuxna lär. Som bakgrund till varför vuxna behöver lära i de organisationer de arbetar i 

presenteras först Senges teori om lärande organisation. 
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3.1 Lärande organisation 

Senge är flitigt citerad i litteratur som handlar om lärande i organisationer. Han definierar en 

lärande organisation som  

organizations where people continually expand their capacity to create the results they truly desire, 

where new and expansive patterns of thinking are nurtured, where collective aspirations is set free, 

and where people are continually learning how to learn together (Senge 1990:3) 

 

Granberg och Ohlsson kopplar lärandet till omgivningens krav på föränderlighet och menar 

att en lärande organisation ”skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande och […] 

tar tillvara och nyttiggör detta i organisationens strävan att påverka och anpassa sig till 

omvärlden med syftet hög effektivitet.” (Granberg & Ohlsson 2009: 51) 

 

 

3.2 Teorier om lärande 

För att organisationer ska kunna fungera i sin kontext är det tydligt att det ständigt måste pågå 

ett lärande i organisationen. Men vad innebär lärandet och hur går det till? Nedan presenteras 

några centrala teorier om lärande som kommer att fungera som teoretisk utgångspunkt i 

uppsatsen. Samtliga teorier är konstruktionistiska; de utgår från att kunskap skapas av 

individen i samspel med hennes omgivning (Winther Jørgensen & Philips 2000: 104) och jag 

menar att de alla fokuserar på erfarenhetslärande, vilket innebär ”en lärprocess där man 

utifrån sina erfarenheter reflekterar och bygger upp föreställningar och lärdomar om sig själv 

och sin omvärld, som sedan får konsekvenser för det fortsatta agerandet. ” (Scherp 2002:31) 

 

 

3.2.1 Lärandets två processer och tre dimensioner 

Illeris menar att allt lärande innebär två samtida processer; en samspelsprocess som handlar 

om att individen interagerar med sin omgivning och en tillägnelseprocess som handlar om 

”den individuella psykiska bearbetningen och tillägnelsen av de impulser och den påverkan 

som finns i samspelet med kontexten” (Granberg 2009:57). Tillägnelsen innebär att nya 

impulser knyts till tidigare erfarenheter och lärande. Utifrån dessa två processer beskriver 

Illeris lärandets tre dimensioner: innehållsdimensionen, drivkraftsdimensionen och 

samspelsdimensionen. Innehållsdimensionen handlar om vad individen lär sig – kunskap och 

förmågor, men också åsikter, attityder och metoder. För att individen ska lära sig innehållet 

behövs en drivkraft – motivation, känslor, vilja. De två dimensionerna initieras av samspelet 
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med omgivningen och integreras i tillägnelseprocessen. (Illeris 2009:9, Granberg 2009:57f 

efter Illeris 2007: 39)   

Tillägnelse 

Innehåll                                         Drivkraft 

Individ 

 

 

Samspel 

     

      Omvärld     

(Efter Illeris 2009:9f, Granberg 2009:58 efter Illeris 2007: 39) 

 

 

3.2.2 Kolbs lärcirkel 

Reflektion utifrån handling är nyckeln i Kolbs teori om lärande. Teorin handlar om att en 

individ upplever något, tar tag i erfarenheten, reflekterar över den, abstraherar upplevelsen 

genom att knyta den till teori och använder abstraktionen för att på nya sätt agera eller lösa 

problem. (Ohlsson m fl 2011b: 47 efter Kolb 1984; Granberg & Ohlsson 2009: 36 med 

hänvisning till Kolb 1984:21; Hansson 2006: 86, 99; Huzzard & Wenglén 2007: 286 efter 

Kolb 1984; Shani (Rami) & Docherty 2003: 18) Denna nya handling ger upphov till en ny 

upplevelse som individen griper tag i, reflekterar över och så vidare i en ständigt pågående 

cirkelrörelse. 

 

 

3.2.3 Lärande innebär att kunskapsstrukturer vidgas eller omprövas – assimilation och 

ackommodation 

Ett konstruktionistiskt sätt att se på hur vuxna lär tar sin utgångspunkt i att vuxna har byggt 

upp mentala strukturer eller kognitiva scheman. Människan utgår från dessa strukturer; sina 

tidigare kunskaper och erfarenheter, när nya kunskaper utvecklas. Kärnan i lärandet är att nya 

impulser inkluderas i dessa mentala strukturer på olika sätt. (Illeris 2009:13, Granberg 2009: 

73) Olika sätt att förhålla sig till de tidigare mentala strukturerna medför olika sätt att lära. 

Illeris hävdar att lärande i vuxenlivet, såväl i vardagen som i arbetslivet framför allt handlar 

om två typer av lärande som Piaget benämner assimilation och ackommodation. (Illeris 

2009:13 f, byggt på Piaget, Piaget 1952, Flavell 1963) 

 



 
 

11 
 

Assimilation innebär att nya impulser eller ny information anpassas till det individen redan 

kan eller vet. Nya impulser adderas till de tidigare mentala strukturerna vilket innebär att den 

befintliga kunskapen förstärks och ytterligare förankras hos individen. Någon ”ny” kunskap 

utvecklas dock inte. (Granberg 2009: 77, Illeris 2009:13 f, byggt på Piaget, Piaget 1952, 

Flavell 1963) Figuren nedan förklarar processerna. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (Granberg 2009: 78, efter Wilhelmsson 2006: 360) 

 

Assimilationsprocessen har också andra namn i teorier om vuxnas lärande. Argyris och Schön 

talar om single loop learning som, precis som Piagets begrepp assimilation, innebär 

förändring inom rådande kunskapsstrukturer. (Granberg 2009: 221) Ellströms begrepp 

anpassningsinriktat lärande innebär ”att man lär med utgångspunkt från givna mål, uppgifter 

och metoder utan att i någon större grad ifrågasätta. Lärande innebär i detta avseende att ta till 

sig i förväg definierade kunskaper, tänkesätt, rutiner och handlingsmönster – att etablera och 

befästa rutiner”. (Granberg 2009: 173f med hänvisning till Ellström 2001). Illeris sätter 

likhetstecken mellan assimilation, single loop learning och anpassningsinriktat lärande (Illeris 

2009:14). 

 

Jag uppmärksammar 
information i min 
omgivning 

 

Förändring i mitt 
tankenätverk = 

lärande  
(ackommodations-

process) 

Stämmer: 
    Bekräftande 

Jag integrerar i mitt 
tankenätverk 

Tröghet/försvar 
Ignorerar/omtolkar 

Stämmer inte: 
Kognitiv konflikt 

Påbyggnad i mitt 
tankenätverk. 

Bekräftelse, men 
inget nytt lärande. 

(assimilations-

process) 
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Den andra typen av lärande benämner Piaget ackommodation, Argyris och Schön talar om 

double loop learning och Ellström kallar det utvecklingsinriktat lärande. Vygotskys begrepp 

proximal utvecklingszon kan också kopplas till denna typ av lärande. (Illeris 2009:14) Detta 

lärande innebär förändring av rådande kunskapsstrukturer. Ny information kräver att tidigare 

kunskapsstrukturer måste omprövas; individen behöver bryta ner (delar av) sina tidigare 

mentala mönster och förvandla dem för att det nya ska kunna länkas in. Det gamla förändras 

efter det nya och individen ändrar, efter att ha ifrågasatt och överskridit det givna, sitt sätt att 

tänka och handla. På så sätt blir omvärlden begriplig för individen. (Illeris 2009:13 f, byggt på 

Piaget, Piaget 1952, Flavell 1963; Granberg 2009: 77, 221, 173 med hänvisning till Ellström 

2001) 

 

Kolbs lärcirkel, lärandets två processer och tre dimensioner, och begreppen assimilation, 

single loop learning eller anpassningsinriktat lärande kontra ackommodation, double loop 

learning eller utvecklingsinriktat lärande kommer att vara teoretisk utgångspunkt för mitt 

resonemang om lärandet som sker i kompetensutvecklingssatsningen jag har följt. 

 

Reflektion är centralt i Kolbs lärcirkel. Också i teorierna om ackommodation, double loop 

learning och utvecklingsinriktat lärande krävs att individen förhåller sig till det hon redan gör, 

kan och vet för att ompröva det. Det kräver reflektion. Men det är inte bara att sätta igång och 

reflektera.  Flera pekar på svårigheter med gemensam reflektion. Reflektion kräver för det 

första tid: tid att observera, tid att tänka och tid att utbyta idéer (Ellström 2006:51) och för det 

andra tillitsfulla relationer och självförtroende hos dem som reflekterar tillsammans (Nyhan 

2006:134, Høyrup & Elkjaer 2006: 36). Finns inte det sistnämnda finns risken att gruppen 

börjar anpassa sitt tänkande efter varandra; att det kritiska tänkandet försvinner och beslut 

därför blir oöverlagda; att groupthink uppstår (Cressey m fl 2006b: 21 med hänvisning till 

Janis 1972) Här kommer en tredje faktor in. För att reflektion ska leda till lärande krävs en 

kritisk prövning av de föreställningar om verkligheten som styr vårt handlande. (Ellström 

1996:169).  Att som ledare och chef värna om kritiska förhållningssätt, tvivel och motstridiga 

intressen är därför viktigt, om än inte alltid så bekvämt eller enkelt (Ellström 2010: 34, 

Høyrup & Elkjaer 2006: 36). Det är när motsägelser tillåts, problem uppstår eller erfarenheter 

ifrågasätts som lärande och ny förståelse kan uppstå. Utrymme för kritisk reflektion där 

förgivettaganden och sanningar kan ifrågasättas är nödvändigt för att hantera de komplexa 

förändringar och olika intressenter som organisationer i dagens samhälle möter. (Cressey 
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2006: 64a, Ellström 2010: 35f, Høyrup & Elkjaer 2006: 30, Hansson 2005: 110, Vince 

2002:69) 

 

För att en grupp ska kunna bli produktiv behövs olika synpunkter som prövas mot varandra. 

”Conflicts can also lead to innovation and progress. If differences are resolved, new 

perceptions, positive changes in organizational structure, increased cooperation, and increased 

productivity may result” (Wheelan 2005: 133 med hänvisning till Kilmann & Thomas 1978 

och Brett m fl 1990) 

 

  

4 Syfte och frågeställningar  

Jag har fastnat för att studera en kompetensutvecklingssatsning för att jag anser att det är ett 

sätt att arbeta med – vad jag genom min erfarenhet på nationen för flera år sedan och i ett 

flertal teorier om ledarskap har funnit vara en central uppgift för en pedagogisk ledare – att 

samordna och tillvarata lärarnas erfarenheter och förmågor.  

 

Jag kommer att studera början av processen i en kompetensutvecklingssatsning om 

bedömning för lärande med syftet att undersöka vad som sker med lärarnas lärande; vilken 

typ av lärande sker och vilka faktorer främjar respektive motverkar att lärande hos lärarna 

sker?  

 

Mina frågeställningar är: 

Vilken typ av lärande sker hos lärare i början av processen av ett kompetensutvecklingsarbete 

i bedömning för lärande? 

Vilka faktorer främjar lärandet? 

Vilka faktorer hindrar lärandet? 

 

 

5 Metod  

Jag har valt att kombinera en enkätundersökning, se bilaga 1, och semi-strukturerade 

intervjuer, se bilaga 2, i min undersökning. 
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Jag valde att göra en enkätundersökning för att det är ett relativt enkelt sätt att fånga in många 

synpunkter. Tanken var att enkäten skulle hjälpa mig att ringa in områden att fördjupa i 

intervjuerna och fungera som urvalsinstrument till intervjuerna. Enkäten, som riktades till alla 

lärare på skolan som vid vårterminens start deltog i kompetensutvecklingsarbetet (143 

stycken), delades ut i början av terminen och en påminnelse skickades efter tre veckor. 

Lärarna fick enkäten i sina fack och via mail, med möjlighet att svara på papper eller via mail. 

73 av 143 lärare besvarade enkäten, en svarsfrekvens på 51 procent. Efter genomförandet av 

enkäten och intervjuerna och kategorisering av desamma insåg jag att jag hade mer data än 

jag hade tid att hantera, varför jag fick nöja mig med att låta enkäten fungera som underlag för 

mitt urval till intervjuerna och inte som empiriskt underlag för min analys och mina slutsatser.  

 

Anledningen till att jag valde kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer är flera:  

fördelen med kvalitativa intervjuer är att de är flexibla (Bryman 2011: 412) och att intresset är 

riktat mot den intervjuades ståndpunkter och det som intervjupersonen upplever vara relevant 

och viktigt (Bryman 2011:413).  Jag valde att göra semistrukturerade intervjuer; vilket 

innebär att intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren utifrån en intervjuguide med 

några teman (Bryman 2011:415). Med hjälp av metoden kan man fånga upp oväntade 

vinklingar tack vare intervjuernas öppenhet samtidigt som jag som intervjuare med hjälp av 

min intervjuguide kan fånga upp de områden jag är intresserad av att undersöka. 

