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Abstract 

 

The relationship between students learning and teachers professional learning are 

central in school systems. Teachers professionalism has got a big impact on students 

outcome. According to international research the professional learning is central and 

crucial for school leaders in their task to develop schools. How do school leaders 

think about organizing for teachers professional learning at their schools? According 

to them, what has got the greatest impact? And in what way do the leadership effect 

the students results?  

I will immerse myself into what research says about organizing for teachers 

professional learning. I have interviewed six principals to listen to their approaches 

and experiences about this theme.   

Research says that schools are complex organizations and as a school leader it is not 

realistic that you are the leader of all processes yourself. At the same time you are the 

pedagogical leader at your school. The only way to improve the results in schools is to 

change what is happening in the classroom, the education. Something that is very 

easy to say but difficult to get systemized and sustainable. As a school leader you have 

an indirect influence on this. Leadership is essential together with knowledge of 

learning theories, goalsetting and organization.  

Research says that as a school leader you are likely to be more successful if you adjust 

your leadership due to the situation. School leaders need to create conditions for 

teachers to learn together on the base of students results. What motivates teachers to 

continue adjust their education is changes in students results. The role as a school 

leader is complex and the leadership that are shared and distributed is more likely to 

be successful.  
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1.  Bakgrund 

 

Den svenska skolan har under lång tid brottats med dalande resultat. Detta har bland 

annat synliggjorts i internationella undersökningar så som PISA. Det är tydligt att 

den svenska skolan i dagsläget inte lyckas lyfta alla elever. Många insatser görs på 

nationell nivå för att fortbilda lärare för att möta och utveckla dagens elevgrupper. 

Exempel på detta är Läslyftet och Mattelyftet, stora nationella satsningar som många 

skolor deltagit i. Samtidigt är det låga inträdeskrav på lärarutbildningen och lågt 

tryck på utbildningsplatserna.  

Resultaten är ett tecken på att den svenska skolan behöver förändras för att alla 

elever kan ges de bästa förutsättningar att utvecklas. Förändring kan ses som ett 

problem eller som en möjlighet och vi människor är i grunden inte särskilt 

förändringsbenägna (Katz & Dack, 2017). Enligt Ahrenfelt (2012) kan förändringar 

stanna vid att man gör nya kombinationer av gamla invanda mönster, förändring av 

första ordningen. Men för att det ska bli en förändring på djupet vilket leder till nya 

insikter och resultat behöver systemet förändras, förändring av andra ordningen. För 

att detta ska ske behövs verktyg både för skolledare och för lärare. 

Skolor är organisationer som har lärande och undervisning som grund. Ska skolor 

vara effektiva organisationer för lärande behövs strukturer vilka kontinuerligt stödjer 

undervisning och lärande. För att detta ska fungera behöver skolan utveckla kulturen 

så att klimatet är öppet och präglas av samarbete. En sådan organisation ger säkra, 

effektiva och förändringsbenägna individer och förhindrar att makt och intressen 

som tar fokus från lärande och undervisning kan ta plats i organisationen. 

Transformativt ledarskap, öppen kommunikation och beslutsfattande är mekanismer 

som är med och höjer organisatoriskt lärande i skolan (Hoy & Miskel, 2013). 

Sambandet mellan elevernas lärande och lärarens professionella lärande är central då 

läraren har en stor påverkansgrad på elevernas resultat.  

Timperley (2013) skriver att professionellt lärande är en  

      aktiv process som handlar om att systematiskt undersöka hur pass effektiva  

      undervisningsmetoder är för elevernas engagemang, lärande och välbefinnande och  

      genom denna process blir deltagarna självlärande (aa. ibidi. s. 30).  
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Med detta som grund skulle man kunna se samband mellan lärarens professionella 

utveckling vilket får effekter på undervisningen och i sin tur på elevernas resultat. 

Mycket tid läggs på planering och genomförande av undervisning. Det har därmed 

stor betydelse att den tid man lägger ner på detta arbetet får avsedd och positiv effekt 

på elevernas resultat.  

Det enda sättet att förbättra elevers resultat är att förändra vad som händer i 

klassrummet. Något som är mycket lätt att säga men utomordentligt svårt att 

systematiskt och långsiktigt genomföra. Som skolledare har man främst indirekt 

påverkan på själva undervisningen. Däremot ligger ansvaret för att leda och 

samordna det pedagogiska arbetet på skolan hos rektor/skolledare vilket fastslås i 

Skollagen (Skollagen 2011:800). Detta kan göras på olika sätt och jag vill undersöka 

hur det arbetet kan se ut i praktiken.  

Kan en faktor som påverkar de svenska skolresultaten vara att det är svårt för 

skolledare att systematiskt organisera för lärares lärande? Skolor är komplexa 

organisationer och skolledare kan inte ensam driva alla processer. Samtidigt är 

skolledaren den pedagogiska ledaren för verksamheten.  

 

2. Syfte och frågeställningar 

 

Jag vill med denna studie förstå hur skolledare systematiskt organiserar för lärares 

professionella lärande. Tillsammans med andra ledare av lärarande på skolan kan 

man som skolledare med stöd av denna kunskap reflektera kring sitt skolledarskap 

och hur man organiserar för lärares professionella lärande.  

Jag vill studera och förstå ovanstående genom följande frågeställningar:  

 Hur förhåller sig skolledare till utvecklingsarbetet på sin skola? 

 Hur organiserar skolledare för lärares professionella lärande?  

 Vad ser skolledare har störst effekter på lärares professionella lärande? 
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3 Metod 

 

Jag har utifrån ovanstående syfte och frågeställningar velat ta reda på hur man som 

skolledare förhåller sig till dem genom att genomföra semistrukturerade 

djupintervjuer med rektorer. I dessa intervjuer har jag fått fram information som blir 

data i arbetet. Denna data ligger i sin tur, tillsammans med tidigare forskning, som 

grund för analysen. 

 I den samhällsvetenskapliga intervjun är målet för intervjuaren att få fram någon 

slags information från respondenten. Bryman (2011) menar att ”Forskningsintervju 

utgör en viktig och ofta förekommande strategi för datainsamling i både kvantitativ 

och kvalitativ forskning.”(s.203). 

Då jag är ute efter företeelser och attityder har jag valt den kvalitativa metoden 

framför den kvantitativa. Detta för att jag ville höra skolledarens röst. Denna typ av 

intervjuer har så gott som alltid en ”låg grad av strukturering, dvs. frågorna som 

intervjuaren ställer ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord”.(Patel 

& Davidsson, 2012, s. 81).  

Det finns tre huvudtyper av kvalitativa intervjuer. Det är ostrukturerad intervju, 

semistrukturerad intervju och strukturerad intervju. Den intervjuform som jag valt 

till mina intervjuer är den semistrukturerade. I den semistrukturerade intervjun är 

frågorna förutbestämda men jag ställde dem inte alltid i samma ordning. Det svar jag 

fick på föregående fråga kunde påverka ordningen. Vid en del svar ställde jag 

följdfrågor som inte var förbestämda. Detta för att jag ansåg det intressant att borra 

vidare i vissa svar.  

Metodlitteraturen poängterar språkets betydelse och valet av ord samt risken för 

otydligheter i språkbruket. Även frågornas ordningsföljd kan ha inverkan på svaren. 

Frågor kan väcka känslor vilka i sin tur påverkar hur man svarar på efterföljande 

frågor. Jag upplevde att jag, som själv är rektor, och de intervjuade rektorerna, 

respondenterna, kunde mötas i ett gemensamt språk vid intervjutillfällena Jag 

märkte dock att frågorna inte alltid träffade så rätt som jag haft för avsikt och jag fick 

ställa en hel del följdfrågor. Detta trots att jag gjort provintervju och justerat frågorna 

efter den intervjun.  
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Det som kan vara en svårighet när man använder sig av  en semistrukturerad intervju 

är vid sammanställningen av resultaten. Vid öppna frågor finns risk för felskrivningar 

och att jag som intervjuare tolkar respondentens svar eller lägger in egna värderingar 

i dessa.  

Resultatet beskriver uppfattningar om fenomen och detta utgör resultatet av 

analysen. Genom att använda denna metod kommer jag inte att finna teorier utan 

genom analys synliggöra uppfattningar.  

 

3.1 Urval 

 

Jag valde att genomföra enskilda semistrukturerade djupintervjuer med skolledare, 

vilka alla är rektorer. Jag valde ut sex stycken rektorer som jag tidigare har träffat i 

olika sammanhang. Den gemensamma nämnaren för dem är att de alla på olika sätt 

visat intresse för skolutvecklingsfrågor.  I urvalet finns rektorer som representerar 

verksamheter från förskoleklass och fritidshem till gymnasieskola. De representerar 

både kommunala och fristående huvudmän.  

Detta urval gjorde jag för att få ett underlag som är brett. Jag ville även minimera 

faktorer som kan påverka svaren. Sådana faktorer kan exempelvis vara en 

huvudmans pedagogiska inriktning eller gemensamma fortbildning.  

 

3.2 Genomförande 

 

Rektorerna fick först en muntlig förfrågan från mig. De som visade intresse fick sedan 

ett mail där jag presenterade undersökningen. När de gav sitt medgivande till att 

delta bokades den muntliga djupintervjun in.  

När man förbereder en kvalitativ intervju ska man ”fråga sig vad det egentligen är i 

detta som är förbryllande eller oklart”.(Bryman, 2011, s. 419). Detta är en fråga som 

forskare ska använda sig av i alla frågeställningar. Jag utformade en intervjuguide 

och bokade in en provintervju. Efter provintervjun fick jag framför allt ändra 
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ordningsföljden på frågorna men jag strök även bort frågor som jag märkte var för 

lika varandra vilket gjorde att svaren blev likartade. Därefter utformade jag den 

intervjuguide som jag använde i mina övriga intervjuer. (bilaga 1)  

Intervjuerna hölls på rektorernas hemskolor. Detta är en invand och förhoppningsvis 

trygg miljö och min tanke var att det skulle skapa goda förutsättningar för ett 

avslappnat samtal trots att intervjun spelades in.  

Som intervjuare är det viktigt att man snabbt skapar en god och tillitsfull relation till 

respondenten. Jag inledde genom att berätta om mig själv, syftet med intervjun och 

jag lämnade information till respondenten utifrån de forskningsetiska principer som 

finns.  

Förutom att spela in intervjuerna så förde jag minnesanteckningar under intervjuns 

gång som stöd i genomförandet. Det var vissa ord eller formuleringar som framkom i 

samtalet som jag ville återkomma till längre fram och fråga mer kring för att fördjupa 

min intervju och dessa ville jag inte tappa under samtalet.  

 

3.3 Bearbetning 

 

Intervjuerna har transkriberats och därefter bearbetats i fyra steg.  

1. Först lyssnade jag igenom intervjuerna för att bekanta mig med data. Detta 

gjorde jag flera gånger för att komma på djupet i mitt lyssnande och höra vad 

som sas inte bara genom de faktiska orden utan även på djupet, mellan 

raderna.   

 

2.  Därefter transkriberade jag intervjuerna. Detta är ett tidskrävande arbete och 

jag genomförde det i nära anslutning till varje intervju.  

