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Abstrakt 
 

Internationella mätningar visar att svenska elevers studieresultat är lägre än i andra 

jämförbara länder. Även inom Sverige varierar elevernas studieresultat och det finns 

skillnader mellan skolor och kommuner. På Withalaskolan i Vetlanda kommun ligger 

studieresultaten under genomsnittet för riket. Uppsatsens syfte är dubbelt, dels att 

genomföra ett förbättringsarbete på skolan och dels att som rektor ställa sig vid sidan om för 

att kunna se, bedöma och analysera vad som sker på en skola under ett projekt. 

Förbättringsarbetet syftar till att grundlägga en långsiktig utveckling av lärarnas lärande. 

Som metod har lärare genomfört klassrumsobservationer hos varandra som sedan följts upp 

i kollegiala samtal. Projektet har pågått under en termin och har sedan följts upp genom 

fokusgruppintervjuer med de deltagande lärarna.  

 

Resultatet visar att lärare tycker det är bra och utvecklande att observera kollegors lektioner, 

trots det sker det sällan eller inte alls. I slutet av projektet menar lärarna att det blev mer 

avdramatiserat, det var först då man hade byggt upp ett förtroende kollegor emellan och att 

man gärna hade fortsatt. Det kollegiala lärandet fungerade väl och lärarna uttrycker att det 

var utvecklande att följa upp och diskutera varandras undervisning. Några tydliga resultat 

på elevernas studieresultat går inte att avläsa på så kort tid. En slutsats är dock att de sociala 

dimensionerna av det pedagogiska klimatet på skolan gynnades, lärare har träffats, 

observerat varandra och diskuterat undervisning vilket är viktiga förutsättningar för att 

vidare verksamhetsutveckling ska ske.  
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1 Inledning 
 

Den svenska skolan har under de senaste åren fått utstå mycket kritik. Internationella 

jämförelser visar att svenska elever presterar sämre än elever i de flesta jämförbara 

länder. Det har fört med sig att skolan har blivit en prioriterad fråga även inom 

politiken. Extra satsningar på skolan har skett även om regeringsmakten har skiftat. Då 

skolan är målstyrd blir en följd av sjunkande resultat en press på politiken att visa 

handlingskraft och olika insatser har genomförts med en önskan om att höja de svenska 

skolelevernas resultat.  

 

I december 2016 kom glädjande besked för den svenska skolan då mätningar i både 

PISA och TIMMS visar att de svenska elevernas resultat slutat att falla och sakta 

återhämtar sig (Skolverket, 2016). Röster höjs dock för att vi fokuserar för mycket på de 

resultat som görs i de internationella mätningarna. Biesta (2011) menar till exempel att 

det finns en fara i att vi tenderar att värdera det vi mäter istället för att mäta det vi 

värderar (s 33).  

 

Att jobba med skolutveckling är en självklarhet, men det är en stor och komplex fråga 

och som rektor i den svenska skolan ställs man inför stora utmaningar. Vad ska man 

som rektor fokusera på, och vilka insatser ger bäst resultat? Ett väl fungerande 

elevhälsoarbete på en skola kan vara framgångsrikt (även på betygen), det visar bland 

annat framgångarna i Essunga kommun (Persson och Persson 2012, s 32). Samtidigt är 

det som Partanen (2012) beskriver intressant att rektorer vid nyanställningar sällan är 

beredda på att tjänsten också omfattar att leda ett elevhälsoarbete och vilken stor 

betydelse det har för eleverna på en skola både när det gäller betyg och hälsa (s 91).  

 

Andra utmaningar som rektorer möter, särskilt under 2010-talet är det ökade antalet 

nyanlända elever som ska slussas in i det svenska skolsystemet. Här menar Kästen-

Ebeling och Otterup (2015) att det krävs ett interkulturellt förhållningssätt, kunskaper 

om flerspråkigt lärande och att arbetet på skolan leds av en engagerad rektor som har 

förstått uppdragets komplexitet (s. 35). I rektorsrollen ingår också att vara lönesättande 

chef i ett individuellt lönesystem, ha kunskaper om skolans juridiska styrning och också 

vara garant för elevernas rättssäkerhet (Rapp 2001, s 37).  