 

Jag gjorde ett ”ändamålsenligt urval” (Bryman 2011: 565) till intervjuerna utifrån resultatet av 

enkätundersökningen. Tanken med det målinriktade urvalet var att intervjua personer som var 

”relevanta för forskningsfrågorna” (Bryman 2011:434). Sist i enkäten fanns frågan om lärarna 

ville ställa upp på intervju, vilket 26 av 73 kunde tänka sig. Jag valde ut lärare med olika 

förväntningar på arbetet eftersom det – i linje med Illeris teori om lärandets tre dimensioner, 

där drivkrafter är en dimension – är intressant att följa om och hur förväntningarna påverkar 

om det sker något lärande under arbetets gång. Jag ville också fånga en så stor bredd som 

möjligt i mitt urval. Urvalet baserades således på att jag ville att lärarna dels skulle ha olika 

förväntningar på arbetet, dels skulle ha arbetat olika länge som lärare, undervisa i olika ämnen 

och vara av olika kön. 

 

Sex lärare tillfrågades via mail om de ville ställa upp på intervju. Samtliga tackade ja. 

Eftersom jag arbetar på samma arbetsplats som intervjupersonerna hade jag tillgång till deras 

scheman och kunde föreslå tider som passade både dem och mig.  
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Efter min första intervju insåg jag, i diskussion med min handledare, att mina intervjufrågor 

låg väl nära forskningsfrågorna. Jag tvingades då boka om två intervjuer för att omarbeta 

intervjufrågorna inför kommande intervjuer
4
. Jag genomförde till sist en kompletterande 

intervju med den första intervjupersonen utifrån de nya frågorna. Då jag ansåg att den första 

intervjun förde med sig intressanta perspektiv som inte kom fram i andra intervjuer använde 

jag intervjun trots att min intervjuguide inte var utformad på samma sätt som vid de andra 

intervjuerna. 

 

Intervjuerna genomfördes i ett konferensrum bredvid ett av skolans lärarrum. Intervjuerna 

spelades in för att senare transkriberas. Några störningsmoment förekom under intervjuerna. 

Dels kom andra lärare in i rummet vid några tillfällen, vilket inte var optimalt då intressanta 

resonemang ibland blev avbrutna, dels blinkade ett lysrör i rummet. En informant hade glömt 

bort intervjun, men kom när jag ringde. Den intervjun avbröts i förtid på grund av att lärarens 

telefon ringde och han var tvungen att gå. En annan intervju behövde bokas om några gånger 

av personliga skäl. Överlag tog intervjuerna lite längre tid än jag hade planerat eftersom 

lärarna öppet och gärna delade med sig om sina tankar och erfarenheter, såväl positiva som 

negativa. Eftersom jag är kollega med informanterna behövdes ingen tid till kallprat och inte 

heller någon tid för att vinna deras förtroende eftersom de visste vem jag är. Det är en styrka 

med att genomföra en studie på sin egen arbetsplats. Vid intervjuerna tog några lärare tillfället 

i akt att framföra käpphästar av olika slag. En del av dem låg i linje med synpunkter som 

framkom i flera intervjuer och/eller enkäter; då fick de utrymme i uppsatsen. Andra 

käpphästar fick inte utrymme. 

 

 

5.1 Reflektioner över metoden  

I enkäterna och intervjuerna kommer jag åt lärarnas eget tal om det som sker. Jag kan inte 

mäta det som ”verkligen” sker. Min uppfattning är att lärarna som är mina respondenter är 

med och påverkar och styr sin verklighet. I samspel med andra möjliggörs eller hindras 

utveckling och lärande.  Att vardagen ”skapas och upprätthålls genom social interaktion 

                                                      
4
 Jag hittade inspiration till mina intervjufrågor i tidigare uppsatser och lånade några frågor från Sievers, Martin, 

2005: Lärares lärande. Intervjuer med fem lärare om deras syn på erhållen kompetensutveckling i två 
gymnasieskolor. C-uppsats i pedagogik, 10 p, Högskolan i Kristianstad, Institutionen för beteendevetenskap. 
och Engström, Annika, 2006: Påverkansprocesser i vuxnas lärande – kritiska händelser i en reflektionsgrupp. D-
uppsats i pedagogik, 10 p, Högskolan för kommunikation och lärande. Högskolan i Jönköping.  
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mellan människor” (Winther Jørgensen & Philips 2000: 104) är en socialkonstruktionistisk 

utgångspunkt. Konsekvensen av förhållningssättet är att några universella vetenskapliga lagar 

inte finns (Danermark m fl 2003: 25). En objektiv sanning som beskriver vad som ”verkligen” 

sker finns inte och går därför inte att fånga. Lärarnas eget tal om sin undervisning och sitt 

lärande är därför centralt. 

 

Ett problem med att bara lyssna till lärares tal om vad som sker är dock att människor säger 

det som de förväntas säga. I en undersökning om sjuksköterskestudenters reflektion kring hur 

de lär sig det de lär sig visade Larsen hur studenterna säger det de förväntas säga – att de lär 

sig genom kurslitteraturen, vad de har hört på sjuksköterskeskolan och genom sina 

handledare. Att deras patienter undervisar dem är ett perspektiv som det inte talas om och som 

de därför inte ser.  (Larsen 1995:77) Motsvarande problem; att individen inte ser allt som 

påverkar henne, finns förstås inom alla områden – också hos mina respondenter. 

 

Kvalitativa intervjuer ger upphov till påverkanseffekter eller reaktiva effekter. (Bryman 2011: 

443) Det finns ingen enkel lösning på hur dessa hanteras, men det första steget är att vara 

medveten om och uppmärksam på effekten genom hela studiens gång, under såväl intervjuer 

som analys och skrivande av uppsatsen. Jag har genomfört studien på min egen arbetsplats 

och följt ett projekt som jag själv har medverkat i, vilket kan medföra såväl fördelar som 

nackdelar. Det positiva med att vara en del av verksamheten är att mina kollegors förtroende 

för mig har gjort det enkelt att få tag i informanter och boka tider för intervjuer. Jag känner 

verksamheten och vet hur arbetet med kompetensutvecklingssatsningen är upplagt. Att jag är 

förtrogen med lärarnas kontext har underlättat i intervjuerna och i analysen av intervjuerna, då 

jag förstår vad lärarna har talat om. Risken är förstås att jag är blind för vissa saker, eftersom 

de är självklara för mig och att jag läser in mer mellan raderna än vad som finns där.  Att inta 

en värdeneutral ståndpunkt är inte möjligt i samhällsvetenskaperna. Men analysen ska 

uppfylla ”vetenskapliga krav på allsidig belysning, saklighet och konsistens.” (Danermark m 

fl 2003:74). Jag strävar efter att tydliggöra hur jag har gått tillväga i alla led för att läsaren ska 

kunna bedöma hur jag har kommit fram till mina resultat. 

 

 

5.2 Tillförlitlighet  

Begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet används vanligtvis i samband med 

kvantitativa studier och utgör där viktiga kriterier (Bryman 2011: 351) Många forskare 
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diskuterar begreppens relevans i kvalitativa studier. (Bryman 2011: 351) Då min studie är av 

kvalitativ karaktär fokuserar jag på hur begreppen kan kopplas till kvalitativa studier. 

 

När det gäller studiens validitet strävar jag efter att vara så genomskinlig som möjligt i min 

uppsats; att jag gör det jag säger att jag ska göra, rapporterar hur jag går tillväga och skriver 

uppsatsen på ett sätt som gör att läsaren kan följa hur jag har gått tillväga och hur jag har 

tolkat resultaten jag grundar min analys på.  (Winther Jørgensen & Philips 2000: 123, Bryman 

2011: 352 med hänvisning till Mason 1996:24) Att återge längre citat från mina intervjuer är 

ett sätt för mig att få läsaren att kunna följa vad jag grundar min analys och mina slutsatser på. 

 

 

5.3 Forskningsetiska överväganden  

De grundläggande etiska kraven i en forskningsstudie handlar om att 

undersökningspersonerna ska ges information om undersökningens syfte och uppläggning, att 

det är frivilligt att delta samt att uppgifter om personerna som ingår i studien endast ska 

användas för forskningsändamålet och ska behandlas med största möjliga konfidentialitet 

(Bryman 2011: 132). Denna information har informanterna fått. (Se bilaga 1 och 2.) 

 

Konfidentitalitetskravet kan diskuteras. Jag har avidentifierat mina informanter genom att ta 

bort deras namn. Men att göra det omöjligt för personer som arbetar på skolan, nära 

informanterna att känna igen dem skulle innebära att alla frågor kopplade till deras 

erfarenheter skulle vara nödvändiga att ta bort och då är det omöjligt att genomföra en studie 

som säger något om lärarnas lärande. Möjligheten att genomföra studien och skriva en 

uppsats om den innebär därför en viss risk för informanterna att bli igenkända av kollegor 

som läser uppsatsen.  

 

Gymnasiechefen och projektledaren för projektet (en av skolans rektorer) har godkänt att jag 

gör min studie och följer arbetets gång. I samtalet med dessa ansvariga personer har jag gjort 

en forskningsuppgörelse; förhandlat om vilken typ av studie jag får göra i verksamheten. 

(Bryman 2011:144) 
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6 Lärande under kompetensutvecklingssatsningen – redovisning och analys 

av data  

I detta kapitel kommer jag att presentera vilken typ av lärande som sker under 

kompetensutvecklingssatsningen och vad som främjar respektive hindrar att lärande sker. Jag 

analyserar intervjuerna med hjälp av de teorier som presenterats ovan. Jag analyserar 

resultatet direkt i anslutning till presentationen av min empiri, eftersom jag finner det tydligast 

och mest effektivt, då upprepningar kan undvikas. 

 

 

6.1 Presentation av intervjupersonerna  

Jag har intervjuat sex lärare om deras erfarenheter av kompetensutvecklingsarbetet om 

bedömning för lärande.
5
 

 

Lärare A har varit lärare i mindre än fem år
6
 och undervisar i språk och samhällsvetenskapliga 

ämnen. A kom i kontakt med bedömning för lärande första gången på lärarhögskolan och är 

en av samtalsledarna på skolan som håller i seminarier för sina kollegor och har alltså en 

termins längre erfarenhet av kompetensutvecklingsarbetet än de flesta lärarna på skolan. A 

upplever att bedömning för lärande på riktigt började genomsyra den egna undervisningen i 

samband med kompetensutvecklingssatsningen då A har fått möjlighet att bolla sina 

erfarenheter med kollegor. Av kompetensutvecklingsarbetet förväntade sig A ”en ökad 

medvetenhet kring elevers inlärning (och den egna undervisningen), och att träffarna ska 

öppna upp för kollegiala samtal kring pedagogik och kunskapsteori även utanför de fasta 

mötestiderna.” och såg samtidigt farhågan att den tid och de resurser som avsatts inte är 

tillräckliga. 

 

Lärare B har varit lärare i sex-femton år och undervisar i medieämnen. B upplever att 

tankarna som genomsyrar bedömning för lärande har funnits på medieprogrammet så länge B 

                                                      
5
 Bedömning för lärande presenteras närmre i kapitel 2.1 ”Kompetensutvecklingssatsningens innehåll – vad är 

bedömning för lärande?”. 
6
 Jag har delat in lärarnas erfarenhet av läraryrket i fyra tidsspann; mindre än fem år, mellan fem och femton år, 

mellan sexton och tjugofem år och mer än tjugofem år. För att det inte ska bli så lätt att identifiera vilka lärarna 
är använder jag mig av kategoriseringen när jag presenterar intervjupersonerna. De två första kategorierna har 
fått sin utbildning medan skolreformer som har poängterat målrelaterade kunskaper har varit gällande, de som 
har varit lärare längre har fått sin utbildning då elevers kunskaper sågs som relativa – vilket innebär att de 
under sin yrkeskarriär har varit tvungna att ompröva sin syn på kunskap för att få den att stämma överens med 
rådande styrdokument. Jag gjorde indelningarna i tidsspann utifrån detta faktum då en hypotes var att det 
eventuellt kunde påverka synen på kompetensutvecklingsarbetet (en hypotes som dock inte prövas i studien).  
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har arbetat som lärare. B känner sig bekräftad i sitt arbetssätt genom 

kompetensutvecklingssatsningen. Förväntningar inför arbetet var också just att få bekräftelse 

på att det lärarna, inte minst på praktiska program, sysslat med i många år – processen och 

interaktionen i klassrummet – är legitimt att hålla på med. 