 

3. När alla intervjuer transkriberats började arbetet med läsa igenom de 

transkriberade intervjuerna. Jag letade efter likheter och skillnader i 

respondenternas svar. Jag fick läsa igenom svaren i flera olika omgångar. 
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4. Jag har därefter kategoriserat svaren genom att färgmarkera dem och sedan 

klustra ihop dem utifrån de kategorier som framträtt kopplat till de 

huvudteman jag hittat i teorilitteraturen. Även de underliggande strukturerna 

har jag försökt få syn på genom analysarbetet.  

 

3.4 Redovisning av resultat och analys 

 

I resultatdelen har jag valt att kategorisera mina svar från utifrån mina 

forskningsfrågor kring ledarskap för lärande vilka påverkar lärandeprocesser, 

organisation för lärande samt motivation och mål vilka i sin tur leder till och har 

påverkan på lärares professionella lärande. Jag har synliggjort förhållandena i 

nedanstående modell. (Figur 1.) Dessa är uppsatsens huvudteman.  

 

 

 

 

 

 

Figur 1.  Uppsatsens huvudteman 

 

Jag kommer att koppla respondenternas svar till dessa. Jag har valt dessa 

huvudteman utifrån att jag letat efter framgångsfaktorer som har effekter på lärares 

professionella lärande och i sin tur på elevernas resultat.  Dessa teman hjälper mig att 

förstå vad som påverkar och driver lärares professionella lärande vilket får resultat på 

elevernas lärande samt hur man som skolledare organiserar för detta arbete på sina 

skolor.  

 

Ledarskap för 
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3.5 Etik 

 

Vid samhällsvetenskapliga undersökningar handlar etik om hur de man studerar 

behandlas och hur man ska agera som forskare. Vetenskapsrådet 

(www.vetenskapsrådet.se) har tagit fram forskningsetiska principer. Dessa ska ge 

stöd och vägledning för forskare så att hänsyn tas till individens integritetsskydd. 

Som forskare är det av största vikt att man följer dessa etiska principer. Skulle man 

bryta mot dem riskerar man sitt eget rykte samt att den forskning man gjort inte blir 

accepterad.  

Vid alla typer av undersökningar behöver man lämna information till respondenten 

utifrån de forskningsetiska principer som finns. Här finns fyra huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Det är betydelsefullt att klargöra syftet med undersökningen för 

undersökningspersonerna, respondenten. Det är också viktigt att man tydliggör för 

respondenterna att individens bidrag är viktigt utifrån syftet. Forskaren behöver även 

berätta hur materialet kommer behandlas och användas och respondenterna behöver 

få tillgång till alla detaljer som rör undersökningen.  

Ytterligare en betydelsefull aspekt är hur den information som framkommer genom 

undersökningen hanteras. Här ger Holmes(2004) (hänvisad i Bryman 2011), råden 

att man inte ska lagra information gällande undersökningspersonerna på hårddiskar. 

Man ska koda information och förvara denna information tillsammans med 

respondenternas uppgifter inlåsta. Man behöver också säkerställa att 

transkriberingen inte innehåller verkliga namn och att transkriberingarna förvaras 

inlåsta.  

De respondenter vilka jag intervjuat kontaktades via mail eller personligen vid ett 

möte. Information om undersökningens syfte samt hur informationen skulle hanteras 

på ett konfidentiellt sätt skickades ut via mail till respondenterna och gicks igenom 

muntligen vid intervjutillfället. Information om att samtalen skulle spelas in och att 

de skulle hanteras konfidentiellt gavs vid intervjutillfället. Jag var tydlig med att 

inspelningarna skulle raderas efter att intervjun transkriberats. Det transkriberade 

materialet har varit inlåst i pappersform när jag inte arbetat med det. Materialet har 
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anonymiserats men färgkodats för att jag skulle kunna urskilja de olika 

respondenternas svar i analysarbetet.  

Vid förfrågan om att delta i studien kunde deltagarna välja att delta eller avstå från 

deltagande. På detta sätt tillgodosåg jag kravet på samtycke av respondenten.  

 

4 Tidigare forskning och teori 

 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa tidigare forskning som har relevans för min 

studie vilka hjälpt mig att förstå min empiri. Jag tar min utgångspunkt i ledarskapet 

och skolledarens uppgift att skapa utrymme och möjligheter för lärarnas 

professionella lärande. Fokus kommer därmed ligga på skolledarskapet. I arbetet 

kommer jag att använda organisationsteorier, lärteorier samt skolutvecklingsteorier. 

Dessa representeras främst av Bolman & Deal, Hoy & Miskel, Illeris och Timperley.  

Till dessa kommer även andra tas in där det bedöms som relevant att få ett djup i 

diskussionen och i analysen.  

I och med den nya Skollagen kom 2010 stärktes rektors roll på olika sätt. En tydlig 

förändring som skrevs fram är att det pedagogiska arbetet på en skola ska ledas och 

samordnas av rektor (Skolallagen 2010:800). Ett ledarskap för lärande får därmed en 

ökad betydelse. Ledarskap är komplext i sig och ett ledarskap som ska ge 

förutsättningar för lärande kräver också att det finns en organisation som stöttar 

dessa processer. 

Det professionella lärandet är en viktig, om inte avgörande, beståndsdel i en skolas 

utveckling. Motivationen ökar i takt med att läraren ser att eleverna lyckas i 

undervisningen.  När eleverna lyckas ökar engagemanget och välbefinnandet hos dem 

och detta motiverar läraren ytterligare att arbeta med att fortsätta att utveckla sin 

undervisning. Även små förändringar av elevernas respons på lärarens 

utveckling/förändring av undervisningen kan öka motivationen hos läraren. Detta 

ställer krav på skolledare som systematiskt behöver följa upp att utvecklingen leder 

till ökat resultat. I skolans utvecklingsarbete bidrar mål för lärarnas lärande 

ytterligare som en motivator för fortsatt professionsutveckling (Timperley, 2013). 
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4.1 Skolledarskap för lärande 

 

Skolledarskapet är den centrala utgångspunkten i denna undersökning. Att 

skolledarens ledarskap har stor betydelse för elevernas resultat och att denna 

påverkan är störst i skolor med svårast förutsättningar vet vi. Men hur kan man som 

skolledare tänka kring skolledarskapet i förhållande till att utveckla lärarnas 

professionella lärande? Vad påverkar, driver, motiverar? Och hur påverkar 

målsättning detta arbete? Det finns många ledarskapsteorier och jag har valt ut några 

vilka jag använder i denna undersökning. Genom dessa speglas komplexiteten i 

skolledarskapet.  

 

4.1.1 Skolledarskap för utveckling  

 

En framgångsrik skolledare ansvar för medarbetarnas utveckling och för att 

verksamheten inriktas mot skolans mål och visioner. Detta bland annat genom att 

arbeta med kultur- och strukturförändringar i skolans organisation (Höög & 

Johansson, 2011). Skolinspektionen (2010) menar att viktiga aspekter för ett 

framgångsrikt skolledarskap är att skolledaren tar ansvar för undervisningens 

kvalitet och är delaktig i dialoger med lärarna gällande undervisningen.  Som 

skolledare behöver man ansvara för att arbetet med att utveckla undervisningen 

omsätts i praktisk handling och hänsyn behöver tas till lärarnas lärande och 

professionsutveckling i förhållande till elevernas resultat. ”Genom utveckling av 

rutiner som hela tiden kopplar samman undervisning och elevers lärande eftersträvas 

nya metoder för att lösa varaktiga problem”.(Timperley, 2013, s. 31). Törnsén (2014) 

skriver att skolledarens pedagogiska uppdrag innebär att skapa förutsättningar på 

skolan vilka främjar lärande och förbättrar skolans resultat.  

Skolledarens kompetenser med fokus på pedagogisk utveckling är nödvändiga för att 

en förändring och utveckling ska få goda förutsättningar på skolan.  Som skolledare 

behöver man leda självutvärderande processer och kunna hantera professionell 

återkoppling samt stödja sina medarbetare i dessa. ”Rektorer behöver i högre grad 

synliggöra och driva de pedagogiska frågorna och intensifiera sin dialog med lärarna 
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om elevernas lärande och deras undervisningssituation.”(Skolverket, 2013, s. 72). 

Skolledaren ska ” koppla ihop det dagliga arbetet med undervisning och lärande med 

skolans och elevernas resultat. ” (Thörsén & Ärlestig, 2014, s. 4). 

 

Robinson (2011) har i en metaanalys av den befintliga skolforskningen identifierat 

fem ledningsdimensioner som kan kopplas till elevers resultat. Fyra av 

dimensionerna handlar om målformulering och förväntningar, strategisk 

resurshantering, läroplansfokus och främja miljön. Den femte dimensionen, vilken är 

dubbelt så stark som övriga, handlar om att skolledaren främjar och deltar i lärares 

lärande och utveckling. Dessa dimensioner kopplar hon samman med tre 

ledarskapskompetenser. Den första kompetensen handlar om att ha förmågan att 

tillämpa relevant kunskap. Den andra kompetensen är att kunna lösa komplexa 

problem och den tredje är att kunna bygga upp förtroendefulla relationer.  

 

 

4.1.2 Skolledarperspektiv 

 

Ledarskapet är en relationell process där människor påverkar varandra genom att 

leda, strukturera och underlätta aktiviteter och relationer i organisationen. Genom 

att ledarskapet ses som en process har denna tillsammans med  interaktionen mellan 

ledare, medarbetarna och situationen betydelse (Törnsén & Ärlestig, 2014).   

”Instructional leadership” har stor betydelse för elevernas resultat då det fokuserar 

på undervisningens kvalitet vilken är skolans kärnverksamhet. Detta ledarskap 

innehåller fem dimensioner: 

1. Sätta upp mål och ha höga förväntningar. 

2. Strategisk resursfördelning kopplad till pedagogiska syften. 

3. Planera, koordinera och utvärdera undervisningen och undervisningsplaner. 

4. Aktivt stödja och delta i lärares lärande och utveckling. 

5. Säkerställa en välordnad och städjande omgivning genom att ha sociala 

förväntningar och regler. 



15 
 

Förmågan att ha goda relationer och ett gott samspel är inkluderad i dessa 

dimensioner (Höög & Johansson, 2011). 

Thörnsén (2011) skriver att ”ett mångsidigt ledarskap ger möjlighet till framgångsrikt 

ledarskap i komplexa situationer och organisationer.”(s. 77). Vidare lyfter hon fram 

Bolman & Deals fyra perspektiv på ledarskap vilka de anser vara förutsättningarna 

för ett framgångsrikt sådant: strukturellt, human resources, politiskt samt symboliskt 

perspektiv. Om man som ledare har dessa fyra ledarperspektiv i sin repertoar har 

man möjlighet att variera sig utifrån det den aktuella situationen kräver. 

En arbetsplats sett ur det strukturella perspektivet ses som  

     ett nätverk av sinsemellan beroende roller och enheter vilka samordnas 

      genom en mängd horisontella och vertikala kopplingar. Strukturella  

      mönster anpassas efter organisationens syfte och bestäms av dess mål,  

      teknologi och omvärld (Bolman & Deal, 2015, s.349). 