 

Att leda en skola och driva skolutveckling är därför minst sagt ett komplext uppdrag 

och kan beröra en rad olika frågor, helst ska processerna kring dessa dessutom gärna ske 

samtidigt (Ekholm 2011, s. 16). Det ställer stora krav på en organisation och den rektor 

som är satt att leda den. I skollagen anges det dessutom att den svenska skolan ska vila 

på vetenskaplig grund och beprövad vetenskap (Skollagen, 2010:800).  

 

Håkansson och Sundberg (2012) menar att forskning i sig inte ger något entydigt svar 

om hur undervisningen bäst sker, men den kan vara en startpunkt för samtal mellan 

forskare och lärare om hur skolan kan utvecklas både på vetenskaplig grund och på 

beprövad erfarenhet (s 23). Det som inom forskningen visar sig ha god effekt på 

elevernas resultat är om man höjer kvaliteten på lärarnas undervisning och bäst sker det 

genom kollegialt lärande eller lärande gemenskaper som Håkansson och Sundberg 

väljer att benämna det (2012, s 271).  

 

När det gäller kollegialt lärande och effekterna av det har jag valt att studera detta 

närmare på min egen skola. Stämmer det som forskningen visar som framgångsfaktorer 

även på den lokala skolenheten? Lärarprofessionen idag är trots allt fortfarande ett i 
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flera avseenden ensamarbete. Särskilt påtagligt är detta i klassrummet, det visar sig att 

lärare sällan tar en observatörsroll i syfte att utveckla undervisningen tillsammans. 

Svenska lärare gör det dessutom i mindre omfattning än lärare i andra jämförbara länder 

trots att forskningen visar på goda effekter när lärare observerar varandras undervisning 

(Håkansson och Sundberg 2016, s 69).  

 

Med stöd av den här uppsatsen beskrivs ett förbättringsarbete som genomfördes på 

Withalaskolan (åk 7-9) i Vetlanda kommun. Förbättringsarbetet riktades mot lärarnas 

undervisning genom klassrumsobservationer kombinerat med kollegialt lärande.  
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2 Bakgrund  
 

Vetlanda kommun har ca 27 000 invånare och tillhör region Jönköping. Det är en 

landsbygdskommun med många småföretag och mycket tillverkningsindustri. Ytan är 

stor geografiskt (1 510 km²) och har en större tätort, Vetlanda (ca 13 500 invånare). 

Enligt SKL:s kommungruppsindelning är Vetlanda ”varuproducerande kommun”. 2015 

var arbetslösheten 6,1 % vilket är lägre än i riket (7,8). Andelen högskoleutbildade i 

kommunen är 14 % jämfört med riket som ligger på 26 %.  

 

 

2.1 Omorganisation inom Barn- och utbildningsförvaltningen  

Hösten 2012 tillträdde en ny skolchef i Vetlanda kommun. Under våren 2013 började 

Barn- och utbildningsförvaltningen att planera för en omorganisation i strukturen för 

ledning och organisation av förskola och grundskola. Dessa var organiserade i två 

geografiska områden och ledningsgrupperna leddes av två områdeschefer. I 

ledningsgrupperna ingick både förskolechefer och rektorer inom det geografiska 

upptagningsområdet.  

 

Från och med höstterminen 2014 organiseras förskola för sig med en chef för förskola 

och grundskolan för sig med en grundskolechef. Inom grundskolan hade det tidigare 

varit en viss omsättning bland rektorerna på de olika skolorna och några rektorer bytte 

huvudman eller fick andra uppdrag. Rektorerna var positiva till den nya organisationen 

med en delning mellan förskola och grundskola. Gymnasieskolan i kommunen hade 

sedan tidigare en egen organisation och ledningsgrupp, denna lämnades oförändrad.  

 

 

2.2 Låga resultat i Vetlanda kommun  

De låga resultaten i kommunen blev en av de första utmaningarna för den nya 

grundskoleorganisationen. Barn- och Utbildningsnämnden uppmärksammande 

elevernas sjunkande resultat och gav därför den nya Grundskolechefen i uppdrag (ref 

från nämnden) att initiera insatser som kunde höja elevernas resultat. Politikerna i 

Kommunfullmäktige beslutade i samband med detta även att tilldela grundskolan 

projektpengar (4 miljoner kronor) för insatser inom projektet. Alla rektorer fick därefter 

i uppdrag av att ta fram en handlingsplan för ökad måluppfyllelse på varje skola. 