 

Lärare C har varit lärare i mer än 26 år och undervisar i samhällsvetenskapliga ämnen. C kom 

i kontakt med bedömning för lärande första gången under en gemensam aulaföreläsning på 

skolan och förväntar sig ingenting av kompetensutvecklingsarbetet, förutom merjobb och 

splittring i kollegiet. C ser en risk att ämnesfortbildning glöms bort när fokus ligger på metod 

och känner sig luttrad av tidigare satsningar med pedagogiska gurun på skolan, arbete som 

varje gång runnit ut i sanden efter en tid.  

 

Lärare D har varit lärare i sex-femton år och undervisar i naturvetenskapliga ämnen. D kom i 

kontakt med bedömning för lärande första gången under en gemensam aulaföreläsning på 

skolan och förstod först inte vad begreppet innebar och framför allt inte vad som var nytt och 

så speciellt med det. D:s förväntningar var till en början att arbetet skulle innebära mycket 

arbete och ge liten utdelning och innebära överbelastning (även om D också hoppades lära sig 

något nytt för att bli en bättre lärare och för att hjälpa eleverna att lyckas). Under processens 

gång har D blivit mer positiv och ser vinster med arbetet. D är en av samtalsledarna på skolan 

som håller i seminarier för sina kollegor och har alltså en termins längre erfarenhet av 

kompetensutvecklingsarbetet än de flesta lärarna på skolan. 

 

Lärare E har varit lärare i sex-femton år och undervisar i idrott och naturvetenskapliga ämnen. 

E hittade en rapport som beskrev bedömning för lärande inom idrotten för några år sedan och 

har sedan dess velat arbeta med bedömning för lärande, men sett att tiden inte räcker till för 

idrottslärare som har fler lektioner i veckan än lärare som undervisar i teoretiska ämnen. E var 

mycket positiv till kompetensutvecklingsarbetet vid arbetets start och såg bara möjligheter, 

inga farhågor. Under processens gång har E blivit mer kritisk och sett flera hinder för arbetet 

på vägen. 

 

Lärare F har varit lärare i sexton-tjugofem år och undervisar i språk. F kom i kontakt med 

begreppet bedömning för lärande under en fortbildningskurs på universitetet och började 

förändra sitt sätt att tänka kring bedömning och elevernas ansvar i samband med den. F 

uttrycker stor vilja att förändra sitt arbete i linje med huvudtankarna i bedömning för lärande. 
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Inför arbetet såg F fram emot att bli inspirerad av andra och betonade att upplägget teori-

praktik-reflektion ger mycket. Samtidigt uttryckte F farhågor att arbetet skulle rinna ut i 

sanden, farhågor som har förstärkts under arbetets gång. 

 

Innan jag kommer in på vilka typer av lärande som sker under arbetets gång vill jag 

presentera hur de lärare jag har intervjuat arbetar med BFL; både hur de har arbetat tidigare 

och vad de har börjat göra i samband med komptensutvecklingsarbetet. 

 

A har under hela sin tid som lärare arbetat mycket med matriser
7
 kopplat till olika 

redovisningsuppgifter. Under kompetensutvecklingsarbetet har A introducerat flera 

småstrategier som exit cards
8
 och trafikljuskort

9
 för att se om eleverna har förstått och hänger 

med. A upplever att det har medfört bättre kontroll på var eleverna befinner sig.  

 

B arbetar mycket med kamratrespons, vilket B alltid har gjort. Kompetensutvecklingsarbetet 

innebär bekräftelse på att det är ”rätt”. 

 

C har sedan tidigare arbetat med respons som förklarar vad eleverna gör bra och vad som kan 

utvecklas vid prov och mittkursomdömen. C tror inte på Metoden BFL som paket, utan ser 

risken att göra allt grumligare för eleverna genom att till exempel inte sätta ut betyg på 

enskilda uppgifter. C har inte förändrat något i sitt sätt att arbeta under 

kompetensutvecklingsarbetet. 

 

D har under kompetensutvecklingsarbetet arbetat extra med klimatet i klassrummet och att 

visa med matriser vad som egentligen ska bedömas så att eleverna vet om det innan de blir 

bedömda. D har också testat att inte skriva ut ett summerande betyg på uppgifter för att istället 

låta uppgifternas styrkor och utvecklingsområden stå i centrum. 

                                                      
7
 En bedömningsmatris är ett verktyg för att tydliggöra kvalitet i ett specifikt skolarbete. Arbetet delas upp i 

olika kategorier (som till exempel innehåll, språk och källhantering) där matrisen anger vilka kriterier som gäller 
för varje kvalitetsnivå. 
8
 Exit cards innebär att eleverna skriver ner något om undervisningen på lappar som de lämnar till läraren  

innan de går ut ur klassrummet. Det kan till exempel handla om vad de förstått och vad de inte förstått under 
lektionen. Lapparna ligger till grund för hur läraren ska gå vidare nästa lektion. 
9
 Trafikljuskort innebär att eleverna får tre lappar eller muggar i färgerna grönt, gult och rött som de under 

lektionens gång kan använda för att signalera till läraren om de har förstått till exempel en genomgång. Grönt 
betyder att de har förstått, gult att de är med på spåret med inte skulle kunna förklara för någon annan och 
rött innebär att de inte förstår. Signalerna använder läraren för att avgöra hur hon ska gå vidare i 
undervisningen. Signalerna kan också ligga till grund för att eleverna får förklara för varandra. 
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E har sedan tidigare arbetat med klimatet i klassrummet; att bjuda in till att eleverna frågar. I 

idrotten ska eleverna se hur de kan använda idrotter för att öka sin hälsa; att de är medvetna 

om målet med undervisningen. E är tänd på idéerna med BFL sedan ett tag, men har inte gjort 

något direkt nytt nu. 

 

F arbetar med att medvetandegöra eleverna om var de befinner sig. Självbedömning är något 

F har arbetat mer med de senaste åren. Att eleverna får bearbeta sina texter har F alltid arbetat 

med. Under kompetensutvecklingsarbetet har F blivit mer mån om att stämma av med 

eleverna var de befinner sig för att gå vidare därifrån i undervisningen. 

 

 

6.2 Vilken typ av lärande sker under kompetensutvecklingssatsningen? 

Jag har identifierat några olika typer av lärande hos lärarna; lärande genom erfarenhetsutbyte, 

lärande när innehåll, drivkrafter och omgivning samspelar samt assimilationslärande. Flera 

lärare efterlyser förutsättningar för ackommodationslärande. 

 

 

6.2.1 Erfarenhetsutbyte – att lära sig genom att gripa tag i en erfarenhet och dela den med 

andra 

Kompetensutvecklingsarbetet kring bedömning för lärande på skolan är uppbyggt med fokus 

på erfarenhetsutbyte. Lärarna testar något i sin undervisning (praktisk handling), läser en bok 

som handlar om det de har testat (koppling till teori) och delar med sig av erfarenheterna till 

kollegor (griper tag i erfarenheterna och reflekterar över dem). Jag kopplar upplägget till 

Kolbs lärcirkel, som ständigt återkommer i beskrivningar av hur vuxna lär. Han menar att 

lärande är förmågan att gripa tag i en erfarenhet, reflektera över den, knyta erfarenheten till 

teorier och abstrahera den för att till sist använda abstraktionen för att pröva nya sätt att agera 

eller lösa problem. (Huzzard & Wenglén 2007: 286 efter Kolb 1984, Ohlsson m fl 2011b: 47 

efter Kolb 1984, Shani (Rami) & Docherty 2003: 18, Hansson 2006: 86, 99)  

 

Reflektion utifrån handling är nyckeln i Kolbs lärcirkel. Syftet med reflektion knutet till 

vardagshandlingar är att skapa ny handling, göra medarbetarna aktiva i arbetet och skapa en 

arbetsplats som stimulerar lärande och kunskapsutveckling. (Cressey m fl 2006b: 18)  I teorin 

verkar skolans upplägg vara som bäddat för lärande. Sker då något lärande?  



 
 

22 
 

 

Några av de lärare jag har intervjuat visar hur deras lärande följer Kolbs lärcirkel (även om de 

börjar sitt resonemang från en annan utgångspunkt i cirkeln än vad Kolb gör). 

 

Första gången A kom i kontakt med bedömning för lärande var i en kurs som handlade om 

betygssättning och bedömning under lärarutbildningen. Under kursen introducerades teorin 

och studenterna fick också testa i praktiken på några skolor, men det var först när A blev 

lärare och fick sina ”egna” klasser som hon kunde pröva teorierna i ännu högre utsträckning.  

Först i år, i samband med skolans satsning på kompetensutveckling i bedömning för lärande 

känner hon dock att hon verkligen arbetar med BFL, att det genomsyrar hela hennes tänkande 

kring lektionsplaneringar och kursplansarbete.  

Det var mycket teori från början men nu, nu känner jag att jag använder det i praktiken. […] Ja, 

det som satsningen bidrar till är att jag får träffa kollegor som också testar och som ger mig massa 

idéer. Så fort man har testat någonting – både i samtalsledargruppen och med de andra lärarna så 

får man ju nya idéer och inspiration hela tiden. Och det hade ju inte varit möjl…, annars hade jag 

ju suttit där som första halvåret - året på [skolan] när jag satt ensam och pulade med BFL, det var 

väl därför det inte hände, att det liksom inte blev fullt ut, på riktigt förrän vi lärare fick träffas och 

utbyta erfarenheter. 

 

För att A skulle använda BFL ”fullt ut” beskriver hon att hon behövde erfarenhetsutbyte. I 

hennes berättelse märks det hur viktigt det är för henne att få sätta ord på sina erfarenheter och 

få tips från andra i den gemensamma reflektionen för att hon ska få praktisk nytta av sina 

teoretiska kunskaper. 

 

F beskriver reflektionen och diskussionen med kollegor som värdefull i tidigare erfarenheter 

av kompetensutveckling och ser att upplägget i den här satsningen kan fungera på samma sätt.   

Om jag ser tillbaka på mina erfarenheter alltså, den bästa kompetensutveckling jag har haft det är 

sån där man […] där, där man får teori, gör nånting praktiskt i klassrummet och reflekterar över 

och diskuterar det med, med kollegor. Ehm, ja det är nog den allra bästa jag har haft, alltså ja: 

teori, praktik, återkoppling och så om igen så. […] Så på så sätt är ju det här BFL-arbetet faktiskt 

en bra satsning, för det är ju tänkt att va precis så. 

 

Flera lärare, både i intervjuerna och i enkäterna, lyfter fram samtalet med kollegor som något 

givande. Ungefär en tredjedel av enkäterna (26 av 73) lyfter fram positiva förväntningar eller 

förhoppningar att få samtala med kollegor för att dela erfarenheter, tänka tillsammans och få 

inspiration och idéer av varandra. 
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Andra lärare efterlyser mer av erfarenhetsutbyte. C beskriver tidigare fortbildning med 

ämnesgemensamma samtal mellan högstadie- och gymnasielärare som en bra fortbildning 

som det är synd att den inte längre förekommer och D önskar mer hands-onfortbildning: 

mer liksom praktiska - hur brottas ni på …? Alltså träffa andra lärare, träffa andra skolor, diskutera 

liksom. Eller nån som har tänkt till att det här är ett bra material att lägga ut eller när man ska gå 

igenom … ja plus och minus [skratt]. Mm, lite mer hands-on om man säger så. Och det betyder 

inte att man, att jag ja, man har ju bra förkl-, man tycker ju själv att man har bra 

förklaringsmodeller, men det är väl just där som man behöver fortbildning för att inse att det sättet 

jag presenterar saker på är bra, men det här är ju ytterligare ett sätt eller ännu bättre. 

 

Han lyfter samtidigt fram att det han efterlyser – erfarenhetsutbytet – finns i det pågående 

arbetet. 

vad som är bra med att alla gör det är att man kan stötta varandra till att få den här …, ja för alla är 

vi ju trötta, alla är vi ju överarbetade, men att man kan få den här, när alla gör nåt och alla testar 

kan man ju faktiskt både få komma till lärarrummet efter man har testat nånting och sagt att: ”Nu 

har jag testat det här och det fungerade skitdåligt, så om ni ska testa själva så gör inte på det här 

sättet.” Men det är ju kanske inte … det är ju skönt för en själv att få liksom prata av sig. Men sen 

så kan man också få höra de här roliga sakerna, att: ” Nu har jag testat det här och det blev bra eller 

det här blev riktigt bra. Gör det, men gör en lite annorlunda variant.” Och just det med att man hör 

andra testa, även om det är lite, gör att man själv blir inspirerad. […] Man dras med helt enkelt. 