Bolman & Deal(2015) menar att genom målformulering håller man organisationen på 

rätt kurs ur det strukturella perspektivet, kommunicerar öppet och upprätthåller 

medarbetarnas engagemang för målen utifrån hr-perspektivet, skapar tillfällen för 

människor att göra sina röster och intressen hörda utifrån det politiska perspektivet 

och skapar symboler och utvecklar gemensamma värderingar utifrån det symboliska 

perspektivet. Genom att tillsammans med medarbetaren formulera konkreta 

utvecklingsmål vilka är kopplade till verksamhetens särskilda åtaganden håller 

organisationen fokus samtidigt som målen blir verksamhetsnära och får direkt effekt 

på undervisningen med elevernas ökade resultat som fokus. 

De menar vidare att genom utvärdering skapas ett sätt att fördela belöningar och 

straff och kontrollera beslutsnivån ur det strukturella perspektivet. Utifrån hr-

perspektivet skapas processer som syftar till att hjälpa människor att växa och 

utvecklas. Det politiska perspektivet skapar tillfälle att utöva makt och utifrån det 

symboliska perspektivet skapas tillfälle att spela roller i ett gemensamt drama eller 

skådespel. I detta arbete kommer tyngdpunkten ligga på det strukturella perspektivet 

och på och hr-perspektivet. 

Att man som chef genom samtal och observation förvissar sig om vilket 

medarbetarens utvecklingsnivå är blir viktig information för att i samtal kunna hitta 
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rätt nivå på medarbetarens utmaning. På så vis blir utmaningen hanterbar och får 

därmed ett positivt resultat. Lyckas man uppnå målet känner man som medarbetare 

glädje och tillit byggs. Detta är grunden för att kunna utvecklas vidare som 

medarbetare. Det kan jämföras med lärarens möte med elever och att sätta rätt nivå 

på de utmaningar läraren ger eleven i undervisningssituationen. Utifrån samtalen 

mellan rektor och lärare och mellan lärare och lärare synliggörs framgångsfaktorer 

och tillsammans får man syn på utvecklingsområden (Bolman & Deal, 2015). 

Motivation är en process viken leder till utveckling utifrån hr-perspektivet. Genom 

kommunikation mellan skolledare och lärare förmedlas fakta i samtalen och 

forskning knyts till utvecklingsmålet samtidigt som detta ur det politiska perspektivet 

blir en arena för påverkan.  

Utifrån det strukturella perspektivet blir skolledarens grundläggande uppgifter att 

”tydliggöra mål, ansvara för förhållandet mellan struktur och omgivning och att 

utveckla en tydligt definierad struktur som svarar mot det som ska göras.”(Bolman & 

Deal, 2015, s. 385). Saknas struktur blir medarbetare osäkra på sina uppgifter. 

Genom att ha rätt struktur kan verksamheten förverkliga sina särskilda åtaganden 

samtidigt som medarbetarna ser sin roll i ett större sammanhang. För skolledare blir 

det betydelsefullt att aktivt arbeta med struktur utifrån verksamhetens behov. 

Riskerna med detta perspektiv är att man blir för snäv och lägger för liten vikt vid 

personalorienterade, politiska och kulturella faktorer och handlandet blir genom 

detta inte lika effektivt. En effektiv strukturell ledare experimenterar, utvärderar och 

anpassar sig.  

Vidare menar Bolman & Deal(2015) att om man som skolledare arbetar utifrån hr-

perspektivet har man både organisationen och medarbetarna i fokus och vill tjäna 

båda. Skolledarens uppgift blir att ge medarbetarna stöd samt att öka deras 

inflytande över sitt arbete. Tron på människor blir central. Utifrån detta perspektiv är 

det en risk att det läggs för stor tilltro till att kunna integrera medarbetarens och 

organisationens mål och att risken är att skolledaren då bortser från 

strukturfrågorna.  

Utifrån det politiska perspektivet blir det viktigaste uppgifterna som skolledare att 

identifiera olika intressenter som har sina egna agendor. Dessa behöver man skapa 

sig en relation till.  Som ledare övertygar, förhandlar och i sista hand använder man 
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tvång för att nå önskat resultat och makt behöver hanteras med försiktighet. 

Konflikter behöver också lösas konstruktivt. Riskerna med detta perspektiv är att det 

kan ge näring åt konflikter och misstänksamhet. Här finns risk för att gå miste om 

möjligheter till samarbete och att känna hopp (Bolamn & Deal, 2015).  

En symboliskt inriktad skolledare har som sin viktigaste uppgift att inspirera 

medarbetarna. Skolledaren leder genom att föregå med gott exempel och utövar 

”mangegment by walking around”. Skolledaren är lyhörd för organisationens kultur 

och historia och använder denna för att bygga kulturen.  Den symboliske skolledaren 

förmedlar en vision och använder historia för att skapa en känsla av samhörighet. 

Man använder situationer som präglas av stora utmaningar och stress för att 

tydliggöra värden och bygga en känsla för organisationens uppdrag.  Detta perspektiv 

kan ge mening och tro och blida grupper som sluter upp kring ett gemensamt 

uppdrag. Men symboler kan bli maskering och utsmyckning och genera snarare än 

entusiasmera. Det är som skolledare mer framgångsrikt att använda sig av fler olika 

perspektiv i sitt ledarskap. I en undersökning som Wimpelberg (1987) genomfört 

parades nio effektiva skolor ihop med nio mindre effektiva skolor.  Rektorerna på de 

mindre effektiva skolorna förlitade sig till största del på det strukturella perspektivet 

medan skolledare på de effektiva skolorna använde flera olika perspektiv. Detta för 

att kunna skapa en helhetsbild av komplexa system som skolan är (Bolman & Deal, 

2015). 

Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att ledarskap är ett beteende som utövas för att 

påverka andra människor. Avsikten är att få medarbetarna att arbeta för att 

förverkliga mål, att prestera mer och trivas på sitt arbete. Ledarskapet är en process 

mellan människor där man eftersträvar att influera medarbetarna. De menar att det 

finns tre aspekter på ledarskap: 

- Ledarskap är en rad handlingar som utövas av en eller flera personer. 

- Ledarskap har till avsikt att få andra människor att göra något. 

- Ledarskap ska bidra till att organisationen når sina mål.  

Timperley (2013) lyfter relationerna mellan skolledare och lärare. Hon menar att 

dessa är centrala för att en skola ska fungera och att de utgör grund för det mesta som 

äger rum på skolan.  
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I internationell forskning finns faktorer som kännetecknar framgångsrika skolor och 

skolledare. Fyra gemensamma aspekter har identifierats. 

 Framgångsrika skolledare: 

- Anger riktningen. Klargör visionen och visar vägen i utvecklingsarbetet. 

Skolledaren har även höga förväntningar på sig och sin personal. 

- Utvecklar människor. Skolledaren utvecklar personalen i vardagen men även 

genom formell kompetensutveckling. 

- Formar den inre organisationen.  Skolledaren arbetar aktivt med strukturer, 

kulturer och samverkan. 

- Arbetar aktivt med och leder kärnprocesserna, lärande och undervisning 

(Törnsén & Ärlestig, 2014). 

 

4.1.3 Distribuerat ledarskap 

 

”Ledarskap och då särskilt distribuerat ledarskap har blivit ett mantra för 

framgångsrika skolor.”(Liljenberg, 2015, s. 99).  

Distribuerat ledarskap innebär att det i organisationen finns flera olika ledarkrafter 

som har olika uppgifter förutom de formella skolledarna. Det kan handla om allt från 

enklare uppgifter till mer komplexa. Exempel på enklare uppgifter är leda 

arbetslagsmöten eller att ha ansvar för en del av budgeten så som läromedelsinköp. 

Exempel på komplexa uppgifter kan vara att hålla i analysarbeten och att leda 

utvecklingsarbete (Hoy & Miskel, 2013). 

Hoy & Miskel(2013) menar att distribuerat ledarskap är nödvändigt i skolor då de är 

komplexa organisationer med stor bredd i de uppgifter som ska utföras. En person 

kan varken ha energi eller förmåga att hantera alla ledningsfunktioner.  

Det distribuerade ledarskapet öppnar upp för fler än den formella skolledaren att 

leda och det är mer framgångsrikt för en skola om ledarskapet delas på fler än de 

formella ledarna. Enligt Liljenberg (2015) så förespråkas ett distribuerat ledarskap 

och det tolkas som ett sätt att involvera ett ökat ansvarstagande för alla i 

skolorganisationen. Detta leder till att en miljö skapas där många ges 
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påverkansmöjlighet, möjlighet till initiativtagande och blir motiverade för att sig an 

ett ledarskap så väl som att involvera och skaffa förståelse för att alla har potential att 

leda. Det används olika termer för detta distribuerade ledarskap så som 

utvecklingsledare, processledare, förändringsagenter, arbetslagsledare och lärande 

ledare(leading learners). 

      Oavsett benämning så handlar positionerna om att stötta skolledaren 

      i det pedagogiska ledarskapet men också genom att främja gemensamt  

      långsiktigt och kvalitetssäkrat utvecklingsarbete (Liljenberg 2015, sid 18, egen översättning).  

Enlig Harris (2014) behöver det distribuerade, delade, ledarskapet var disciplinerat 

för att vara effektivt och det behövs enligt Harris en modell för detta.  

Ledarskapet har en stor betydelse för att skapa en kultur som främjar utveckling hos 

medarbetarna. Det är väsentligt för skolledare att understödja ett tillåtande klimat 

där man lär tillsammans och av varandra både som elev och lärare. Som skolledare 

finns behov av att reflektera kring ledarskapet och dess påverkansfaktorer kopplat till 

individ.  

 

4.2 Lärandeprocesser 

 

Lärande är centralt i skolan och i utvecklingsarbete. Hur vi lär och varför vi lär är 

viktigt påverkansfaktorer i ett utvecklingsarbete och påverkar i sin tur dess resultat. 

Illeris är en teoretiker som utformat en lärteori vilken jag har tagit till mig och valt att 

utgå ifrån i denna undersökning.  

Illeris (2007) belyser fyra typer av lärande. Dessa är;  

- Kumulativt lärande, som kan kännetecknas av en mekanisk inlärning. 

- Assimilativt lärande, här införlivas ny kunskap med gammal utan att 

etablerade mentala scheman ändras. 

- Ackomodativt lärande, vilket innebär att man delvis omstrukturerar sina 

mentala scheman. 

- Transformativt lärande, då flera större scheman omstruktureras på samma 

gång i förhållande till lärandets tre dimensioner.  
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Som skolledare och som lärare behöver man på ett flexibelt sätt växla mellan olika 

lärtyper och man behöver använda den lärtyp som är relevant för den aktuella 

undervisningen eller det aktuella lärandet som ska ske. 

Lärandet har även tre dimensioner; innehållsdimensionen, drivkraftsdimensionen 

och samspelsdimensionen. Dessa samspelar med varandra och bidrar till lärandet 

”learning outcome”. För att få förståelse för och för att kunna analysera lärsituationer 

eller lärförlopp behövs hänsyn tas till alla tre. Illeris menar vidare att lärandet 

omfattas av två processer; samspelsprocessen, vilken pågår mellan individen och dess 

omgivning, samt en inre mental tillägnelse- och bearbetningsprocess där samspelet 

kopplas samman med resultatet från tidigare lärande. Dessa två processer omfattar 

både ett innehåll och en drivkraft och på så vis träder lärandets tre dimensioner fram 

(Illeris, 2007).  

Innehållsdimensionen handlar om kunskap, förståelse och färdighet. Det sker alltid 

ett lärande av något för någon. Innehållet är av betydelse för att skapa motivation. 