Resultaten på Withalaskolan har sedan 2009 legat under riksgenomsnittet (se bild 1) och 

bilden av försämrade resultat stämmer därför med kommunen i övrigt.  

 
Bild 1: Meritvärde åk 9 Withalaskolan i jämförelse med riket (se även notering i tabell) 
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2.3 Withalaskolan  

Withalaskolan är en 7-9 skola och hade vid höstterminen 2014 ca 385 elever fördelade 

på 19 klasser. På skolan finns också en integrerad särskola och en förberedelseklass för 

nyanlända elever. Skolans leds av mig som rektor sedan höstterminen 2013, från och 

med höstterminen 2014 finns även en biträdande rektor. Skolans lärare organiseras i 

fyra självständiga arbetslag som leds av en arbetslagsledare, de senare utgör 

tillsammans med rektor och biträdande rektor skolans skolutvecklingsgrupp. Efter 2010 

har skolan haft flera rektorsbyten och en stor personalomsättning. Det har gjort att det 

skapats en viss osäkerhet och otydlighet dels när det gäller ledning och styrning, och 

dels inom personalgruppen.  

 

Arbetslagen är sammansatta utifrån olika ämneskompetenser i syfte att eleverna i så hög 

utsträckning som möjligt ska undervisas av lärare inom samma arbetslag. Detta ska göra 

att det främjande elevhälsoarbetet gynnas och arbetet i arbetslaget får tydligare 

elevfokus. Ämneslärare träffas regelbundet vid andra tillfällen i syfte att utveckla 

respektive ämne. Skolan har ett elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektor, 

skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, skolkurator och specialpedagog. Skolan har 

tillgång till skolpsykolog och logoped via ett kommungemensamt resurscentrum. 

Eleverna uppger i olika undersökningar att de känner sig trygga och trivs bra på skolan. 

Detta uppmärksammar även Skolinspektionen vid sin inspektion (Dnr 43-2013:166). 

Lärare och elever bedömer att det är bra arbetsro på lektionerna men det kan variera lite 

mellan olika klasser.  

 

 

2.4 Tillsyn av Skolinspektionen på Withalaskolan 

Samtidigt som jag tillträdde min tjänst på skolan i augusti 2013 skulle också en tillsyn 

av Skolinspektionen genomföras under hösten i kommunen. Tillsynen på Withalaskolan 

visade på en rad brister, till exempel att flera områden inte var åtgärdade sedan förra 

tillsynen 2007 (Dnr 43-2013:166). Där pekar man bland annat på brister i 

kunskapsuppföljning och att analyser av skillnaden i meritvärde mellan pojkar och 

flickor saknas. Inspektionsrapporten för 2013 pekar på att de brister som finns till stor 

del kan tillskrivas problem som hänger samman med bristfällig kontinuitet i det 

pedagogiska ledarskapet (Dnr 43-2013:166). Det framgår bland annat i rapporten att en 

följd av detta är att skolans fyra arbetslag har utvecklat egna rutiner och kulturer. 

Exempel på brister som framkom vid den aktuella tillsynen var bland annat:  

 

 Sjunkande resultat totalt på skolan.   

 

 Brister i det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

 Eleverna saknar reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens 

innehåll.  

 

 Lärarna måste i högre grad ge elever som lätt når kunskapskraven som minst ska 

uppnås ledning och stimulans för att nå längre i sin kunskapsutveckling. 

 

 Lärarna saknar den helhetsbild av skolans resultat som är nödvändig för att 

kunna analysera de vikande resultaten och de ökande skillnaderna mellan flickor 

och pojkar. 
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 Undervisningen i olika ämnesområden måste samordnas så att eleverna får 

möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet 

 

 Lärarna måste samverka i arbetet med att nå utbildningens mål. 
 

 

2.5 Rektors bedömning  

Eftersom jag tillträdde som rektor i stort sett samtidigt som Skolinspektionen 

genomförde sin tillsyn är det svårt att göra en djupare analys av läget på skolan. 