 

B beskriver kompetensutvecklingssatsningen som ”en av de mest givande fortbildningarna 

alltså, för jag känner att det är utvecklande och bekräftande och att det känns rätt.”  Hon 

menar att: 

de här diskussionerna och mötena gör att man börjar komplettera varandra ännu mer än man gör. 

[…] jag känner att jag plockar in från det jag hör och det jag är med om, att ”det där var en bra 

idé” och jag har kollegor där uppe [på medieprogrammet] som är väldigt generösa med tips. Det 

finns alltid nån som alltid är generös med att, att säga att man faktiskt är osäker: ”Usch, jag vet inte 

hur jag ska göra nu!” Och då blir det diskussioner i lärarrummet och då lär man sig. Så att det är en 

ständig fortbildning. 

 

D och B ger exempel på hur ett lärande kan ske genom att man delar med sig av erfarenheter i 

samtal med varandra. Lärarna har gjort något i sin undervisning som de sedan får berätta om 

för andra, för att göra sin kunskap till allas kunskap. Berger och Luckmann talar om att 

kunskap om verkligheten skapas genom en objektiveringsprocess. Gemensam kunskap 

uppstår genom att subjektiva erfarenheter kläs i ord och accepteras av andra och därigenom 

får objektiv status. (Wilhelmson 1998: 52 med hänvisning till Berger & Luckmann 1979) 

 

Att handling, reflektion och diskussion med kollegor är grund för lärande är en återkommande 

uppfattning i litteraturen. När människor får tänka kring det de själva gör och jämföra det med 

vad andra har gjort skapas utrymme dels för analys och tolkning av de egna handlingarna, 

dels för att involvera nya tankesätt. (Lima 2007:157, Wheelan 2005:200f) Att berätta för 

andra vad man har gjort hjälper individen att sätta ord på det egna handlandet, kritiskt granska 



 
 

24 
 

det och få syn på förgivettaganden. (Wheelan 2005:200f). Först då granskar vi kritiskt de 

antaganden som våra handlingar bygger på, vilket kan leda till insikter som genererar ett nytt 

sätt att agera och ett nytt lärande. (Wilhelmson 1998: 248, 61 med hänvisning till Mezirow 

1996a)  B beskriver hur lärande sker när en lärare har stött på ett problem som kollegorna 

diskuterar tillsammans. Att utgå från ett eget problem eller dilemma menar Wilhelmsson är en 

viktig förutsättning för lärande, eftersom den efterföljande diskussionen då möter ett upplevt 

verkligt problem. (Wilhelmsson 1998: 248). Förutsättningar för att gemensam reflektion ska 

leda till lärande; att förgivettaganden kan synliggöras, granskas och rubbas, är att olika 

perspektiv lyfts fram i diskussionen och att det finns ett visst mått av disequlibrium – att 

jämvikt inte råder.  (Wilhelmsson 1998:243, 254) 

 

Både B och D beskriver att det är på lärarrummen utbytet äger rum. De fokuserar inte på de 

formella träffarna med inplanerade erfarenhetsutbyten. Det mesta av lärande och arbete för 

förändring äger rum oavsiktligt, i informella sammanhang under samarbete i det vardagliga 

arbetet. (Slotte m fl 2004: 482, 484; Gvaramadze 2008: 467, Weick & Quinn 1999: 381 med 

hänvisning till Barrett m fl 1995 och Dixon 1997) D efterlyser mer utrymme för de informella 

sammanhangen. 

det är jättemånga studier som visar att vid kaffeautomaten eller vattenmaskinen, det är där det 

uppstår spontana möten, idéer kläcks som sen spinns vidare på och som blir bra projekt och så. 

Och där tror jag vi saknar …, vi har inte det naturligt på vår skola, därför så uppstår inte de mötena 

liksom.  

 

Slotte m fl och Ellström menar dock att det informella lärandet inte räcker. I det informella 

lärandet som sker varje dag skapas mestadels tyst eller implicit kunskap, medan det formella 

lärandet sker under organiserade former av lärtillfällen och ger explicit eller formell kunskap. 

(Slotte m fl 2004: 485). Det behövs strukturer för att fånga upp den informella, tysta 

kunskapen och göra den till en del av verksamheten; det implicita och det explicita behöver 

vävas ihop. (Ellström 2010: 30) I mötet mellan dessa båda dimensioner finns potential för 

lärande och innovationer. (Ellström 2010: 32)   

 

Att det finns tid avsatt i kalendariet för gemensamt erfarenhetsutbyte ger möjlighet att göra 

den individuella, implicita kunskapen explicit och gemensam, vilket lärarna uppskattar med 

kompetensutvecklingssatsningen. F menar att: ”det är samtalet med andra om det som händer 

i klassrummet [som] ger enormt mycket. Och såna samtal kanske vi skulle ha oftare.” E 

uppskattar också att det finns tid för erfarenhetsutbyte: ”man märker att det är en satsning för 

att det är dedikerade timmar här där där och där […] Det funkar jättebra när vi har de här 
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träffarna, det är ju bra. […] De är ju som, då får vi tid för utbyte”.  D lyfter fram samma sak: 

”Och det är ju bra att det är enhetligt och att man har satsat på det, att det ska få ta tid”. 

 

Människor lär och organisationer skapar viktig kunskap genom att medarbetare agerar och 

genom att samtala och se varandra i vardaglig handling. (Ohlsson m fl 2011: 48, Slotte m fl 

2004: 484) Lärarna pekar på att de lär sig genom att utbyta idéer och diskutera problem med 

varandra.   

 

 

6.2.2 Vad sker under lärandeprocessen? Ändrade drivkrafter och ändrad syn på innehållet 

under processens gång 

De positiva förväntningar som framkom tydligast i enkäterna var, tillsammans med tillfälle att 

få prata om pedagogik och dela erfarenheter med kollegor, att innehållet i satsningen känns 

relevant och kopplad till den egna undervisningen. Att innehållet upplevs relevant är viktigt 

för att lärande ska kunna ske. Granström menar att innehållet i arbetet påverkar gruppers 

benägenhet att arbeta. Grupper tenderar att uppvisa relativt stor grad av arbete när det handlar 

om organisationens klienter, exempelvis skolans elever.  (Granström 2000: 128f) Att 

innehållet upplevs som relevant räcker dock inte för att lärande ska ske. Under den korta tid 

jag har följt kompetensutvecklingsprocessen har något skett i inställningen till arbetet hos 

några av lärarna. 

 

D, som lyfte fram flera negativa förväntningar i sin enkät, skrev att han förväntade sig mycket 

arbete, men lite utdelning. Vid intervjutillfället hade han blivit mer positiv: 

Jag kanske inte var så positiv till det innan det satte, innan man satte igång, men sen när man är 

inne i det så har jag liksom mer fått upp ögonen … eller vad jag tycker att det innebär. Och det 

känns meningsfullt […] nu när man har förstått lite mer vad BFL innebär.  

 

D talar om erfarenhetsutbytet; samspelet med omgivningen, som en styrka med arbetet: ”Och 

just det med att man hör andra testa, även om det är lite, gör att man själv blir inspirerad. […] 

Man dras med helt enkelt.” 

 

För E är tongångarna annorlunda. I enkäten var han genomgående positiv och skrev: 

”Jag ser positivt på BFL och har egentligen inga farhågor.” Vid intervjutillfället menar 

han att han var ”lite överpositiv” i enkäten. Under intervjun ger han istället bilden av att 

grundtankarna med BFL är ”skitbra”, men att implementeringen kommer vid fel 
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tillfälle, ämnesgrupperna har inte hunnit prata ihop sig om de nya kurserna i den nya 

reformen. 

då känner jag: jaha är BFL:en rätt läge att ta in det när vi … kärnan i det vi gör kommer i andra 

hand? […] Alltså jag förstår ju att vi vill komma in med det nu och att nån gång måste det komma 

in […], men så här i efterhand när man är mitt i det så det känns inte … alltså det blir för mycket, 

alltså. Och ska du va den där duktiga läraren är det lätt att du åker in i en vägg, känns det som […] 

Sen kommer ju det att lösa sig för vi är professionella; vi är duktiga på det vi gör. Men jag tror inte 

att vi kommer att må så bra då inombords då allihopa, för man känner sig stressad”  

 

Han efterlyser också mer kritik och manar till eftertanke:  

man måste på nåt sätt ibland stoppa upp och kolla i backspegeln vad man håller på med. För jag 

tror att, det här är ju, det är ju den nya forskningen, så det är ju nyhetens … Det är lite kejsarens 

kanske nya kläder över det hela, för det är ingen som säger något negativt om det här eller nånting. 

Det är bara att tuta och köra: ”Ni måste testa! Ut och testa!” Ingen som kommer med någon kritik. 

 

I F:s enkät framkom både positiva och negativa förväntningar inför arbetet. Hon hoppades få 

pedagogiska tips och idéer, men kände en farhåga att allt skulle glömmas bort för att arbetet 

inte fullföljs och därför rinna ut i sanden. I intervjun stryker hon under sin farhåga:  

Den där farhågan är väldigt stark och jag tycker att jag kan … lite granna erfara den redan att, att 

det här första nyhetens behag och att det är roligt och man snackar en massa, och sen, men sen så 

är det så mycket annat som, som krävs utav oss så att det här glöms bort. Och jag upptäcker själv 

att till och med jag, som, som inte alls har något emot att läsa saker, faktiskt har glömt bort att jag 

skulle läsa till imorgon. Eh och jag brukar alltid också göra … när det är såna här, när jag har såna 

här uppgifter som jag ska göra, tycker jag att det är viktigt att jag gör dem, därför att jag vet att 

diskussionen blir väldigt mycket bättre när, när alla faktiskt har gjort … men den här gången har 

jag lite granna … ja, det varit så himla mycket annat som har gjort att det har, det har varit bak i, 

här i bakhuvudet bara, så entusiasmen har falnat lite granna. Redan, tyvärr.  

 

Illeris teori om lärandets två processer – samspelsprocessen med omgivningen och 

tillägnelseprocessen, där kunskapsinnehållet, påverkat av individens drivkrafter och sampelet 

med andra, integreras i tidigare kunskapsstrukturer – och lärandets tre dimensioner, 

innehållet, drivkrafterna och samspelet med omgivningen, hjälper mig att förstå vad det är 

som sker i lärandeprocessen. (Illeris 2009:9)  

 

the learning content is, so to speak, always ’obsessed’ with the incentives at stake – e. g. whether 

the learning is driven by desire, interest, necessity or compulsion. Correspondingly, the incentives 

are always influenced by the content, e. g. new information can change the incentive condition. 

(Illeris 2009:10) 

 

Drivkrafterna förändras mot att mer handla om intresse och vilja än krav och nödvändighet 

för D när innehållet blir mer känt och när han efter samspel med sin omvärld ser 

möjligheterna att använda sig av det nya. För F och E gör samspelet med omvärlden och krav 

att samtidigt klara av andra saker att motivationen och drivkraften att prioritera arbetet 

sjunker, trots att de ser innehållet som viktigt och angeläget. Att innehållet upplevs som 
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angeläget räcker alltså inte för att lärande ska kunna ske. Alla tre dimensioner – innehåll, 

drivkrafter och samspel med omvärlden, måste samverka för att lärande ska ske. 

 

Intressant att notera är att D är samtalsledare och har arbetat med 

kompetenutvecklingssatsningen under en termin längre tid än F och E. Han har hunnit gå 

igenom en kritisk fas för att sedan landa i att se både styrkor och problem. När F och E tar till 

sig innehållet och det möter omgivningens krav kommer en naturlig kritisk granskning 

(jämför ackommodation nedan).  Det skulle vara intressant att se om detta kritiska 

förhållningssätt håller i sig till senare faser i processen, eller om den kritiska fasen följs av en 

fas där lärarna hittar en balans mellan inspiration och kritiskt förhållningssätt. Det här 

området – att följa en process under vilken lärande sker – som var min drivkraft att undersöka 

i min studie, men som av tidsmässiga skäl inte gick att följa under någon längre tid – är värt 

ytterligare studier. Hur förändras drivkrafter och förhållningssätt till innehållet i samspel med 

omgivningen under en lärprocess när man följer den under längre tid? 

 

 

6.2.3 Att vidga eller ompröva sina kognitiva strukturer – assimilation och ackommodation 

I lärarnas beskrivning av sin kompetensutveckling kan jag se exempel på assimilation – att 

tidigare kunskaper bekräftas eller vidgas. Flera lärare  efterlyser förutsättningar för att kunna 

komma till ett ackommodationslärande. 

 

B som arbetar med mediaämnen kommer flera gånger under intervjun tillbaka till att hon 

uppskattar kompetensutveckling som ger henne bekräftelse på att det hon gör är rätt.  