Här försöker vi skapa mening i vår tillvaro. Vi strävar efter att bemästra tillvaron för 

att kunna möta den tillvaro vilken vi befinner oss i. Innehållsdimensionen samspelar 

i Illeris modell tillsammans med drivkraftsdimensionen.  

Drivkraftsdimensionen består av motivation, känslor och vilja. Det handhar om ”den 

mentala energi som lärandet kräver”.(Illeris, 2007, s. 43). Illeris menar att det är 

osäkerhet, nyfikenhet eller otillfredsställda behov som får oss att söka ny kunskap. Vi 

strävar efter att skapa förståelse och ny kunskap för att återfå balansen. När vi gör 

detta utvecklas vår sensitivitet, känslighet, i förhållande till oss själva och vår 

omvärld. 

Samspelsdimensionen innehåller handling, kommunikation och samarbete. Det 

handlar om förmågan att samspela med omgivningen. Man samspelar på olika 

nivåer, från klassrummets nivå till den samhälleliga nivån.  

Lärandet hos läraren och eleven har central betydelse i skolan. För skolledaren blir 

det betydelsefullt att reflektera kring hur undervisningen bidrar till elevens lärande 

och hur det i sin tur ställer krav på innehåll och utformande av lärarens 

professionella lärande. Detta är grundläggande för det systematiska kvalitetsarbetet 

på skolan, att som skolledare reflektera kring hur lärarnas professionella lärande 



21 
 

bidrar till förändring av undervisningen vilket i sin tur kan påverka elevernas 

resultat.  

Lärande är brett och komplicerat. Det måste beskrivas utifrån forskning och teorier 

inom olika psykologiska grenar samt utifrån biologiska funktioner och samhälleliga 

strukturer.(Illeris, 2007) 

Professionellt lärande kräver aktivt kognitivt, känslomässigt och praktiskt 

engagemang från läraren. Ska man genomföra förändring med eleven i fokus kräver 

det ett aktivt deltagande från lärarens sida.  

Genom att gå från professionell utveckling till professionellt lärande sätter man 

elevernas utveckling mot målen i centrum. Professionellt lärande är en inre process 

vilken kräver aktivt deltagande,  

     individer skapar professionell kunskap genom att interagera med denna information  

      på ett sätt som utmanar tidigare föreställningar och skapar nya innebörder. Att utmana  

      befintliga antaganden och skapa nya innebörder är viktigt, eftersom man för att lösa djupt  

      rotade pedagogiska problem måste förändra undervisningen på djupet snarare  

      än att bara tillföra nya element.(Timperley, 2013, s. 28)  

Skolverket (2013) skriver att den amerikanska forskaren Andy Hargreaves ser 

professionsutveckling som en individuell skyldighet och en institutionell rättighet. 

Han menar bland annat att skolsystemet behöver vara uppbyggt så att läraren har 

verkliga möjligheter att utvecklas. 

Lärarens professionella lärande har central betydelse i detta arbete. Lärandet kan 

bestå av två delar, ämneskunskaper och didaktiska färdigheter. Dessa kan erövras 

både teoretiskt och praktiskt. Genom att lära sig utvecklas man, men lärande, bland 

annat genom traditionell fortbildning som föreläsningar etc, stannar allt för ofta på 

det teoretiska planet eller leder till en kortvarig förändring av praktiken. En annan 

risk är att det stannar hos den enskilde individen och inte kommer organisationen till 

gagn.  I värsta fall duckar man som lärare eller gräver ner sig till förändringsvinden 

blåst över och fortsätter sedan som vanligt med sin undervisning utan någon 

förändring.  För att få till stånd ett lärande som är föränderligt och anpassat till 

eleverna och deras resultat krävs att lärande har en tydlig koppling till 

undervisningen. Motivation är viktig för lärande och viljan till förändring. Ju mer 
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elevernas resultat förbättras desto mer motiverade blir lärare att fortsätta att utveckla 

sin undervisning. 

 

4.3 Organisation för lärande 

 

Skolan är en organisation som har utbildning och lärande som sina kärnprocesser. I 

skolan samspelar organisationen och individen i ett socialt system. Jag vill titta på 

detta i förhållande till ledarskapet och skolledarens arbete med att organisera för 

lärarnas professionella lärande. Jag kommer i detta stycke främst utgå från Hoy & 

Miskels modell över skolan som organisation. Jag kommer även att titta på Jacobsen 

& Thorsviks samband mellan individuellt och organisatoriskt lärande.  

Hoy & Miskel (2013) menar att skolan är ett socialt system där utbildning och lärande 

är centralt. Dessa påverkas av struktur, individ, kultur och politiska system. I deras 

modell består strukturen av det formella systemet, byråkratiska förväntningar, för att 

uppnå de mål som finns på organisationen. Individen ses utifrån upplevelse och 

behov och påverkar organisationens kapacitet att uppnå målen. Kulturen påverkas 

och formas utifrån organisationen och de individer som ingår i denna. I skolan har 

gemensamma värderingar och informella normer en stor påverkan på lärarnas 

beteende vilket i sin tur påverkar eleverna och deras resultat.  Politiska system består 

av makt och intresse och dessa kan påverka både individ, struktur och kultur positivt 

eller negativt beroende på vilka intressen som finns.  

Hoy & Miskels modell (figur 2.) påverkas av olika inputs, förutsättningar, som kan 

vara mer eller mindre starka påverkansfaktorer. Resultatet är beroende av 

förutsättningarna och de olika delarna i omvandlingsprocessen där lärande är 

centralt. 

De menar att skolor är organisationer som har lärande och undervisning som grund. 

Elevernas måluppfyllelse är centralt för skolan. Om skolor ska vara effektiva 

organisationer för lärande behöver man skapa strukturer vilka kontinuerligt stödjer 

undervisning och lärande. För att detta ska fungera behöver kulturen utvecklas så att 

klimatet är öppet och att man samarbetar med varandra på skolan. En sådan 

organisation ger säkra, effektiva och förändringsbenägna individer och förhindrar att 
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makt och intressen som tar fokus från lärande och undervisning kan ta plats i 

organisationen. Transformativt ledarskap, öppen kommunikation och 

beslutsfattande är mekanismer som är med och höjer organisatoriskt lärande i skolan 

(Hoy & Miskel, 2013). 

 

 

Figur 2. Hoys & Miskels modell över skolan som organisation tolkad av Jonas Höög 2011, s. 27 

 

Jacobsen & Thorsvik (2008) skriver att skolan är en lärande organisation vilken 

utvecklar åtgärder vilka också verkställs. Detta kräver att lärarna är i stånd att lära, 

att det är ett kollektivt lärande och att kunskapen får konkret tillämpning. Detta ses 

som ett samband mellan individuellt och organisatoriskt lärande. De beskriver detta i 

en lärcirkel (figur 3.). Kollegialt lärande är kärnan i skolans utvecklingsprocess. 

Lärare lär och utvecklas tillsammans och detta ska leda till förändring i 

undervisningen. Lärandet är en ”en process där människor och organisationer 

tillägnar sig ny kunskap och förändrar sitt beteende på grundval av denna 

kunskap.”(Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 375-376). 
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Figur 3. Sambandet mellan individuellt och organisatoriskt lärande enligt Jacobsen & Thorsvik 2008, s. 377 

Timperley (2013) menar att lärare behöver analysera elevernas resultat och spegla 

dessa mot sin egen undervisning.  Elevernas lärande bör vara utgångspunkten och för 

skolledaren kopplas detta arbete till lärarnas lärande på organisationsnivå. Läraren 

ska i det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt förhålla sig till sin undervisning 

och dess innehåll i förhållande till de elever man undervisar och deras resultat. Detta 

behöver även skolutvecklingsarbetet på organisationsnivå göra utifrån vad man som 

skolledare tillsmans med sina lärare identifierar att lärarnas professionella lärande 

ska utgå från samt innehålla. För att stärka professionalismen behöver skolan arbeta 

systematiskt med att utveckla undervisningen, vilket är en pågående process. Analys 

och bedömning av måluppfyllelsen behöver göras både kontinuerligt och i det dagliga 

arbetet. Denna analys är grunden för beslut om utvecklingsinsatser som fattas på 

individ-, grupp- och organisationsnivå. Engagemang och motivation är nödvändiga 

förutsättningar för framgång.  

 

4.4 Motivation 

 

Hur påverkar motivation oss och vad behöver jag som skolledare ta hänsyn till när jag 

organiserar och planerar skolans utvecklingsarbete och lärarnas professionella 

lärande? Jag har i detta stycke valt att titta på behovsteoretiker tillsammans med 

Timperley som har motivation som en viktig beståndsdel i sin kunskapsbildande 

cykel.  
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Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) är behovsteorin, inom vilken Maslows teori är 

inflytelserik, en teori som används i studier kring motivation i organisationer. Kärnan 

i denna teori är att organisationen behöver utformas så att man tillgodoser individens 

behov vilka i sin tur motiverar individen att handla. Enligt Maslow har människan 

fem grundläggande behov vilka följer varandra i en hierarki: fysiska behov, 

trygghetsbehov, sociala behov, behov av erkännande och behov av 

självförverkligande. Ett behov på högre nivå påverkar inte beteendet förrän behoven 

på lägre nivå är tillfredsställda.  

De lyfter även fram en annan behovsteoretiker, McCelland. Han menar i motsats till 

Maslow att man kan röra sig längst behoven både framåt och bakåt.  Han menar 

också att alla människor handlar utifrån tre grundläggande behov; behov av makt, 

behov av samhörighet och behov av prestation. Att göra något bättre betyder oftast 

att man gör något annorlunda. Genom att ge förutsättningar för elever och 

medarbetare att befinna sig på den hösta nivån i behovsskalan i skolan blir deras 

prestationer höga (Jacobsen & Thorsvik, 2008).   

Behovsteorin lär oss följande om förutsättningarna för att motivera medarbetare och 

kopplas det till Hoy & Miskels modell(figur 2.)  kan man säga att: 

- Man motiveras på olika sätt som medarbetare. Vissa motiveras genom högre 

lön och andra kan motiveras genom respons.  

- Det är viktigt att skilja på inre belöning och yttre belöning.  

- Det har visat sig att sambandet mellan motivation och belöning har stor 

betydelse.  

Jacobsen & Thorsvik (2008) skriver att kan medarbetare motiveras och ges 

förutsättningar att genom organisation och kultur befinna sig på den högsta nivån 

enligt Maslows behovstrappa får man enligt Hoy & Miskels modell (figur 2.) 

arbetstillfredsställelse och måluppfyllelse. 

Förväntansteorin kompletterar behovsteorin utifrån vad som motiverar individer. 

Enligt förväntansteorin räcker inte behov för att motivera individen. Man menar i 

denna att ”motivation och vilja att prestera uppstår när individen förväntar sig att det 

är möjligt att uppnå något man önskar sig starkt.”(Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 

264). Det behöver finnas ett behov och en önskan om belöning. Sedan behöver man 

tro på att det finns ett samband mellan sin insats och resultatet. Det behöver även 
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finnas en tilltro till att resultaten i sin tur leder till önskad belöning. Förväntansteorin 

har en motivationsformel vilken innebär att valens(värdering av belöning) 

multipliceras med förväntan om att det man gör leder till resultat, detta summeras i 

motivation. 