Tillsynsrapporten visar inga direkta överraskningar och min bedömning är att 

Skolinspektionen ger en rättvis bild av skolan höstterminen 2013. Flera av de 

synpunkter Skolinspektionen påpekar handlar om rektors pedagogiska ledarskap och här 

ser jag utmaningar på skolan när det gäller det systematiska kvalitetsarbetet, uppföljning 

av resultat och att det både förstås och sker i medverkan av personal och elever. 

Skolinspektionen nämner samtidigt att det kan ta tid att skapa goda processer och 

rutiner i en verksamhet som under flera år saknat kontinuitet och stadga i det 

pedagogiska ledarskapet och samtidigt präglats av flera och täta lärarbyten (Dnr 43-

2013:166).  

 

Lärarna menar att det förvisso förs diskussioner kring elevernas resultat inom olika 

ämnesgrupper, men inte på en samlad och övergripande nivå, vilket är en förutsättning 

för att exempelvis kunna koppla resultat till arbetssätt och åtgärder. När det gäller 

arbetssätt och undervisningens betydelse så pekar forskningen tydligt på vilken stor 

inverkan detta har för elevernas resultat. Wiliam  (2016) menar till exempel att om man 

satsar på att utveckla lärarnas arbetssätt så blir undervisningen mycket mer effektiv och 

elevernas resultat höjs, dessutom minskar kunskapsluckorna mellan olika grupper av 

elever (s. 49).  

 

Min bedömning är därför att i det läge som skolan befinner sig i först prioritera det vi 

kan påverka själva. Där kommer utveckling av undervisningen främst, dels för att det 

med relativt enkla medel går att synliggöra den, dels för att forskningen så tydligt pekar 

på dess betydelse för elevernas resultat (Hattie 2011, s. 39). Lärarna måste därför ges 

möjlighet och en utmaning i att se, följa upp och diskutera sin egen och varandras 

undervisning för att se och höra om goda exempel och möjligheter till utveckling på den 

egna skolan. Min bedömning är också att skolans lärare behöver utveckla en samverkan 

mellan och inom både arbetslag och ämneslag.  

 

 

2.6 Withalaskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse 

Inför höstterminen 2014 fick kommunens rektorer i uppdrag av grundskolechefen att ta 

fram handlingsplaner för ökad måluppfyllelse. Withalaskolans handlingsplan 

fokuserade bland annat på att hitta en struktur och organisation för ett systematiskt 

kvalitetsarbete, bättre samverkan med eleverna, entreprenöriellt lärande, formativ 

bedömning och ämnesövergripande arbete. Huvudfokus under höstterminen 2014 var 

dock projektet för kollegialt lärande tillsammans med klassrumsobservationer. Projektet 

genomfördes inom ramen för min magisterutbildning och denna uppsats.   

 

De senaste årens skolforskning visar bland annat att när lärare tillsammans diskuterar 

sin undervisning ger det positiva effekter för elevernas lärande (Wiliam  2016, s 288, 

Svedberg 2016, s 90). Ett begrepp som används i det sammanhanget är det kollegiala 
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lärandet som syftar just till att kollegor lär tillsammans när man diskuterar och 

analyserar olika situationer som till exempel sin undervisning. (Ryve et al 2016, s 80). 

Då forskning visar på lärarens betydelse i klassrummet och det kollegiala lärandet ses 

som en framgångsfaktor för skolutveckling beslutade jag att dessa delar ska vara 

prioriterade insatser i Withalaskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse läsåret 

2014-2015.   

 

 

2.7 Vägval   

Ett vägval fick göras kring organisationen för genomförandet av förbättringsarbetet. Hur 

skulle det tas emot av personalen på skolan? Behövde det vara frampiskat och in i detalj 

styrt av mig med täta uppföljningar och avstämningar? Vad gynnade syftet med att 

utveckla undervisningen bäst? Håkansson och Sundberg (2016) menar att det är viktigt 

att alltid anpassa ett förbättringsarbete utifrån skolans lokala kontext och behov (s 111). 

Det blev många frågor som fick ställas utifrån detta. Dels fick jag förhålla mig till vad 

forskningen visar som framgångsexempel och dels till den lokala kontexten på 

Withalaskolan.  