Kompetensutvecklingssatsningen i bedömning för lärande fyller den funktionen:  

Vi har haft väldigt mycket formativ bedömning på mediaprogrammet eftersom det är så praktiskt. 

Och jag tror inte att det blir några svårigheter för oss att implementera det här. Men BFL, det tror 

jag nog … jag är ingen sån som kastar mig över pedagogiska koncept och så. Så jag tror nog att 

det var då, i aulan för ett par år sen, den där första föreläsningen, men det han sa var ju inget nytt 

för oss.  Det blev ju en bekräftelse. 

 

Också BFL-seminarierna fungerar som bekräftelse: 

Och jag är alltid nöjd när jag går därifrån. Men för mig så känner jag  […] att jag tycker att det 

känns tryggare, och att jag inte är på fel väg när jag, när jag säger, du vet, till en elev som frågar 

mig nånting, så säger jag: ”Fråga en kamrat”, brukar jag säga – och det har jag sagt i femton år. 

Och då känner jag mig lite barsk va när jag säger så, precis som om jag har drabbats av lättja 

[skratt], men då förstår jag att det, det är okej. Vi lär av varandra och vi hjälper varandra och så. 
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B beskriver en typ av assimilationsprocess. Att bekräfta tidigare kunskapsstrukturer får B att 

känna sig trygg i det hon gör. Det tillför inget nytt, men innebär en ökad säkerhet i 

klassrummet. 

 

En lärare, F, lyfter upp att hennes sätt att tänka förändras genom samtal med andra.  

De här samtalen som vi har haft har, har ju lett till att jag tänker på vissa saker i lite andra banor 

kanske än jag har gjort tidigare eller blir ju tydligare med vissa saker, kanske. Och som jag hoppas 

att jag faktiskt tar med mig och införlivar som nånting naturligt i det jag gör. Inte bara som jag gör 

för att, för att det är en kul grej, utan att det blir en, en del av mitt sätt att va och mitt sätt att tänka. 

 

F beskriver ett assimilationslärande där ny kunskap införlivas i tidigare kunskaper och de 

kognitiva strukturerna vidgas. Hon är samtidigt intresserad av att diskutera vad som ska 

förändras på djupet och efterlyser, med litteraturens ord, också ett ackommodationslärande: 

”då får jag lite känslan av att vi har börjat i fel ände på något vis. Lite grand med det mer 

roliga istället för att verkligen gå på djupet och fundera på vad är det som vi på djupet vill 

förändra liksom.” Ackommodation handlar om att förändra sitt sätt att tänka; att ompröva 

tidigare kunskapsmönster och ändra sitt sätt att agera för att möta omgivningens nya krav.  

 

Kompetensutvecklingsarbetet jag har följt är bara i början av processen; att omvälvande 

förändringar i sättet att tänka inte lyfts fram av fler lärare är inte så konstigt, eftersom det tar 

tid att ändra sitt sätt att tänka och agera. Trots det är det intressant att fråga sig vilken typ av 

lärande en organisation vill åstadkomma med sitt kompetensutvecklingsarbete –  handlar det 

om assimilation eller ackommodation?  

 

 

6.2.4 Handlar kompetensutveckling om anpassning eller utveckling? Kritikens centrala roll 

Ellströms begrepp för assimilation och ackommodation är anpassningsinriktat respektive 

utvecklingsinriktat lärande. Argyris och Schön kallar det för single loop learning respektive 

double loop learning. (Illeris 2009:14) Granberg ställer frågan ”vilken typ av lärande en 

organisation är mest betjänt av: anpassnings- eller utvecklingsinriktat lärande”. (Granberg 

2009: 163) Han menar att ledningen i organisationer ofta eftersträvar ”ett icke-ifrågasättande, 

anpassningsinriktat lärande. Det är en bra lärandeform när det gäller mer av samma, eller 

nästan samma, att ’göra saker rätt’. Men i tider när omvärlden ständigt kräver förändring och 

utveckling, finns risk att detta är en lärandeform som inte räcker till. ” (Granberg 2009: 169) 
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I flera av mina intervjuer lyfts samma fundering fram. C är starkt kritisk till likriktning och att 

alla förväntas följa rådande trender och göra samma sak:  

jag är väldigt skeptiskt till det här med att man från skolledningens håll hittar någon guru som är 

liksom allenarådande ett år och sen så byts den personen ut ett eller två år senare. […] Jag tycker 

inte om, av princip, att alla ska ha samma, så att alla ska lära ut på samma sätt.[…] Jag gillar inte 

att nån talar om för mig att så här och så här ska du tycka och så här ska du undervisa. Jag tycker 

att jag har jobbat så många år att jag har hittat metoder som jag tycker passar mig och som jag 

bedömer att de flesta elever tycker är bra. Jag får så pass mycket respons från dem, att de är väldigt 

nöjda. Och då känns det som – varför ska jag tvingas in i nånting annat?  

 

E talar om risken att ”köpa” allt nytt rakt av utan att kritiskt granska det och sätta det i relation 

till tidigare erfarenheter och kunskaper.  

alltså man måste på nåt sätt ibland stoppa upp och kolla i backspegeln vad man håller på med. För 

jag tror att, det här är ju, det är ju den nya forskningen, så det är ju nyhetens … det är lite kejsarens 

kanske nya kläder över det hela, för det är ingen som säger något negativt om det här eller nånting, 

det är bara att tuta och köra: ”Ni måste testa, ut och testa!” Ingen som kommer med någon kritik 

eller vad. Den traditionella undervisningen är den helt förkastlig nu för att de har nån siffra som 

säger att 75 procent av de som gjorde det här klarade det, men med traditionell undervisning var 

det bara 35? Vi har ju ingen aning om hur den studien utfördes […] Nu jag tror att jag börjar bli 

lite kanske klokare och tittar i backspegeln, för på nåt sätt känns det som att, att det vi har gjort är 

förkastligt och då är vi illa ute. För jag tycker, jag manar att vi ska kolla i backspegeln lite grand. 

Det är lite farligt bara: ”Oooh, hallelulia!”  

 

Också D ifrågasätter hur bedömning för lärande som förhållningssätt presenteras.  

Däremot så blir jag lite allergisk mot det här när man visar diagram som visar att det är 2000 

procent bättre än undervisningen som sker idag, för, för många av nycklarna, eller pusselbitarna, i 

BFL finns ju red… - eller har …., använder vi redan. 

 

Också F visar i sina reflektioner medvetenhet om risken att inte se syftet bakom, att för snabbt 

anpassa sig till det som är lätt att ta till sig – i det här fallet några konkreta metoder eller 

strategier – utan att fundera på syftet bakom.   

Han [Dylan Wiliam – ”guru” inom området bedömning för lärande], han och nån annan kollega 

till honom tar upp fyra olika huvuddrag i det här med formativ bedömning och när jag, när jag 

försöker analysera dem då kan jag se de här lite mer, så att säga elakt kallat, jippobetonade sakerna 

som vi pratar väldigt mycket om nu med, med exit cards till exempel och hur man ställer frågor 

och hur man gör med med trafikljusgrejer och så där, att det, det har sin poäng – det finns i nån av 

de här fyra i, nu kan jag, nu kommer jag inte ihåg vilka de här fyra områdena är –, eh, men när, 

men när man plockar in de här ser man att de hänger ihop och då får jag lite känslan av att vi har 

börjat i fel ände på något vis. Lite grand med det mer roliga istället för att verkligen gå på djupet 

och fundera på vad är det som vi på djupet vill förändra liksom. 

 

F menar att man behöver fundera över vad ”målet egentligen är” med det man gör. Hon 

efterfrågar en diskussion som kan leda till ett ackommodativt lärande – där tankestrukturer 

kan förändras på djupet. 

 

Ellström beskriver anpassningslärande som en lägre ordningens lärande där individen eller 

gruppen ” lär sig något med utgångspunkt från givna (eller för givet tagna) uppgifter, mål och 
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förutsättningar, utan att ifrågasätta eller försöka förändra uppgiften, målet eller 

förutsättningarna.” (Ellström 1996: 151) Den högre ordningens lärande, eller 

utvecklingsinriktat lärande  

innebär istället att uppgiften, målen eller förutsättningarna inte är eller tas för givna. Individen 

(eller gruppen) tar själv ansvar för att identifiera, tolka och formulera uppgifter, eller, om denna är 

given, börja med att undersöka innebörden av, bakgrunden till och önskvärdheten av uppgiften och 

de för övrigt givna förutsättningarna. (Ellström 1996: 151)   
 

Båda typerna av lärande behövs, den första behövs för att hantera rutiner och återkommande 

problemsituationer, medan den andra krävs för att individer och grupper ska kunna formulera 

problem och lösa situationer som inte uppstått tidigare. (Ellström 1996: 151) 

 

För att inte fastna i ett anpassningsinriktat lärande där alla förväntas göra samma sak utan att 

ifrågasätta pekar Granberg och Ohlsson på vikten av kritisk reflektion. De ifrågasätter 

harmonitänkandet (2009: 64) och lyfter fram att lärande förutsätter ”ett ifrågasättande och en 

diskussion ifråga om innebörder av mål och medel för en verksamhet” (Granberg & Ohlsson 

2009:78 med hänvisning till Ellström 2003) Kritisk prövning av våra föreställningar om 

verkligheten, våra mentala modeller, menar Ellström är samma sak som reflektion, vilken 

flera teorier om vuxnas lärande pekar på som en förutsättning för kvalificerat lärande. 

(Ellström 1996: 169) En kultur där ifrågasättande, öppenhet och olikhet får näring är helt 

enkelt en lärande kultur. (Coopey 1995: 195) Ges inte utrymme för kritisk prövning ges inte 

heller utrymme för lärande av mer utvecklingsinriktad karaktär. 

 

Lärarnas kritiska invändningar till innehållet och arbetssättet i kompetensutvecklingsarbetet är 

viktiga att ta tillvara för att ett utvecklingsinriktat lärande eller ackommodationslärande ska 

kunna ske, inte för att ett anpassningsinriktat lärande eller assimilationslärande är oviktigt, 

utan för att båda typerna av lärande behövs i organisationer idag. 

 

 

6.3 Vad främjar respektive hindrar lärande? 

Jag har tidigare presenterat att tid för erfarenhetsutbyte där praktisk handling lyfts upp för 

gemensam reflektion främjar lärande; viktiga faktorer för lärande är alltså: erfarenhetsutbyte, 

reflektion och tid. Ett hinder för lärande i kompetensutvecklingssatsningen är att utrymmet för 

kritik inte är tillräckligt stort. Jag har identifierat ytterligare två hinder som presenteras nedan. 
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6.3.1 Brist på tid är ett hinder för lärande 

”In almost any body of literature about school reform and restructuring, time is one of the 

greatest constraints to any change process, whether at the individual, classroom, or school 

level” (Collinson & Fedoruk Cook 2001: 266 med hänvisning till e.g. Cambone 1995, Fullan 

and Miles 1992, Gandara 1999, Kruse mfl 1995, Little 1987)  

 

Alla intervjupersoner i min studie talar om tidsbrist som en begränsning. Också i enkäterna är 

det den tydligast formulerade farhågan inför arbetet – att tiden inte ska räcka till. I 43 av 73 

enkäter lyfts negativa förväntningar kopplade till tiden fram. 

 

A talar om att inkörningssträckan att börja arbeta med BFL i praktiken tar tid och att hon 

oroar sig för att hennes kollegor inte har fått den tid det tar att sätta sig in i arbetet som krävs.  

Flera andra intervjupersoner pekar på svårigheten att hinna med den nya gymnasiereformen 

och BFL-arbetet samtidigt. 

B: Ja, men det är ju det nya gymnasiet, att det är så rörigt just nu.  Att det är så mycket annat. Så 

att det klart att det är jobbigt för att det kommer mitt i alltihopa så kommer BFL också här.  Nya 

kurser, nya kursplaner, nytt system. 

 

D: De som har haft nya kurser hos oss har ju arbetat jättemycket, eh, och sen så kom BFL som 

ytterligare nåt. Nån gång så måste man genomföra det, men den här motivationen som Skolverket 

har haft och som andra liksom repeterat efteråt om att man bygger ett nytt hus så då ska man ändå 

bygga nya möbler. Ja, har man jättemycket pengar då har man råd att köpa nya möbler, men en 

normalsvensson får käka blodpudding efter att ha köpt ett nytt hus [skratt]. […] Så det är faktiskt 

en väldigt dålig liknelse måste jag säga. Men absolut, det är väl smidigt att få in de här tankarna nu 

på en gång. Men […] jag förstår ju kollegor som säger … som har nya kurser och känner att BFL 

blir ytterligare, liksom, nånting tungt att släpa på och inte orkar engagera sig så mycket. 