Belöning x förväntat resultat=motivation 

Hoy och Miskel (2013) skriver att medarbetare som har hög motivation har tre 

karakteristiska drag vilka påverkar resultatet:  

- De tar stort personligt ansvar för att lösa ett problem eller ta sig an en uppgift. 

De väljer kollegor utifrån kompetens och de föredrar att få ta personligt ansvar 

för sitt ansvarområde och få personlig erkännande för resultaten de når.  

- De sätter uppnåbara mål och tar en medelstor risk. De kalkylerar risker och 

väljer situationer vilka uppgifter de tar på sig.  

- De har ett stort behov av feedback på sitt arbete. De är intresserade av 

resultatet av sitt arbete. 

Detta kan kopplas samman med Timperleys kunskapsbildande cykel för lärare(figur 

4.) där motivation nås genom att läraren ser ett behov hos eleven för att öka 

resultatet. Genom att analysera hur detta ska ske och vad man som lärare behöver 

förändra i sin undervisning för att nå ökat resultat kopplat till vad forskningen säger 

är framgångsrikt, sätter man upp mål för undervisningen. Timperley (2013) menar 

att man behöver visa på sambandet mellan insats och resultat och koppla det till 

forskning. Utifrån det förhoppningsvis ökade resultatet hos eleven motiveras läraren 

att fortsätta cykeln. Målet är ett framtida önskat tillstånd i form av ökade resultat hos 

eleverna vilka ger läraren motivation att fortsätta utvärdera och förändra. 
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Figur 4.  Helen Timperleys undersökande och kunskapsbildande cykel för lärare, som syftar till att främja viktiga 
undervisningsmetoder och elevresultat 

 

Enligt Hoy & Miskel (2013) är den kognitiva inlärningsteorin viktig utifrån hur vi lär 

och lär om. Man lär genom att: 

- utveckla nya kartor, lära något helt nytt. 

- utvidga existerande kartor, bygga ut befintlig kunskap. 

- göra nya kartor istället för gamla.  

Den sista punkten kräver avlärning vilket innebär att man lär om. Det får som 

konsekvens att man sätter sig in i nya situationer och bemästrar nya utmaningar och 

möjligheter, alltså läraren utgår från varje enskild elev och dess inlärningsbehov för 

att forma sin undervisning så att alla elever utvecklas. 
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4.6 Mål 

 

Mål är intressant då det har stor betydelse för prestationen och för resultaten. Mål är 

ett framtida tillstånd som man som individ stävar mot (Hoy & Miskel, 2013). Det 

finns även tydliga kopplingar mellan mål och motivation.  

Det finns enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) en målhierarki. Syfte är i toppen av 

denna hierarki. Syftet definierar det som organisationen gör som är unikt, inte kan 

göras av andra. Under syftet kommer visionen. Denna visar vart organisationen vill 

befinna sig i ett framtida tillstånd. Detta tillstånd behöver konkretiseras med 

huvudmål som sedan bryts ner till delmål.   

Hoy & Miskel (2013) menar att man genom att sätta upp mål har en effektiv metod 

för att öka prestationen Man menar att önskan att nå ett mål är motiverande för 

beteendet. Genom att sätta upp mål sätts fokus på uppgiften, vilket ökar 

arbetsinsatsen och hjälper handlandet att fokusera på målrelaterade uppgifter. Det 

ökar uthålligheten då benägenheten att avsluta aktiviteten minskar när målet har 

klargjorts. Det ökar även motivationen och arbetsinsatsen genom att uppmuntra till 

utvecklande av olika strategier för att ta sig an uppgiften.  Men det behövs fyra 

förutsättningar för att det ska lyckas.  

Målet måste vara: 

-  specificerat 

- utmanande 

- uppnåbart 

Till detta tillkommer att individen behöver vara förtroliga med målen.  

De menar vidare att feedback är en viktig faktor för att metoden att sätta mål ska bli 

en motiverande kraft.  

Det mer framgångsrikt att utgå från det interna behovet och inte låta externa 

påtryckningar och belöningar styra organisationens och medarbetarens handlingar. 

Man vill kunna kontrollera de handlingar som ska utföras och behöver ha en känsla 

av sammanhang och koppla ihop det med en tro på att det man gör får önskad effekt.  



29 
 

För att utvecklas och tillägna sig ny kunskap genom det uppsatta målet krävs 

engagemang, kognitiva strategier och metakognitiva strategier. Kulturen är också en 

stark påverkansfaktor.   

Då skolan ska vila på vetenskaplig grund behöver forskningen kopplas till lärarens 

mål och elevernas resultat.  

Timperley (2013) skriver att effektiva ledare utvecklar mål och planer tillsammans 

med sin lärare. Lärandeplaner för lärare är enligt henne lika betydelsefullt som 

lärande planer för elever om man ska ta sig an djupt rotade problem som man enligt 

hennes undersökande och kunskapsbildande cykel utgått från på olika nivåer i 

systemet. Skolledarens egna mål blir effektfulla om de kopplas till organisationens 

ledarbehov.  

 

5 Resultatredovisning   

 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa resultaten av de semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer jag genomfört med rektorer utifrån intervjumallen (bilaga 1).  

Alla intervjuade skolledare är rektorer och de har avslutat sin rektorsutbildning. De 

representerar både grundskola och gymnasieskola samt kommunala och fristående 

huvudmän. Ingen av de intervjuade rektorerna har arbetat kortare än 5 år som 

skolledare. På en av skolorna var rektor ensam skolledare medan man på övriga 

skolor har mellan en och tre biträdande rektorer. På alla skolor har man tillgång till 

förstelärare, minsta antalet är två stycken och som mest har man nio stycken 

förstelärare på skolan.  

Jag har valt att koppla svaren på intervjuerna, ”rektors röst”, till teoridelens rubriker.  

 

 

 

 



30 
 

5.1 Skolledarskap för lärande 

 

Här har jag frågat rektor vilka ledargärningar man ser har störst påverkan på lärares 

professionella lärande samt hur man som rektor kan se detta. Jag har också frågat om 

det finns fler än rektor som organiserar för lärares professionella lärande och hur 

deras roller i så fall ser ut i frånhållande till rektors pedagogiska ledarskap.  

Alla rektorer berättar att de arbetar på individnivå med relationer. Detta i både 

formella möten så som medarbetarsamtal men även informellt genom uppmuntran 

och att på olika sätt visa att de ser lärarna. En rektor pratar om att vara inspiratör och 

menar att det engagerar lärarna. En annan rektor uttrycker; ”De som jag har jobbat 

längre med på individnivå har fungerat bättre i skolutvecklingen”. En av rektorerna 

säger att hen ”försöker var en modern ledare” genom att i dagliga samtal stämma av 

med medarbetarna. Denna rektor arbetar mycket på individnivå och jobbar där det 

behövs med ledarskapet och släpper där det funkar. En annan rektor arbetar mycket 

på individnivå men kan se att efter hand som lärarna ”rättar in sig i ledet” kan hen 

arbeta mer på gruppnivå.  

En av rektorerna har vissa mantran som hen återkommer till. Detta är en medveten 

strategi. Hen uttrycker; ”De citerar mig här(på skolan)”.  

Två av rektorerna nämner att när de är medlärare och med i processen när lärare lär 

så ser de effekter genom att skapa en legitimitet för förändring på skolan och 

signalerar gentemot lärarna att rektor inte är expert. Två rektorer betonar 

prestigelöshet som betydelsefullt. De pratar om att kunna backa och skapa ett klimat 

där det är ok att göra fel. 

Flera av rektorerna säger sig anpassa ledarskapet efter situationen och använder flera 

ledarstilar. Flera rektorer betonar att de försöker var sig själva och leva som man lär i 

sitt ledarskap. En rektor menar; ”Jag har fått växla mellan de olika maktbalanserna. 

Fått vara väldigt styrande mot vissa, stöttande mot andra och coachande. Jag 

måste stoppa de som mördar skolutvecklingen. Den inspirerande rollen är den mest 

gångbara. När jag visar mig engagerad och inspirerad.” Att vara prestigelös som 

ledare kommer också fram som en strategi. Någon uttrycker även ”Managing by 
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walking around”. En rektor ser att det är betydelsefullt i ledarskapet att ”sopa banan 

och peka”.  

Flera av rektorerna nämner deras betydles för att skapa ett tillåtande klimat. En 

rektor uttrycker; ”Mitt mantra är i hög grad att få människor att slappna av och 

inte fastna i att man måste göra allt rätt. Det är bra att göra fel ibland och få känna 

på det. Annars tar man inte ut svängarna och utvecklas. Skolan har många duktiga 

flickor.” 

På alla de undersökta skolorna är det förstelärare som på olika sätt håller i lärarnas 

professionella lärande.  Alla rektorer har regelbundna möten med förstelärarna. 

Dessa möten ser olika ut. Någon har möten varje vecka medan andra har möten 

någon gång per termin. Mötenas innehåll varierar. En rektor säger; ”Förstelärarna 

driver i grupperna. Skolledningen har samtal med förstelärarna. De ingår inte i 

ledningsgruppen men de är våra förändrings- och utvecklingsagenter.” En annan 

uttrycker följande; ”Förstelärarna planerar och genomför fortbildningen för 

personalen.” 

En rektor menar; ”Förstelärare sitter med i ledningsgruppen. Förstelärare måste ha 

ett ben i organisationen och ett i verksamheten. Förstelärarana ansvarar för vars 

ett åtagande. Att gå i framkant och visa. Viktigt. Som förstelärare måste man vara 

bäst.”  

En annan rektor ser att förstelärarna är processledare i sina grupper. En tredje rektor 

att förstelärarna ger skolledningen bilder av vad som är svårt att nå fram med men 

också vad som fungerar. De kan även bidra med idéer menar rektorn.  

 

5.2 Lärandeprocesser 

 

Lärandet är enligt mig ett centralt begrepp i skolans värd. Jag har i denna 

undersökning frågat vad rektor tar sin utgångspunkt i när man organiserar för lärares 

lärande.  
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Samtliga rektorer nämner att de strukturerat upp utvecklingsarbetet utifrån ett 

organisatoriskt perspektiv. Det finns även organiserade konferenser med pedagogiskt 

innehåll på alla skolor.  

En rektor har tittat på hur andra skolor har gjort för att lyckas. En annan rektor 

uttrycker att man utgått från; ”Forskningen, och att alla inte är med på båten.”  

Denna rektor har även tittat på vad man på skolan arbetat med bak i tiden för att 

bevara långsiktigheten.  

En annan rektor menar att hen organiserar utifrån sin erfarenhet som rektor. Rektor 

kopplar ihop det man läst på rektorsutbildningen och det man läst och diskuterat i 

sin rektorsgrupp med sin erfarenhet och organiserar utifrån detta. Hur rektorn 

organiserat fortbildningen på skolan har växt fram genom åren.  

Att ha ett ”strategiskt tänk” som grund för hur hen organiserat för lärares lärande har 

en tredje rektor som utgångspunkt.  Denna rektor nämner att man har ett formativt 

arbetssätt utifrån Chrisitan Lundahls tankar. Hen har också som idé att hålla ihop 

skolan F-9 och detta finns alltid som grund när man organiserar för lärares 

professionella lärande på skolan.  Rektorn hänvisar också till Sherps teori kring 

arbetsorganisation och utvecklingsorganisation som en tanke hen organiserar utifrån.  

Denna rektor menar att Timperleys snurra finns med i bakgrunden i 

utvecklingsarbetet utifrån ett ledningsperspektiv men att det nog inte är så tydligt för 

lärarna. 

Vid sitt tillträde som rektor på skolan började en rektor med att se över 

verksamhetens behov på skolan. Och utifrån detta har rektorn satt de åtaganden som 

man arbetar med på skolan för närvarande.  

Att använda kalendariet som ett sätt att organisera för lärares professionella lärande 

är en metod för en annan rektor. Rektorn beskriver hur en organiserat det såhär: 

”Alla konferenser lades upp datumvis. Det bestämdes vad vi skulle göra varje vecka. 

I början planerade jag allt. Var lärarnas lärare. Började tänka, detta ska inte jag 

göra det ska de göra själva. Jag la det på mina förstelärare. Det var mycket bättre 

för de var mycket bättre på det. De fick med sig personalen på ett annat sätt. De 

kom med exempel från verksamheten. Lärare lär bäst av sig själva. Lärare ska lära 

lärare. ” 
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5.3 Organisation för lärande 

 

Enlig Hoy & Miskel (2013) är skolan är ett system där lärande är centralt. Detta 

behöver kopplas ihop med skolans systematiska kvalitetsarbete. Här har jag frågat 

rektor vilka grunder man har för valt utvecklingsarbete och valda metoder eller 

modeller. Jag har också frågat hur man konkret organiserat för utvecklingsarbetet på 

skolan.  

Flera av rektorerna nämner i intervjuerna att de har ett systematiskt kvalitetsarbete 

och utifrån de analyser som görs sätter de upp åtaganden för sina skolor.  

En av rektorerna har tittat tillbaks på vad man gjort tidigare på skolan. Denna rektor 

har haft samtal med alla lärare på skolan och utifrån dessa och kunskapen om vad 

man tidigare arbetat med på skolan har en långsiktig strategi tagits fram. Denna 

rektor har även tittat på hur andra skolor som varit framgångsrika i sitt 

utvecklingsarbete gjort och tagit fasta på det som passat in i den egna organisationen.  

En annan rektor konstaterade att alla inte ”var med på båten” på skolan. Denna 

rektor såg i medarbetarenkäten att lärarna på skolan inte kände att man utvecklades i 

sin undervisning. Rektor läste in sig på forskning kring vad som utvecklar lärare och 

vilka nya metoder att undervisa på som var framgångsrika. Hela skolan åkte iväg på 

en föreläsning för att få en gemensam grund att stå på och att utgå från i 

utvecklingsarbetet.  

En tredje rektor använder sig av sin erfarenhet som rektor kopplat till kultur och 

normtänkande kring pedagogiska diskussioner som finns när man organiserar för 

lärares lärande på skolan. Denna rektor använder sig till stor del av 

studiecirkelmodellen. Man läser och diskuterar tillsammans, går ut och provar något 

i sin praktik och kommer tillbaks och diskuterar resultatet. Detta är en modell 

rektorn har använt sig av länge och ser får effekt på lärarnas tänk.  

En tydlig strategi om att ha en sammanhållen skola F-9 är en rektors grund för de 

metoder hen väljer att arbeta utifrån. Denna rektor har valt att arbeta med 

Skolverkets lyft, Mattelyftet och Läslyftet på sin skola.  
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En uttrycker sig såhär; ”Först nu när jag gått rektorslyftet som jag fått koll på 

teorier. Inför nästa läsår är jag mer på banan gällande teorier och modeller.” En 

annan rektor säger; ”Nej, passar inte mig att ha en modell att utgå från. Däremot 

har jag nytta av att diskutera, läsa om modeller. För det kan vara så att helt 

plötsligt passar den modellen vid detta tillfälle. Vid ett annat tillfälle är det en 

annan modell som passar. Jag tror inte på att man följer en modell rakt upp och 

ner.” 

På de skolor där det finns biträdande rektorer är dessa med att organisera för 

lärarnas professionella lärande.  Även EHT nämns hos några rektorer som 

organisatör.  IKT-pedagog och logoped nämns av en rektor och då handlar det om 

specifika riktade punktinsatser enligt den rektorn. En rektor nämner Pedagogisk 

Inspiration(Malmö stad, Grundskoleförvaltningens utvecklingsavdelning) som 

medaktörer i att organisera för lärares lärande på skolan.  

En rektor uttrycker sig såhär om vem som är med och organiserar för lärares 

professionella lärande på skolan; ”Rektor tillsammans med biträdande rektor och 

förstelärare. Men det är nog jag som bestämmer.” 

En annan rektor menar att; ”Det är skolledningen som bestämmer organisationen 

men förstelärarna bestämmer innehållet och processen. Men de kan inte dra åt 

olika håll så det blir rätt styrt. Skolledningen sätter riktningen.” 

En tredje rektor menar att; ”Det är tradition när konferenserna ligger.” Denna 

rektor säger vidare; ”Varit mycket Dweck. Vi jobbar hela tiden med att förändra och 

det ska hela tänket genomsyra. Innehållet har styrts av forskare men inte 

organisationen. Vi har försökt hitta en struktur som funkar.” 
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5.4 Motivation 

 

Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) motiveras vi på olika sätt. Motivation kan också 

kopplas samman med förväntan. Jag har frågat rektorerna vad man anser ha positiv 

påverkan på lärarnas professionella lärande och om det är något man ser har högre 

påverkan än annat.  

En av rektorerna menar att lärarna blir motiverade när de blir sedda och bekräftade i 

det som görs i undervisningen. Denna rektor säger att det är när hen är ute mycket i 

undervisningen och ser lärarna som rektorn att något händer. En annan rektor anser 

att feedback som lärarna fått av rektor och kollegor har betydelse för lärarnas 

motivation. På en av skolorna ser rektor att kollegiet påverkar varandra. Det finns 

många duktiga pedagoger på skolan och man vill inte vara sämre än sina kollegor.  

En rektor har i sin undersökning av hur lärarna ser på skolans utvecklingsarbete 

konstaterat att det största lärandet på skolan var att lärarna vill ha positiv feedback 

från varandra och från skolledningen. Denna rektor har också konstaterat att det inte 

har så stor effekt på lärares lärande ”när jag mässar” utan har konstaterat att när 

lärare lär av varandra så sker en utveckling. Rektorn säger ”Jag tycker det är trist för 

jag tycker att det är jätteroligt att undervisa mina lärare. Men jag får backa.” 

Ytterligare en rektor menar att lärare som pratar med varandra om undervisningen 

och ger varandra tips och råd har god effekt på hens skola.  

Det är när lärare ser resultat av utvecklingsarbetet i sin undervisning, ”när de ser att 

det funkar”, som man blir motiverad att fortsätta utvecklas och lära menar en annan 

rektor.  En annan uttrycker att; ”När läraren ser att deras förändrade 

undervisningsbeteende ger effekt hos eleverna. Det är då lärarna går igång med sin 

motivation. Tyvärr kan det även vara negativt för man kan se att man gör saker 

med eleverna som får negativa effekter”. 

En metod som en av rektorerna använder är att systematiskt arbeta med att lära 

tillsammans genom att tex läsa och sedan diskutera det man läst, gå ut i 

undervisningen och prova för att sedan komma tillbaks och dela med sig av sina 

erfarenheter av det man provat. Detta ser rektorn har effekt för lärares lärande på 

den aktuella skolan.  
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På en annan skola kan rektor se att lärarna blir motiverade när rektor besöker 

undervisningen och intresserar sig för denna. Denna rektor ser också att 

medarbetarsamtalet har betydelse för lärarna. Här pushar rektor och ger feedback 

vilket hen ser har positiv påverkan på lärarnas arbete.  

Organisationen har betydelse menar en rektor. Att organisera för lärares lärande med 

ett tydligt kalendarium där alla vet vad man ska göra motiverar. En rektor, som valt 

en modell för att ändra gamla mönster, menar att det inte finns några bevis för att 

man har ett annat mind set men man ser att diskussionen har ändrats i kollegiet.  

 

5.5 Mål 

 

Att sätta upp mål är en effektiv metod för att öka prestationen.  Genom att sätta upp 

mål sätter man fokus på uppgiften, man ökar arbetsinsatsen och hjälper till att 

handla på målrelaterade uppgifter. Jag har frågat rektorerna hur deras sätt att 

organisera för lärande påverkar lärarna och om det finns något som de ser har högre 

effekt än annat.  

En av rektorerna menar att en tydlig vision har stor påverkan på lärarnas motivation 

att arbeta mot det långsiktiga målet man satt upp på skolan. 

En annan av rektorerna säger att det är viktigt att vara övertydlig med jättelång 

framförhållning. Detta sopar banan och pekar ut riktningen för lärarna så att de vet 

vart de ska.  

Måldialoger använder en av rektorerna med sina lärare. Här följer man upp de mål 

man satt och sätter nya mål. Flera andra rektorer nämner enskilda samtal så som 

medarbetarsamtal som en betydelsefull faktor i att sätta mål för lärarnas lärande.  

På en skola menar rektor att hen tydliggör för lärarna kontinuerligt vad man gör och 

varför samt hur långt man kommit. Hen menar att återkopplingen måste vara 

konkret för att man ska veta vad som förväntas av en som lärare.  

Vid alla skolor genomför man kollegieauskultationer som ett led i lärarnas lärande. 

Detta ser dock lite olika ut. På en skola är man två pedagoger och en förstelärare 
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kopplade till två klasser i en årskurs. Där har försteläraren en modellerande och 

stöttande roll. På en annan skola har lärarna skuggat varandra och gett återkoppling 

på det man ser hos varandra enligt modellen two stars and a whish.  

 

6 Analys 

 

I analysen kommer jag att koppla samman teoridelen med respondenternas svar 

utifrån den undersökning jag genomfört. Jag har följer de huvudrubriker som 

återfinns i teoridelen och i resultatredovisningen i detta arbete.  

 

6.1 Skolledarskap för lärande 

 

Ledarskap är komplext och det finns mycket forskning kring framgångsrikt ledarskap 

i form av teorier och modeller. Att det är komplext beror på att vi som människor är 

komplexa varelser och vi har grundläggande behov som behöver vara tillfredsställda 

för att kunna lägga kraft och energi på att utvecklas i vårt arbete.  

För att man som ledare ska kunna arbeta tillsammans med sina medarbetare i deras 

utveckling är relationen mellan ledare och medarbetare avgörande. Det framkommer 

bland annat i Törnséns & Ärlestigs (2011) samt Timperleys (2013) forskning. 

Relationen behöver ha kvalité för att respekt och tillit ska skapas. I de intervjuer jag 

genomfört kan man se att alla rektorer lyfter vikten av relationer med sina 

medarbetare.  

Trygghet är en av de grundbehov människan har enlig Maslow och det är när man är 

trygg och känner tillit som goda förutsättningar för utveckling och lärande finns. Det 

jag hörde i mina intervjuer var att man arbetar mycket med relationer på individnivå. 

Samtalen mellan skolledare och lärare är betydelsefulla. Där skapas motivation och 

skolledaren kan i samtalen visa på vilken riktning man vill att skolan ska gå mot som 

Bolamn & Deal (2015) förespråkar. Detta tyder på att det finns goda förutsättningar 

på de undersökta skolorna för professionellt lärande hos skolornas lärare och för 
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skolledare att påverka och utveckla lärarna i vardagen.  En rektor nämner att det 

motiverar lärare när de ser att det som lärt får effekt på elevernas lärande. Detta kan 

tyda på att skolan gått från professionell utveckling till professionellt lärande då de 

har eleverna i centrum. Detta indikerar att man på denna skola börjar närma sig det 

som forskningen ser är framgångsrikt, nämligen när man utgår från elevernas 

lärande och utveckling (Timperley, 2013.) 