 

D:s metafor stämmer väl överens med litteratur om förändringsarbete. Precis som man 

behöver gott om resurser för att ha råd att både bygga ett nytt hus och köpa nya möbler 

till ett nytt hus, krävs också gott om resurser för att sätta sig in i en ny reform. Lärande 

och reflektion kräver tid; tid att observera, tid att tänka och tid att utbyta idéer. (Ellström 

2006: 51) 

 

E: alltså jag förstår ju att vi vill komma in med det nu och att nån gång måste det komma […] men 

så här i efterhand när man är mitt i det så det känns inte … alltså det blir för mycket, alltså. Och 

ska du va den där duktiga läraren är det lätt att du åker in i en vägg, känns det som. […] Då känner 

jag, jaha är BFL:en rätt läge att ta in det när vi, kärnan i det vi gör kommer i andra hand? […] Sen 

kommer ju det att lösa sig för vi är professionella; vi är duktiga på det vi gör, men jag tror inte att 

vi kommer att må så bra då inombords då allihopa för man känner sig stressad. Och så känner man 

[…]  nästa år då kanske den kursen som jag har först – det blir trial and error – jag får känna på 

den och det blir som det blir, dårå. Och jag tror att jag är bättre att göra det än många av mina 

kollegor som kommer att må skitdåligt för de känner att de inte gör det jobb de ska göra och då är 

vi inne på stress – igen.  
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Lärarna uttrycker att de upplever en ökad arbetsbelastning och ökad stressnivå på grund av 

gymnasiereformarbetet med GY-11, och att kompetensutvecklingsarbetet – även om det 

ligger i linje med intentionerna i reformen – ökar arbetsbelastningen och spär på stressen 

ytterligare. Collinson och Fedoruk Cook, som har undersökt vad som ligger bakom när lärare 

säger att de inte har tillräckligt med tid, hävdar att administratörerna i organisationen måste 

vara medvetna om hur mycket tid det tar att tillägna sig nya reformer och att något måste tas 

bort när något nytt läggs till. (Collinson & Fedoruk Cook 2001: 276) Andersson och 

Carlström, som har fördjupat sig i skolans utvecklingsarbete, är inne på samma linje. 

Ledningens uppdrag är att undanröja hinder för lärande. Ledningen ska ”bevaka så att 

arbetsbelastningen inte blir för hög. […] Om vi har fullt upp med att klara av alla pågående 

arbetsuppgifter har vi svårt att ägna tid och tanke åt kommande uppgifter.” (Andersson & 

Carlström 2005: 110) De talar om behovet av tid för reflektion och planering, tid som inte är 

till för något annat än just det. (Andersson & Carlström 2005: 110) 

 

Risken när flera saker läggs på varandra är att medarbetarna i organisationen drabbas av 

utvecklingsstress, som beror på för ”höga och ständigt expanderande ambitionsnivåer”. 

(Ellström 1996:164) Ellström pekar på vikten av att skapa balans mellan ett 

anpassningsinriktat och ett utvecklingsinriktat lärande, alltså en balans mellan rutinbaserat 

och reflekterat handlande. (Ellström 1996:164)  

 

Konsekvensen av att det är mycket som sker samtidigt är att lärarna inte hinner utföra sitt 

arbete så bra som de önskar. 

E: jag känner själv att jag, inte har jag hunnit läst nu kapitel fem ordentligt till imorgon. […] Jag 

har inte varit så aktiv som jag skulle ha velat. Jag tycker att jag bara är i ekorrhjulet lite grand och 

betar av.  

 

F: jag är egentligen, jag är egentligen jätteintresserad av att det här ska bli bra. Och jag är, jag är 

väldigt positivt inställd till att eh, förändra min undervisning och mitt sätt att hantera feedback till 

eleverna och så. Ehm, alltså jag är beredd att göra ganska mycket där och lära mig och så. Men, 

men så det är inte det att jag är negativt inställd och tycker att ”Fan, vi skiter i det här.” Det är 

absolut inte det, utan det är nog, det är nog det att det är så himla mycket annat. Nationella prov, 

betyg och, ja annat … som tar tid. Och då, ja då faller det undan. 

 

E och F visar tydlig vilja att arbeta med BFL i sitt vardagsarbete, men andra krav och 

uppgifter får högre prioritet. Ellström pekar på att brister i individens möjligheter till 

handlingskontroll är ett effektivt hinder mot lärande. ”Det är denna typ av lärandespärr som 

möter en individ, som, genom tidigare erfarenheter eller utbildning, skaffat sig kunskaper, 
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men som sedan inte har (eller upplever sig ha) möjligheter att praktiskt utnyttja och tillämpa 

dessa kunskaper.” (Ellström 1992:85) 

 

D efterlyser mer reflektionstid och E pekar på att det finns tid för utbyte med kollegor, men 

att tid saknas att förbereda sig inför utbytena. 

D: Det är ju alltid så att när man ska testa nånting nytt, eller tänka på att nu ska jag göra det här 

därför att, så krävs det lite energi och lite ork […] Skulle folk få, om vi skulle få nedsänkning i 

undervisningen, så är det klart att man skulle orka … […] Skulle man ju ha en nedsänkning och då 

skulle man ju orka göra mer helt enkelt.  

 

E: Det funkar jättebra när vi har de här träffarna, det är ju bra. […] De är ju som, då får vi tid för 

utbyte, men jag känner inte att jag kanske har, alltså det är ju min samlade erfarenhet av tio år 

egentligen som jag kan lägga fram där, inte egentligen att jag har gjort den här uppgiften till den 

här gången, men eftersom man har den, den här kassakistan med erfarenheter så är ju inte det nåt 

problem i sig, men det känns ju som att jag då fuskar lite grand i det hela, och att då har jag ju varit 

en dålig människa igen som inte har gjort det här läxan, kapitel fem, den kommer jag inte att hinna 

med.  

 

I kompetensutvecklingssatsningen finns avsatt tid för erfarenhetsutbyte. Att lärare får tid att 

interagera, diskutera och dela erfarenheter är centralt för att lärande ska uppstå i 

organisationer. (Collinson & Fedoruk Cook 2001: 267 med hänvisning till Little 1982 och 

Rosenholtz 1989) Flera lärare upplever dock att det saknas tid för den egna reflektionen inför 

erfarenhetsutbytena. Collinson och Fedoruk Cook menar att det egna lärandet är en 

förutsättning för delandet med andra.  Det krävs alltså både tid för att lära och tid för att dela. 

Det första är en förutsättning för det andra. (Collinson & Fedoruk Cook 2001:270). 

Lärandeprocessen upprätthålls när medarbetarna utbyter erfarenheter och får möjlighet att 

problematisera sitt eget arbete i relation till sina egna och verksamhetens mål.  (Andersson & 

Carlström 2005: 103 med hänvisning till Ohlsson 2004 och Granberg 2004) För att lärande 

och utveckling ska ske måste det organiseras utrymme för såväl det egna lärandet och den 

egna reflektionen som för gemensam dialog och reflektion. (Collinson & Fedoruk Cook 2001: 

275, 277, Andersson & Carlström 2005: 103 med hänvisning till Ohlsson 2004 och Granberg 

2004)  

 

Ledningen har alltså en viktig uppgift i att skapa rum för både individuell och gemensam 

reflektion. Inte minst har ledningen, för att ha möjlighet att skapa tid och utrymme för lärande 

och förändring, ett ansvar att förstå vad lärarna menar när de säger att de inte har tid. 

(Collinson & Fedoruk Cook 2001: 267) Men lärarna kan inte lägga hela ansvaret på 

ledningen. Rönnerman, som skriver om utvecklingsarbete som en grund för lärares lärande, 

hänvisar till Elliot, som också har identifierat problemet för lärare att hitta tid, men som inte 
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stannar vid problemet utan pekar på lärares möjligheter att skapa tid genom att påverka 

strukturen inifrån och utmana rådande kultur på skolan. Genom att analysera hur man 

utnyttjar den tid man förfogar över kan man ändra på sådan tidsanvändning som man inte 

upplever givande och ersätta den med något annat.  (Rönnerman 1998: 110f med hänvisning 

till Elliot 1991:66f) 

 

 

6.3.2 Att inte utsätta arbetets mål för gemensam kritisk gransking är ett hinder för lärande 

För att främja lärande och motivation är det viktigt med tydliga mål och än viktigare att 

tillfälle ges att reflektera kring målen; att formulera, diskutera och kritiskt granska dem så att 

de förstås och accepteras av dem som ska uppnå målen. (Ellström 1996:166)  

 

Målen för kompetensutvecklingsarbetet på skolan har presenterats i en projektplan som 

publicerats på skolans interna lärplattform. Någon muntlig presentation från projektledare 

eller ledningsgrupp har inte förekommit, utan all presentation av upplägg och mål för arbetet 

har skett via lärplattformen och via ämnesgruppernas samtalsledare. I intervjuerna 

framkommer att flera av lärarna inte har uppfattat något tydligt syfte med arbetet. 

B: det har de väl inte berättat vad deras syfte är, men jag kan tänka mig att man vill följa med i 

tiden. Att man vill va modern så att säga, kan jag tänka mig.   

 

C: Jag kan inte säga att jag har alls har hört något syfte. Det här tror vi på, det här känner vi är rätt, 

så har man hört det. […] jag har inte hört något sånt syfte, utan jag har hört de här lärarna säga att 

de tror jättemycket på det. Och det är fine, det får de göra och sen har jag hört skolledare säga att: 

”vi tror också på det här, vi tror att det här är en jättebra metod”. Men egentligen har jag inte, jag 

har aldrig hört dem säga: ”för att nå dit och dit”, det tycker jag inte att jag har hört.  

 

F: Jag vet faktiskt inte om jag har uppfattat något syfte över huvud taget. [skratt] Det har bara, för 

… det har bara helt plötsligt satts igång tycker jag att det har känts som och ingen, ingen i 

ledningen har någonsin eh, presenterat det här som nånting som vi ska göra utan det har bara helt 

plötsligt ja, det har bara helt plötsligt varit där. Ingen har ställt sig upp och sagt att: ”I höst så ska 

vi, så har vi tänkt att vi ska satsa, på det här, därför att … och det kommer att ta den här och den 

här och den här tiden och kommer att använda de här och de här dagarna på det här och det här 

sättet […]  jag tycker att man alltid ska göra så, vad man än ska förändra för nånting så bör man 

kalla alla berörda och förklara vad tanken bakom är och när det här ska ske och hur det ska ske och 

vilken var och ens insats förväntas va. Så det är A och O på nåt sätt, tycker jag. […] För om man 

förväntas göra någonting så måste man ju förstå varför man gör det och vad målet är och vad 

tanken med det är och att man har fått alla förutsättningar för hur man ska göra redan från allra 

första början.   

 

De tre lärarna efterfrågar tydliga mål, riktning och syfte med arbetet. Några av dem har en 

uppfattning om vad syftet med arbetet kan vara, men de ger olika bilder av syfte och mål med 

arbetet. B tror att syftet är att hänga med i tiden och vara modern. Också E tror att 
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skolledningen vill att skolan ska ”ligga i framkant i den pedagogiska utvecklingen och va lite 

enade, så att elever vet att på [skolans namn] arbetar man så här”. Han menar att det är inne 

med BFL just nu och frågar sig vad som kommer att vara inne om tio år.  C kan tänka sig att 

det handlar om att eleverna ska få högre meritpoäng, något som han inte självklart tycker är 

samma sak som att de lär sig mer. D ser att BFL kan ge bättre lärare, vilket leder till att 

eleverna lär sig bättre, vilket i sin tur leder till högre snittbetyg på skolan som därmed blir mer 

attraktiv. Också A menar att satsningen på skolan handlar om resultat och att eleverna ska få 

bättre betyg, men hon efterlyser också ett rättviseperspektiv i satsningen.  

Jag ser det utifrån ett rättvise-, jag är intresserad av att jobba med BFL utifrån ett 

rättviseperspektiv. Jag har mina SFI-elever som är nyanlända till Sverige och jag vill ge dem alla 

förutsättningar att klara [skratt], fixa det här liksom. […] Det tar längre tid för dem att knäcka 

skolkoden, eftersom de inte har varit med på den här resan som andra svenska elever har rest i nio 

år och helt plötsligt så, så ska de fixa svenskan då på ett-två år och sen in i en vanlig 

gymnasieklass och då måste man hjälpa dem att knäcka de här koderna. Och då blir det en 

rättvisefråga. Och också de eleverna som har gått i grundskolan i Sverige hela tiden men 

misslyckats och nu hjälpa dem att, som sagt, knäcka koderna.  […] mycket en rättvisefråga. 