Alla de intervjuade rektorerna var på något sätt involverade i lärarnas professionella 

lärande genom att bland annat delta på konferenser och annan fortbildningstid. Det 

är enligt forskningen en stark framgångsfaktor för en skolas utveckling att skolledare 

främjar och deltar i lärares lärande och utveckling (Robinson, 2011).  

Vad jag inte riktigt fick fram i min undersökning var om man deltog aktivt och genom 

det aktiva deltagandet klargjorde vision och riktning för att få skolan att nå sina mål. 

Detta menar bland annat Törnsén & Ärlestig (2014) kännetecknar framgångsrika 

skolor och skolledare. Detta är ett handlande och dessa processer leder till 

kulturförändringar i organisationer (Hoy & Miskel, 2013). Det framkom inte heller 

utifrån detta om rektorerna i sina samtal med lärarna pratade om elevers lärande 

kopplat till lärares professionella lärande. Det är betydelsefullt att skolledare kopplar 

ihop lärarnas dagliga undervisning och lärande med resultaten på skolan i sina 

samtal (Thörsén & Ärlestig ,2014).  Rektors ledargärningar har påverkan på skolans 

utveckling och elevernas resultat och det är en viktig aspekt att skolledare tar ansvar 

för undervisningens kvalité på skolan och deltar i dialoger med lärare om 

undervisning (Höög & Johansson, 2011).  

På alla skolor kan jag se att det är förstelärare som på olika sätt arbetar med lärares 

professionella lärande. På en del av skolorna finna även andra professioner som 

medverkar i lärarnas fortbildningar. Detta kan tyda på att det finns ett distribuerat 

ledarskap, men det kan inte säkerställas utifrån intervjuunderlaget. Skulle det vara 

fallet så kan det ses som en framgångsfaktor för skolorna utifrån att man har flera 

ledare avlärande (Liljenberg,2015 och Harris 2016).  

Jag kan se att rektorerna reflekterar över ledarskapet på olika sätt och de använder 

och ser olika perspektiv på ledarskapet. Att använda olika perspektiv är som 

skolledare framgångsrikt för att få en helhetsbild kring komplexa system (Bolman & 

Deal, 2015).  
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6.2 Lärandeprocesser 

 

Lärande är brett och komplicerat och vi lär på olika sätt. Lärande har också stor 

påverkan på motivation. För lärare kommer den största motivationen när man ser att 

det man lärt får effekter på elevers lärande. Denna motivation skapar goda 

förutsättningar för att man som lärare ska fortsätta att lära och att utvecklas 

(Timperley, 2013).  

Alla de intervjuade rektorerna organiserade på olika sätt för lärares professionella 

lärande tillsammans på sina skolor vilket ger goda förutsättningar för att ny kunskap 

ska utvecklas hos lärare.  Vilket i sin tur påverkar elevernas lärande och 

måluppfyllelse. Dock framkommer det inte tydligt i min undersökning om rektorerna 

ser och uppmärksammar lärarna på detta samband vilket är ett sätt att skapa en 

kulturförändring på skolan.  

De intervjuade rektorerna strukturerar sitt utvecklingsarbete på olika sätt och deras 

utgångspunkter ser lite olika ut. Det framkom inte tydligt hos någon av rektorerna 

om hänsyn tas till att det finns olika typer och dimensioner av och i lärande samt hur 

man väger in dessa i arbetet med lärarnas professionella lärande på skolorna. I de 

intervjuer som genomfördes nämnde ingen av rektorerna något om lärteorier 

kopplade till sina utvecklingsarbeten när man valt utvecklingsarbete på sin skola. 

Dessa kan dock finnas med indirekt genom Skolverkets lyft som vissa skolor arbetar 

med. Det är dock inte lärteorier som rektorerna aktivt tagit ställning till.  

För att det ska bli en ”learning outcome” behöver man som skolledare ta hänsyn till 

och få förståelse för olika lärsituationer och lärförlopp. Tar man inte hänsyn till att 

det finns olika lärtyper så är risken stor att man inte får till ett lärande som leder till 

utveckling. Vilket i sin tur påverkar elevernas resultat. Lägger man till att man endast 

tar hänsyn till en eller två av de tre dimensionerna, innehållsdimensionen, 

drivkraftsdimensionen eller samspelsdimensionen finns risk för att det professionella 

lärandet inte träffar rätt hos en stor del av lärarna (Illeris, 2007). Detta leder i sin tur 

till bristande motivation hos lärarna. Lärande behöver vara centralt på en skola, på 

alla nivåer och i alla sammanhang. Detta hör jag inte i mina intervjuer.  Det kan 

innebära att det finns ett görande men att kopplingen till lärande inte alltid finns på 

lärarnivå. ”Learning outcome” uteblir eller blir endast fragmentarisk.  
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6.3 Organisation för lärande 

 

Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skolor är 

organisationer som har lärande och undervisning som grund (Hoy & Miskel, 2013). 

Att organisera för lärande är att lägga till ytterligare en dimension. Då behöver man 

ta hänsyn till både organisationsteorier samt lärteorier.  

I min undersökning hör jag att rektorer tillsammans med sina lärare på olika sätt 

arbetar systematiskt med att utveckla undervisningen och flera av rektorerna nämner 

att de utgår från det systematiska kvalitetsarbetets analyser när de väljer skolornas 

åtaganden.  

I skolan är elevernas måluppfyllelse centralt och i Hoy & Miskels modell (figur 2. s. 

24) är det ett resultat av omvandlingsprocessen. Alla rektorer nämner på olika sätt att 

man tittar på elevernas resultat som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Och i 

sin tur till valda utvecklingsarbeten. Dock framkommer det inte i mina intervjuer om 

det finns en systematik i resultatanalysen i det vardagliga utvecklingsarbetet eller om 

man tittar på elevernas resultat vid terminsslut i samband med resultatanalyser och 

kvalitetsrapporter.  

Hur man organiserar för lärares professionella lärande på de undersökta skolorna ser 

olika ut. De utgångspunkter som rektorerna nämner är tidigare erfarenheter, man 

tittar på hur andra skolor organiserat sig och någon nämner att man tar sin 

utgångspunkt i teorier och forskning. Som skolledare behöver man skapa strukturer 

som stödjer undervisning och lärande. Detta genom att organisera för eller ge 

förutsättningar för att strukturer som städjer lärares professionella lärande finns på 

skolan. De intervjuande rektorerna använder olika modeller så som studiecirkel, 

Skolverkets lyft eller olika undervisningsmetoder när de organiserar sina 

utvecklingsarbeten.  Några nämner även skolforskare som teoretisk grund. Det jag 

inte hör är att man systematiskt arbetar efter en modell som tar hänsyn till både 

organisation och lärande för att uppnå förbättrade resultat (Hoy & Miskel, 2013).  

Att ta sin utgång i beprövad erfarenhet och att omvärldsorientera kan vara en input 

till det egna utvecklingsarbetets design. Det innebär att man behöver hantera inputen 

i förhållande till den egna skolans kontext. Tittar man på Hoy & Miskel (2013) och 
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Timperley (2013) betonar de vikten av att ta sin utgång i den egna kontexten för att 

förstå vad som behöver utvecklas. Detta analysarbete behöver systematiseras på alla 

nivåer. Alla nivåer påverkar varandra och är beroende av varandra i ett 

utvecklingsarbete. Denna tydliga utgångspunkt och systematiserande syntes inte i 

min undersökning. Detta kan innebära att det man gör inte träffar rätt, inte få effekt 

på elevernas lärande. Det kan också innebära att man inte gräver djupt utan hoppar 

från tuva till tuva och det på så vis inte blir en förändring av andra graden.  

Kollegialt lärande nämns i dessa sammanhang av alla rektorer som något man ser 

som framgångsrikt på olika sätt. Dock är det otydligt på vilket sätt det är 

framgångsrikt. Det kollektiva ärandets kraft är stor om det blir ett lärande på djupet 

där samspelsprocessen fungerar.  

 

6.4 Motivation 

 

Vi motiveras på många olika sätt och vi har olika förutsättningar att motiveras. Alla 

de intervjuade rektorerna lyfter på olika sätt betydelsen av motivation. I stor 

utsträckning lyfts det fram att det är motiverande när lärarna blir sedda och 

bekräftade fram för allt av rektorerna.  

Att bli sedd och bekräftat av sin rektor kan kopplas till betydelsen av relationer, vilket 

är en ledargärning som är betydelsefull, men det kan också kopplas till behoven som 

enligt Maslow behöver tillfredsställas för att individen ska motiveras att handla. Det 

innefattar i första hand individens sociala behov samt dess behov av erkännande. Att 

man som skolledare motiverar sina medarbetare leder till arbetstillfredsställelse och i 

förläggningen till högre måluppfyllelse.  

Men det räcker inte med att man som skolledare arbetar med att motivera sina 

medarbetare genom relationer. Det behöver finnas en motivation i det dagliga arbetet 

som grundas i de resultat man ser av detta i elevernas lärande. Ett samband mellan  

insats och resultat och en tilltro till att resultat leder till belöning är centralt 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). En rektor nämner att det motiverar lärare när de ser 

att det som lärt får effekt på elevernas lärande. Detta är intressant.  Timperley (2013) 

menar att det är precis detta som ökar motivationen och leder till fortsatt nyfikenhet. 
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Hon menar att det måste finnas en systematik och att arbetet ska utgå från vad man 

på skolan ser att eleverna behöver. En av de intervjuade rektorerna ser att 

systematiskt arbeta med skolutveckling på skolan visar sig ha effekt på 

undervisningen vilket i sin tur motiverar lärarna att fortsätta att lära och utvecklas. 

Detta kan tyda på att skolan gått från professionell utveckling till professionellt 

lärande då de har eleverna i centrum (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

 

6. 5 Mål 

 

De rektorer jag intervjuat nämner på olika sätt att mål har en hög effekt när de 

organiserar för lärares professionella lärande. På alla skolor jag besökt menar rektor 

att man arbetar man med kollegiala auskultationer på olika sätt tillsammans med 

återkoppling. Det finns olika modeller för återkoppling som man använder sig av på 

skolorna.  

Mål och motivation hänger på flera sätt ihop. Återkoppling, feedback, är 

betydelsefullt för att metoden att sätta mål ska bli en motiverade kraft. Mål sätter 

fokus på uppgiften vilket tar fokus från individ vilket kan bli avväpnande i en 

utvecklingsprocess (Hoy & Miskel, 2013).  