 

Att det finns klart formulerade mål som uppfattas på samma sätt av medarbetarna ses ofta som 

en förutsättning för att kunna handla och lära sig något av handlandet. (Ellström 1992:79) Så 

enkelt är det dock inte. Mål är ofta vagt formulerade, omformuleras under arbetets gång eller 

formuleras till och med retrospektivt. (Ellström 1992:79 med hänvisning till March 1978) 

Ellström menar att klara tydliga mål är viktigast ur ett rationalistiskt perspektiv där man ser 

lärprocessen som tänka-först-handla-sen eller då det handlar om ett anpassningsinriktat 

lärande. Ur ett icke-rationalistiskt perspektiv (”handla-först-tänka-sen”) är målens ”vaghet 

och inkonsistens inte […] ett hinder för handling och lärande, utan tvärtom utgör en 

förutsättning för detta.” (Ellström 1992:80 med hänvinsing till March och Olsen 1976, 

Suchman 1987 och Lave 1988) Förutsättningen för att inkonsistenta mål ska främja lärandet 

är att målen tas upp för diskussion så att det skapas förståelse och acceptans för målen och så 

att medarbetarna känner engagemang för att förverkliga dem. (Ellström 1992:93) Det måste 

finnas en öppenhet för att mål och syfte formuleras tillsammans med medarbetarna och att 

kritisk analys och skepticism mot mål och medel är en förutsättning för ett utvecklingsinriktat 

lärande. (Ellström 1992:88 med hänvisning till March 1976, 1978) 

 

Att målen görs explicita så att alla vet om dem är ett första steg för att kunna diskutera dem. I 

nästa steg är C:s fundering om högre meritpoäng innebär samma sak som att eleverna lär sig 

mer, E:s fråga om det pågående utvecklingsarbetet innebär en trend som så småningom 

kommer att bytas ut mot en annan trend och A:s efterlysning av ett rättviseperspektiv i 
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satsningen relevanta invändningar mot arbetet som är viktiga i diskussionen och 

formuleringen av arbetets syfte och mål. Dessa frågor behöver diskuteras. Det räcker det inte 

att presentera färdiga mål i ett skrivet dokument på en lärplattform. ”Något tillspetsat, kan 

man alltså säga att procesen att formulera, reflektera över och kritiskt pröva en verksamhets 

mål är lika viktig eller viktigare än de konkreta mål som finns formulerade i olika typer av 

dokument.” (Ellström 1992:95) 

 

 

7 Diskussion 

I studien talar flera intervjupersoner om gemensam diskussion som betydelsefull för att hämta 

inspiration, få nya idéer och bekräftelse på att det de gjort tidigare är ”rätt”. Att det finns tid 

avsatt för erfarenhetsutbyte och gemensam reflektion är uppskattat. Så långt fungerar 

kompetensutvecklingssatsningen väl. Den är ett exempel på att gemensam reflektion kring 

handling är en förutsättning för lärande. Upplägget är väl anpassat efter Kolbs lärcirkel; att 

lärarna greppar tag i en erfarenhet, reflekterar över den tillsammans, knyter den till teori och 

abstraherar för att gå vidare i ny handling.  (Ohlsson m fl 2011b: 47 efter Kolb 1984; 

Granberg & Ohlsson 2009: 36 med hänvisning till Kolb 1984:21; Hansson 2006: 86, 99; 

Huzzard & Wenglén 2007: 286 efter Kolb 1984; Shani (Rami) & Docherty 2003: 18) 

 

Men att lärarna uppskattar den gemensamma reflektionen, räcker det för att något lärande 

faktiskt ska ske? Gemensam reflektion är inte alltid så enkel. Det kräver formella träffar där 

reflektionen kan äga rum, men också egen tid mellan träffarna för att förbereda diskussionen, 

vilket flera intervjupersoner efterfrågar mer av. För att gemensam reflektion ska leda någon 

vart måste kollegor också komma med olika infallsvinklar och ifrågasätta och diskutera mål 

och tillvägagångsätt. Att kritik ges utrymme är centralt. Också detta efterfrågar 

intervjupersonerna mer av – tid för egen eftertanke och utrymme för kritisk diskussion om 

målen med arbetet. Teorierna om ackommodation eller utvecklingsinriktat lärande lyfter fram 

just vikten av ett kritiskt förhållningssätt för att lärande som omprövar gamla kognitiva 

strukturer ska kunna ske. 

 

Det är lätt att ropa efter mer. Mer tid, mer utrymme för diskussion och kritik. Och teoretikerna 

ger dem som ropar rätt – det krävs mer för att utveckling ska kunna ske. Men frågan är vilken 

typ av lärande man är ute efter i en komptensutvecklingssatsning. Det känns självklart att man 
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vill sträva efter ett utvecklingsinriktat lärande för att möta nya krav i det föränderliga 

samhället, men är det verkligen självklart? Jag funderar vidare på Granbergs fråga ”vilken typ 

av lärande en organisation är mest betjänt av: anpassnings- eller utvecklingsinriktat lärande”. 

(Granberg 2009: 163)  Målet med kompetensutvecklingssatsningen i min studie är att lärarna 

ska tillägna sig tankesättet ”bedömning för lärande”. Att alla ska tillägna sig samma metoder 

är inte det mer av ett anpassningslärande?  Kanske är målet att alla ska göra så lika som 

möjligt, i någon sorts likvärdighetstanke? Då behövs ingen kritik eller ifrågasättanden; det är 

bara att följa metoder andra presenterar. Att alla lärare gör mer lika efterfrågas också i 

samhällsdebatten där krav på ökad likvärdighet ofta ställs på skolan. 

 

Här finns två diken man riskerar att hamna i. Å ena sidan diket där alla okritiskt tar till sig 

samma metoder. Tydligheten och likvärdigheten ökar för eleverna när alla lärare gör likadant 

och det blir lätt att samarbeta med varandra. I det är diket är arbetet ganska effektivt.  Risken 

är dock att det man tar till sig inte är så bra eller ändamålsenligt, vilket är lätt att missa när 

man inte ger utrymme för kritisk granskning. Historien ger oss gott om exempel på situationer 

där maskineriet har varit effektivt, men målen varit grumliga. Det här diket kallar jag 

anpassningsinriktat lärande. Å andra sidan riskerar man att hamna i diket där fokus bara är 

utvecklingsinriktat lärande. Alla ska göra allting till sitt och ompröva tidigare 

kunskapsstrukturer. Briljanta nya idéer kan uppstå i mötet mellan människor och där olika 

erfarenheter och åsikter tar spjärn mot varandra. Men det tar tid och kräver mycket resurser. 

Det dagliga arbetet skulle stanna av om allt skulle behöva ifrågasättas. 

 

Det finns naturligtvis en poäng med både-och. Ellström pekar på att både anpassningsinriktat 

lärande och utvecklingsinriktat lärande behövs i en organisation. Det första behövs för att 

hantera rutiner och återkommande problemsituationer, medan den andra krävs för att 

individer och grupper ska kunna formulera problem och lösa situationer som inte uppstått 

tidigare. (Ellström 1996: 151) Jag tror att organisationer gör klokt i att definiera vad man vill 

åstadkomma för typ av lärande när ett kompetensutvecklingsarbete introduceras. 

Intervjupersonerna som kände att det gamla inte längre dög och att det nya är frälsningen blev 

frustrerade och förvirrade när de kände att de förväntades köpa något nytt rakt av utan att 

diskutera vad det är med det nya som egentligen är nytt, vad av det nya som är bra och varför 

man inte ska arbeta vidare som tidigare. Är det så att de ska köpa allt rakt av eller är tanken att 

det nya ska diskuteras och ta spjärn mot tidigare erfarenheter? 

 



 
 

38 
 

Den teoretiska utgångspunkten i min uppsats är konstruktionistisk. Alla teorier i mitt 

teoretiska ramverk ser kunskap som något som skapas av individen i samspel med hennes 

omgivning. Med den utgångspunkten är kunskap något som produceras, till skillnad från 

synen i traditionell förmedlingspedagogik; att kunskap reproduceras, kopieras utan kritik. 

Med min teoretiska utgångspunkt måste det vara självklart att det lärande man vill ska ske i 

kompetensutvecklingssatsningen är utvecklingsinriktat lärande. Gemensam reflektion, som är 

kärnan i upplägget, behövs knappast om man bara ska reproducera kunskap som man hör 

någon annan berätta om eller läser i en bok. Ska sådant lärande kunna ske, om reflektionen 

ska bära frukt krävs utrymme för det som såväl intervjupersonerna som teorierna om 

ackommodation eller utvecklingsinriktat lärande efterfrågar – tid och utrymme för reflektion 

och kritisk diskussion. 

 

Vad bidrar min studie med? Att på så kort tid kartlägga vilken typ av lärande som sker i en 

kompetensutvecklingssatsning har varit svårt. Jag kan se tendenser till lärande i linje med 

Kolbs lärcirkel och  assimilation i form av bekräftelse av tidigare kunskapsstrukturer och 

vidgande av tidigare kunskapsstrukturer. När det gäller mer omdanande lärande märks 

framför allt tankar om hur ackommodation kan ske. Jag anar också hos några av 

intervjupersonerna vad Illeris kallar lärandets tre dimensioner; hur innehåll, drivkrafter och 

samspel med omgivningen samverkar med varandra för att lärande ska främjas eller hindras 

(Illeris 2009:9, Granberg 2009:57f efter Illeris 2007: 39). Jag skulle dock behöva följa arbetet 

en längre tid och komplettera intervjuer med observationer för att kunna dra slutsatser om 

huruvida lärande sker och vilken typ av lärande som sker. Det jag kan dra slutsatser av i min 

studie är att intervjupersonerna ser samma faktorer som litteraturen talar om som främjande 

för att lärande ska ske – tid för gemensam reflektion och erfarenhetsutbyte, och att 

intervjupersonerna också efterlyser mer tid för egen reflektion och gemensamt utrymme för 

kritik och diskussion av mål. Avsaknaden av dessa saker pekar litteraturen på som hinder för 

lärande. 

 

Jag tycker också att min studie visar på ett behov av att diskutera lärares lärande. Vad kan 

man egentligen förvänta sig av lärare? Hur mycket samtidig utveckling är rimligt att klara av? 

Samhällsdebatten och de nya reformerna ställer krav på ökad samverkan lärare emellan. Att 

arbeta mer tillsammans i grupper ligger också i linje med vad litteraturen om pedagogiskt 

ledarskap lyfter fram som ändamålsenligt sätt att arbeta för att möta dagens krav på 

organisationer (som till exempel nya skolreformer). Intressant är att diskutera och forska 
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vidare kring hur lika lärare behöver göra och hur mycket utrymme för individuell kreativitet 

läraryrket kan rymma.  Bör det finnas metoder alla lärare ska följa som ökar likvärdighet, 

transparens och möjliggör samverkan lärare emellan eller går det att nå övergripande mål 

genom att arbeta på väldigt olika sätt? Frågan är värd att ställa på den skola där jag arbetar för 

att fundera på vad man vill åstadkomma med kompetensutvecklingsarbetet om bedömning för 

lärande. Vilken typ av lärande man vill ska ske i kompetensutvecklingssatsningen är beroende 

av hur man svarar på frågan. Frågan är också värd att ställa i samhällsdebatten och 

forskningen om skolsverige idag. Behöver lärare anamma samma metoder eller kan läraryrket 

vara ett yrke där lärares konstnärliga frihet ges stort utrymme? Sannolikt finns inte ett 

antingen-eller svar; kanske ligger utmaningen för dagens skolledare och lärare att hitta en 

balans mellan gemensamma rutiner som kan effektivisera arbetet och att tillvarata olika 

erfarenheter som i reflektion och diskussion tar spjärn mot varandra och leder till något nytt. 

Här behövs både ett anpassningsinriktat och ett utvecklingsinriktat lärande. Samtidigt har 

både skolledare och lärare ett ansvar att tillsammans hitta en balans där utvecklingshetsen inte 

blir för stor samtidigt som man vågar sig utanför de väl upptrampade stigarna för att kanske 

hitta mer ändamålsenliga vägar.  

 

 

8 Sammanfattning 

Att individer i organisationer lär är en förutsättning för att organisationen ska kunna möta 

samhällets ständiga förändringar och nya krav.  Att medarbetare lär av varandra och att deras 

förmågor samordnas och tas tillvara är en viktig uppgift för en pedagogisk ledare. Vid få 

tillfällen står lärandet i fokus lika tydligt som i kompetensutvecklingsarbete. Jag har därför 

valt att på en gymnasieskola följa en inledande termin i ett långsiktigt 

kompetensutvecklingsarbete om bedömning för lärande. Under arbetet sker regelbundna 

erfarenhetsutbyten med mellanliggande uppgifter att testa i undervisningen. Jag har intervjuat 

sex lärare om deras erfarenheter av och syn på kompetensutvecklingsarbetet för att undersöka 

mina frågeställningar vilken typ av lärande som sker och vad som främjar respektive hindrar 

att lärande sker. 