Rektorerna nämnde på olika sätt att det finns organisation för utvecklingsarbetet och 

att man främst i medarbetarsamtalen sätter upp mål för lärares lärande. Detta är 

betydelsefulla handlingar utifrån att struktur och mål hänger samman. Strukturen 

stödjer arbetet mot målen. Genom rätt struktur kan verksamheten förverkliga sina 

särskilda åtaganden samtidigt som medarbetarna ser sin roll i ett större 

sammanhang. Det blir betydelsefullt att målen är kopplade till elevernas behov i 

förhållande till skolans valda åtaganden. Det framkom inte tydligt mina intervjuer 

hur detta förhållande såg ut på skolorna. Läraren behöver ta hänsyn både till eleverna 

och sig själv i sitt lärande och sin professionsutveckling i förhållande till Illeris 

processer och dimensioner. Det är betydelsefullt att diskutera hur dessa samspelar 

och påverkar lärsituationer för elever och lärare. Skolledaren blir central genom att ta 

hänsyn till dessa påverkansfaktorer vid samtal med lärare om deras undervisning och 

professionella lärande och vid analys av resultat och utveckling av lärares lärmål.   
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7 Slutsatser 

 

Syftet med detta arbete är att förstå hur skolledare systematiskt organiserar för 

lärares professionella lärande genom tre forskningsfrågor. Jag kommer under varje 

forskningsfråga sammanfatta det som jag i denna undersökning kommit fram till och 

sedan avsluta med att det som jag kommit fram till kan vara intressant att undersöka 

vidare.  

 

7.1 Hur förhåller sig skolledare till utvecklingsarbetet på sin skola? 

 

I de djupintervjuer jag genomfört med rektorer framkommer att rektorerna på olika 

sätt förhåller sig till planering och genomförande av utvecklingsarbetet på sina 

skolor. De organisera för lärares professionella lärande antingen själva eller genom 

andra, så som förstelärare.  Alla rektorer på de undersökta skolorna har ett pågående 

utvecklingsarbete igång. Dessa organiseras på olika sätt och man kan se att avstamp 

tas i skolornas egna kontext och det systematiska kvalitetsarbetet man har igång. Det 

finns även strategier för utvecklingsarbetet på de olika skolorna. Dessa kan vara ett 

problem som man upptäcker som man behöver arbeta med, en organisationstanke 

som man håller fast vid eller att man vill få lärare att prata om sin undervisning. Jag 

kan se att man som skolledare funderar mycket över görandet men mindre över 

lärandet eller det professionella lärandet. Risken är att man gör om samma sak, 

använder samma modell eller metod flera gånger utan att verkligen på djupet 

utvärdera vilken förändring som sker i mötet mellan lärare och elev. Och i sin tur 

vilken effekt det får på elevernas resultat. Samtidigt säger teorierna att det är just den 

faktor som har en stor effekt på lärarnas motivation, när de ser effekten på eleverna i 

undervisningen.  
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7. 2 Hur organiserar skolledare för lärares professionella lärande?  

 

Att organisera för lärares professionella lärande i förhållande till ledarskap, lärande, 

organisation för lärande, motivation och mål, vilket forskningen lyfter fram som 

centrala framgångsfaktorer i ett utvecklingsarbete, är komplext att hantera som 

skolledare och ytterst ansvarig för den pedagogiska utvecklingen på skolan. Det som 

gör det svårt är omfattningen av allt man behöver förhålla sig till och ta hänsyn till i 

ett utvecklingsarbete vilket jag tycker framgår i mina intervjuer. Var del för sig är 

stora och komplexa och rymmer mycket forskning. De rektorer jag intervjuat 

organiserar själva eller genom andra ledare av lärande på skolorna för sitt 

utvecklingsarbete.  

När det kommer till modeller för att organisera för lärares professionella lärande och 

lärteorier blir underlaget tunnare i mina intervjuer. Detta arbete ger inga svar på 

bakgrunden till det resultatet. Dock visar det på komplexiteten i skolledarskapet 

utifrån ledarskap, forskning och organisation. Det  är komplext för skolledare att 

förhålla sig till det forskningen kommit fram till är framgångsrikt för att organisera 

för lärares professionella lärande i förhållande till den egna kontexten. Samtidigt 

visar forskning att det är bättre att göra något än att inte göra något alls.  

Ska man få varaktiga förändringsprocesser som är välgrundade, djupa och långsiktiga 

så krävs det enligt Håkansson & Sundberg (2012) ett stort analysarbete och en bred 

kunskap om lärande, metoder och system.  Enligt bla Timperley (2013) så behöver 

lärandet ske nära praktiken och hela tiden modelleras med i praktiska handlingar.  

För att organisera utvecklingsarbetet på sin skola behöver skolledare ha fokus på mål 

och resultat och systematiskt utvärdera dessa på alla nivåer i organisationen. För 

detta krävs systematik och dokumentation. Här kunde jag se att alla rektorer har ett 

systematiskt kvalitetsarbete och följer på olika sätt upp resultaten. Det är däremot 

inte tydligt hur de kopplas till lärarnas lärande i förhållande till elevernas resultat. 

För att stärka professionalismen behöver skolan arbeta systematiskt med att utveckla 

undervisningen. Denna process behöver vara en pågående process. Denna enligt 

Timeperly (2013) framgångsrika process syns inte hela vägen igenom i de intervjuer 

jag genomförde.  
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Jag upplever att de skolledare jag intervjuat tar hjälp av andra ledare av lärande på 

sina skolor i utvecklingsarbetet exempelvis av förstelärare. Men även andra 

kompetenser används efter behov. På någon skola är det rektor som styr 

utvecklingsarbetet till mycket stor del och på andra skolor arbetar man med olika lyft 

som styr utvecklingsarbetet och där styr inte rektor innehållet. Att bygga hållarbara 

strukturer är en betydelsefull faktor. Utvecklingsarbetet blir framgångsrikt om det 

delas av alla och drivs av många. Som skolledare behöver man fundera över sin roll i 

arbetet och hur organisationen och strukturerna blir långsiktigt hållbara (Bolman & 

Deal, 2015). 

Ses förändring som ett problem eller som en möjlighet? Förhoppningsvis som en 

möjlighet men jag märker hos de intervjuade rektorerna att det är en stor utmaning 

att få hela organisationen att se det som en möjlighet.  

 

7.3 Vad ser skolledare har störst effekter på lärares professionella 

lärande? 

 

Som skolledare behöver man förhålla sig till sitt ledarskap i relation till organisation 

och dess individer utifrån det som har störst effekt på lärares professionella lärande. 

Innehåll, drivkraft och samspel är starka drivkraftsdimensioner i förändringen av 

kultur och struktur. Individ och ledarskap är tillsammans med motivation av 

avgörande betydelse när man som skolledare ska organisera för lärares professionella 

lärande på sin skola. Detta är komplext. Vilket jag också tycker mig höra hos de 

intervjuade rektorerna. De borttas med dessa bitar i sin vardag. Jag har sett att de 

intervjuade rektorerna reflekterar och funderar över sitt ledarskap i förhållande till 

forskning. De använder olika perspektiv i sitt ledarskap och där är både rektorerna 

och forskningen eniga om att det är en framgångsrik metod. De arbetar alla på olika 

sätt med att utveckla sina lärare och genom detta formas den inre organisationen.  

Stor effekt på lärarbanas professionella lärande anser de intervjuade rektorerna är 

när lärare lär tillsammans. Det kollegiala lärandet finns med på alla undersökta 

skolor på olika sätt och anses framgångsrikt av rektorerna.  
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Att lärarna blir sedda och bekräftade av rektorerna menar de också har stor effekt. 

Det är en ledargärning som skapar tryggare och mer utvecklingsbenägna individer ser 

rektorerna. Men de ser också att lärare som blir sedda och bekräftade av kollegor 

bland annat genom kollegaobservationer ses som positivt för utvecklingen. När lärare 

leder lärares professionella utveckling ser de intervjuade rektorerna att effekten blir 

större.  

De intervjuade rektorerna reflekterar alla över de mål som de sätter med sina lärare 

på medarbetarsamtalen. Dessa kan vara motiverande för lärarnas professionella 

lärande menar de.   

Det framkommer också i denna undersökning att lärare motiveras när de ser att 

deras förändrade undervisning får effekt på elevernas lärande.  

En fråga som jag får är om det är för svårt och för komplext att som skolledare att ta 

hänsyn till allt från organisation och ledarskap till lärteorier och systematik för att 

lärares professionella lärande ska bli ett lärande på djupet som har effekt på eleverna 

resultat?  Jag ser i min undersökning att det på de undersökta skolorna finns 

förutsättningar för lärares professionella lärande på olika sätt. Rektorerna reflekterar 

över sitt ledarskap och använder olika typer av ledarskap i olika situationer. Man ger 

förutsättningar organisatoriskt för att lärare ska kunna lära tillsammans. Man 

använder olika ledare av lärare på skolorna. Men sker det ett lärande på djupet? Eller 

blir det görande och lärande på ytan? Det dyker upp många intressanta frågor hos 

mig själv när jag skriver detta arbete.  Har man som skolledare verktygen i tillräckligt 

hög utsträckning för att systematiskt organisera för lärares professionella lärande? Är 

det rimligt att man som skolledare har alla verktyg? Är det för komplext och svårt? 

Detta skulle vara intressant att forska vidare kring. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Jag heter Ulrika Prössel Eriksson och är rektor på Augustenborgs och Rosenholms 

RO som har elever F-9.  Jag har gått rektorsutbildningen på Umeå universitet och 

fortsatt på Magisterprogrammet i Utbildningsledarskap. Jag har läst två terminer och 

skriver nu min uppsats.  

Syftet med denna studie är att belysa organisatoriska förutsättningar för lärares 

lärande.  Rektor tillsammans med andra ledare av lärande på skolan kan med stöd av 

denna kunskap utveckla sin organisation så att den ökar förutsättningarna för lärares 

lärande. Syftet är att beskriva och förstå ovanstående genom följande 

forskningsfrågor:  

 Hur förhåller sig skolledare till utvecklingsarbetet på sin skola? 

 Hur organiserar skolledare för lärares professionella lärande? 

 Vad ser skolledare har störst effekter på lärares professionella lärande? 

Jag är intresserad av hur du som rektor tänker kring lärares lärande och hur de 

organisatoriska förutsättningarna för detta ser ut på din skola. Därför undrar jag om 

du är villig att ställa upp på en intervju? Intervjun tar högst en timme i anspråk. Dina 

svar kommer att behandlas så att man inte kan spåra dem till dig som person. Hör 

gärna av dig till mig på telefon 070-434 6510 så kan jag berätta mera om intervjuns 

uppläggning och svara på eventuella frågor.  

 

Min handledare vid Umeå universitet är Kerstin Kolam. Du kan också ringa henne på 

070-620 8004 om du har frågor som rör uppsatsarbetet generellt. 

 

Med bästa hälsningar 

Ulrika Prössel Eriksson 
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1. Berätta om dig själv.  

 

2. Beskriv din inre organisation.  

 

3. Beskriv hur du organiserar för lärares lärande?  

3a. Finns det fler än du som är med och organiserar?  

3b. Hur ser deras roller ut?  

 

4. Beskriv hur du/ni tänkt när du/ni har organiserat det på detta sätt? 

 

5. Utgår du/ni från någon modell eller teori när du/ni organiserar för lärares 

lärande? Vilken eller vilka? 

5a. Varför har du/ni valt att utgå från dessa?  

5b. Hur påverkar det lärandet? 

 

6. Vad anser du har positiv påverkan på dina lärares lärande?   

6b. Är det något som du anser har högre påverkan än annat?  

 

7. Vilka ledargärningar ser du som betydelsefulla för dina lärares lärande och hur 

påverkar dessa? 

 

8. Finns det något annat som du vill lägga till som har med det jag frågat om att göra 

som du anser är betydelsefullt för mig att veta? 
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