 

Jag har utgått från teorier som ser lärande som något som skapas av individen i samspel med 

hennes omgivning. Kolbs lärcirkel, Piagets begrepp assimilation och ackommodation (eller 

med Ellströms termer anpassingsinriktat lärande och utvecklingsinriktat lärande) samt 
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lärandets två processer och tre dimensioner formulerade av Illeris utgör det teoretiska 

ramverket. 

 

I det kompetensutvecklingsarbete som jag har följt början av har jag sett olika typer av 

lärande. Lärarna uppskattar erfarenhetsutbyte där de kan inspireras av varandra och reflektera 

tillsammans. Några av lärarna pekar på att deras egna handlingar når ett steg vidare när de 

kopplas till teori och lyfts upp för gemensam reflektion och diskussion, i linje med Kolbs 

lärcirkelteori. Jag har också sett hur kompetensutvecklingens innehåll, individernas 

drivkrafter och samspel med andra samverkar, vilket blir tydligt då några lärares motivation 

till att genomföra arbetet ändrats – till det mer positiva eller det mer negativa – under arbetets 

gång. Ytterligare ett exempel på lärande är assimilation – att lärare genom 

komptensutvecklingsarbetet bekräftar eller vidgar tidigare kunskapsstrukturer. Flera efterlyser 

förutsättningar för att kunna ompröva tidigare kunskapsstrukturer och ändra på sitt sätt att 

agera – ackommodation. 

 

Lärarande sker under kompetensutvecklingsarbetet. Den främsta faktorn som främjar lärande 

är erfarenhetsutbyte som innebär gemensam reflektion utifrån det som sker i lärarnas 

klassrum. Att det finns tid avsatt för detta utbyte är en förutsättning för att det ska leda till 

ökad gemensam kunskap. Gemensam reflektion utifrån lärarnas handling och gemensam tid 

är alltså främjande faktorer. 

 

Det finns också hinder för lärandet. Framför allt diskuterar jag vilken typ av lärande 

organisationen vill ska ske. I det kompetensutvecklingsarbete jag har studerat sker 

Assimilationslärande eller anpassningsinriktat lärande. Vill man också att 

ackommodationslärarande eller utvecklingsinriktat lärande ska ske i större utsträckning är det 

av vikt att kritisk reflektion ges utrymme, att målen med arbetet diskuteras, ifrågasätts och 

görs gemensamma. Det är i den kritiska reflektionen då olika perspektiv och åsikter möts som 

ny kunskap och lärande som leder in på nya vägar uppstår. Denna reflektion kräver tid; såväl 

tid för individuell reflektion som gemensam reflektion. 

 

Ledningen har ansvar för att det i organisationen finns tidsmässigt utrymme och utrymme att 

tänka kritiskt kring såväl målen för arbetet som vägen mot målen. Det är värt att fundera på 

vilken typ av lärande man vill ska ske när man som ledning drar igång ett 

kompetensutvecklingsarbete. Att alla ska ta till sig en och samma metod – innebär det att man 
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är ute efter anpassningslärande utan kritisk granskning? Eller innebär skapandet av utrymme 

för reflektion att man strävar efter utvecklingslärande? I förlängningen leder dessa frågor till 

en diskussion om läraryrkets väsen – behöver lärare anamma samma metoder eller kan 

läraryrket vara ett yrke där lärares konstnärliga frihet ges stort utrymme? 

 

 

9 Vidare forskning 

Jag är intresserad av att följa lärprocesser. I min uppsats har jag kunnat följa en liten del av en 

process. Redan i inledningen av denna process sker lärande. Speciellt av intresse tycker jag 

några lärares förändrade syn på arbetet under arbetets gång är. Att följa 

kompetensutvecklingsarbetet under hela treårsprocessen skulle öka förutsättningarna för att 

kunna beskriva lärprocessen mer ingående och följa eventuella faser i utvecklingen. Att i 

vidare forskning observera regelbundet erfarenhetsutbyte under längre tid skulle ytterligare 

kunna öka förståelsen för vad som sker i en långsiktig lärprocess. För att göra det krävs mer 

tid och en uppsats av större omfång. 

 

Det skulle också vara intressant att i vidare forskning studera läraryrkets väsen – mitt emellan 

rutin och utveckling; gemensamma metoder och individuell konstnärlig frihet. 
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Bilaga 1 – enkät till skolans lärare 
UPPSALA UNIVERSITET ENKÄT 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

Masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap 

Examensarbete på magisternivå, 15 hp  

Rebecka Vesterlund VT 2012 

 

 

ENKÄT OM FÖRVÄNTNINGAR INFÖR ARBETET MED BFL PÅ [SKOLANS NAMN 

] 

Bakgrund: Under vårterminen kommer jag, inom ramen för masterprogrammet i pedagogiskt 

ledarskap på Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet, att 

skriva en magisteruppsats (15 hp) där jag kommer att följa [skolans namn] påbörjade 

kompetensutvecklingsarbete med Bedömning för lärande, BFL.  

 

Syfte: Jag är intresserad av att undersöka vad som sker i lärares kompetensutvecklingsarbete. Därför 

kommer jag att följa processen den första terminen av gemensamt arbete med BFL på [skolans namn]. 

Sker någon kompetensutveckling (något lärande) och vad främjar respektive hindrar lärande? 

 

Metod: Första steget är en enkät till alla lärare på skolan – se nästa sida – där jag undersöker 

förväntningar inför arbetet. Min förhoppning är att du vill bidra med dina tankar inför arbetet, oavsett 

om du har positiva, neutrala eller negativa förväntningar inför arbetet. 

Andra steget innebär intervjuer med ett färre antal lärare om lärarnas arbete och tankar kring 

undervisningen under BFL-arbetet. Jag tänker mig två halvtimmeslånga intervjuer per respondent, en 

intervju mellan andra och tredje BFL-träffen och en mellan fjärde och femte träffen. I slutet av enkäten 

kan du kryssa i om du vill ställa upp på två sådana intervjuer.  

 

Ditt deltagande: Studien är helt beroende av lärarnas deltagande. Därför är ditt deltagande mycket 

betydelsefullt för undersökningen, men naturligtvis helt frivilligt.  

Din enkät har fått ett nummer, dels för att enkäten kommer att ligga till grund för urval av 

respondenter (med olika förväntningar, olika ämneskombinationer och lärarerfarenhet) inför 

intervjustudien och jag därför vill kunna se vem som svarat vad, dels för att jag ska kunna skicka 

påminnelser till dem som glömt eller inte hunnit besvara enkäten. Ingen annan än jag kommer att ha 

tillgång till vem som har svarat vad. 

I uppsatsen kommer eventuella personliga detaljer att tas bort för att era svar inte ska gå att kopplas till 

er som personer.  

 

Vem ligger bakom studien? Jag har själv tagit initiativ till studien som görs inom ramen för 

masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Jag har tjänstledigt på deltid från [skolans namn] för att 

studera. Den koppling som finns till skolan är att [gymnasiechefen ]och [en av rektorerna]  har 

godkänt att jag gör studien på [skolans namn]. I övrigt är studien frikopplad från skolan och 

ledningsgruppen. 

 

Jag besvarar gärna era frågor om enkäten eller studien i stort.  

Tack för hjälpen!  

 

Rebecka Vesterlund, [studentmail], [arbetsmail], [telefonnummer till arbetet] 

  

mailto:reves_s@edu.sollentuna.se
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UPPSALA UNIVERSITET ENKÄT 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

Masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap 

Examensarbete på magisternivå, 15 hp  

Rebecka Vesterlund VT 2012 

  

Nr: xx 

 

Besvara pappersenkäten du fått i ditt fack och lägg den i Rebecka Vesterlunds fack eller fyll i 

dokumentet du fått via mail, spara ditt svar och bifoga det i ett mail till [min studentmail] eller 

[min arbetsmail] senast fredag 27 januari. Vecka 4 kommer jag att skicka en påminnelse till 

dem som inte svarat tidigare. 

 

 

 

1. Vilka är dina förväntningar inför vårens arbete med BFL? 

  

 

 

 

 

 

2. Vilka är dina förhoppningar inför vårens arbete med BFL (eventuellt kan svar från 

fråga 1 upprepas)? 

 

 

 

 

 

3. Vilka är dina farhågor inför vårens arbete med BFL (eventuellt kan svar från fråga 1 

upprepas)? 

 

 

 

  VGV  

 

mailto:[min
mailto:reves_s@edu.sollentuna.se
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Jag undervisar i (det går bra att kryssa i flera): 

□ Sv, språk   

□ Sh-ämnen, ek   

□ Nv-ämnen, ma    

□ IB-ämnen 

□ Praktiska ämnen   

□ Idrott   

□ Estetiska ämnen 

 

Jag har varit lärare i  

□ < 5 år 

  

□ 6-15 år 

  

□ 16 – 25 år 

  

□ > 26 år 

 

□ Jag vill ställa upp på två halvtimmeslånga intervjuer om min undervisning och mina tankar 

om min undervisning under arbetet med BFL, en mellan andra och tredje BFL-träffen och en 

mellan fjärde och femte BFL-träffen. Jag är medveten om att jag när som helst kan ångra mig 

eller avbryta mitt deltagande i studien. [Jag genomförde inte två halvtimmeslånga intervjuer 

med varje person, utan en ungefär 45 minuter lång intervju.] 

 

 

Tack för ditt deltagande!  

 

 

Rebecka Vesterlund  
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Bilaga 2 – intervjuguide 

UPPSALA UNIVERSITET INTERVJUFRÅGOR 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

Masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap 

Examensarbete på magisternivå, 15 hp  

Rebecka Vesterlund VT 2012 

 

 

Intervjufrågor semistrukturerade intervjuer 

Information till respondenter: 

Som jag berättade i anslutning till enkäten som du har besvarat gör jag en studie inom ramen 

för en magisteruppsats på masterprogrammet i pedagogiskt ledarskap vid Uppsala universitet. 

Jag studerar kompetensutvecklingsarbetet i BFL på [skolans namn]. 

 

Det övergripande temat för min studie är kompetensutveckling och vad som främjar 

respektive hindrar kompetensutveckling. 

 

Du är en av sex lärare på skolan som jag kommer att intervjua om dina erfarenheter av 

kompetensutvecklingsarbetet kring bedömning för lärande på [skolans namn]. Intervjun är 

semistrukturerad, vilket innebär att jag utgår från några i förväg uppställda frågor som du får 

tänka fritt kring. Jag är intresserad av din upplevelse och erfarenhet. Intervjun kommer att ta 

ungefär en halvtimme- fyrtiofem minuter. 

 

I uppsatsen kommer eventuella personliga detaljer att tas bort för att dina svar inte ska gå att 

kopplas till dig som person.  

 

Intervjun kommer att handla om kompetensutveckling i allmänhet, BFL i allmänhet och i din 

undervisning och kompetensutvecklingssatsningen i BFL på skolan. Jag är intresserad av att 

få höra om dina erfarenheter och tankar om möjligheter och problem, stöd och hinder i din 

dagliga praktik som lärare. 
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Frågor: 

Allmänt om kompetensutveckling  

1. Vad utmärker bra kompetensutveckling? 

2. Vad betyder kompetensutveckling för dig i ditt arbete? 

3. Vad känner du behov av att kompetensutveckla? 

4. Vad tycker du generellt om den kompetensutveckling som sker på skolan? 

5. Beskriv en situation där du har haft nytta av den kompetensutveckling du fått. 

 

BFL i allmänhet och BFL i din undervisning i synnerhet 

6. När kom du i kontakt med BFL (eller formativ bedömning) för första gången? 

(Reaktioner?) 

7. Vad innebär BFL för dig? 

8. Hur kommer det till uttryck i din undervisning? (Eller vad strider det emot som är 

centralt i din undervisning?) 

9. Möjligheter? 

10. Problem? 

 

Kompetensutvecklingsarbetet med BFL 

11. Vilket syfte uppfattar du med [skolans namn]  satsning på kompetensutveckling i 

BFL?  

12. Du har beskrivit dina förväntningar på arbetet på följande sätt: (Återge vad de har 

skrivit i enkätsvaren och fråga om de vill tillägga något till svaren) Vill du tillägga 

något? 

13. Beskriv några händelser, skeenden, faktorer eller företeelser som varit betydelsefulla 

(stödjande eller hindrande) i kompetensutvecklingsarbetet.  

14. Vilka effekter har detta betydelsefulla fått i din dagliga praktik som lärare? 

 

Övrigt 

 15. 

 