 

Blossing (2014) tar upp tre aspekter som är kritiska i ett förbättringsarbete; villkoren för 

lärarnas deltagande, mötesfrekvensen och ledarskapet (s 54). En fråga jag ställdes inför 

var om deltagandet skulle vara frivilligt eller obligatoriskt. När det gäller lärarnas 

deltagande beskriver Blossing (2014) förbättringsarbeten där det varit frivilligt, men att 

effekten blev att lärarna efter hand uteblev (s 54). Wiliam  (2016) menar att frivillighet 

är en framgångsfaktor och att de som är med i början senare drar med övriga kollegor (s 

249). Själv tog jag dock beslut att i läget som skolan befann sig i så var det viktigt att 

det inte var valbart. Min bedömning var att om alla lärare deltog så skulle det bli mer 

avdramatiserat än om det var frivilligt. Dessutom innehöll förbättringsarbetet en känslig 

del, nämligen att besöka varandras lektioner. Det fanns då en risk i att det hade varit ett 

lätt beslut att välja bort det momentet och sitt deltagande.  

 

När det gäller mötesfrekvensen så organiserades detta och var tydligt prioriterat i 

skolans aktivitetsschema. Min egen roll och hur jag skulle hantera ledarskapet var inte 

helt klart för mig från början. Håkansson och Sundberg (2016) beskriver att skolor som 

befinner sig i början av en utvecklingsfas ofta behöver ett centraliserat styrt ledarskap (s 

196). Jag hade som rektor på en tidigare skola varit med i pilotomgången av 

matematiklyftet 2012 och deltog då i de kollegiala samtalen lärarna hade om sin 

undervisning. Nu var jag relativt ny som rektor på skolan (ett år) och ville undvika att 

hamna i rollen som kontrollant av hur undervisningen gick för lärarna. Jag beslutade 

därför att det skulle vara en tydlighet i vad som gällde med deltagande, organisation och 

mötesfrekvens. Däremot bedömde jag att min egen roll skulle vara att observera 

förbättringsarbetet under pågående process på avstånd. Dels för att avdramatisera min 

roll men också för att lärarna på så vis själva fick äga processen och då också ges 

möjlighet att bli mer professionella.  
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3 Syfte och frågeställningar  
 

Elevernas resultat på Withalaskolan är låga och det är en konstant skillnad efter 2009 

mellan skolan och riket i övrigt. Vid Skolinspektionens tillsyn hösten 2013 pekar man 

på en rad brister, bland annat på låg måluppfyllelse och att lärarna måste samverka i 

högre grad för att nå utbildningens mål (Dnr 43-2013:166). Min egen bedömning är att 

ett förbättringsarbete måste initieras på skolan för att vända elevernas resultat. Under 

våren 2014 får jag dessutom som rektor på skolan ett politiskt uppdrag av Barn- och 

Utbildningsnämnden att ta fram en handlingsplan för ökad måluppfyllelse.  

 

 

3.1 Syfte  

Det finns ett dubbelt syfte med uppsatsen. Dels att genomföra ett förbättringsarbete på 

skolan inom uppdraget i planen för ökad måluppfyllelse som dokumenteras och 

analyseras. Dels att i rollen som rektor ställa sig lite vid sidan om för att kunna se, 

bedöma och analysera vad som sker på en skola under ett projekt eller 

förbättringsarbete. Förbättringsarbetet syftar till att grundlägga en långsiktig utveckling 

av lärarnas lärande, i det här fallet genom att stimulera lärarna att observera varandras 

lektioner, utveckla det kollegiala lärandet och genom det utveckla sin egen och 

kollegornas undervisning. Genom insatserna i förbättringsarbetet är målet att elevernas 

måluppfyllelse på sikt ska öka.  

 

Med en god planering ser jag att det inom ramen för förbättringsarbetet finns 

möjligheter att indirekt också arbeta med några av bristerna som Skolinspektionen pekar 

på. Bland annat att lärarna måste jobba mer ämnesövergripande, att motverka att de fyra 

arbetslagen skapar egna kulturer och att lärarna måste samverka i arbetet med att nå 

utbildningens mål (Dnr 43-2013:166). Ett underliggande syfte är att se om det som 

forskningen lyfter fram som framgångsfaktorer, kollegialt lärande, fungerar på den egna 

skolan. Jag vill också undersöka hur lärarna upplever metoden och om de anser att den 

gynnar dem i sina lärarroller och indirekt påverkar elevernas lärande positivt.  

 

 

3.2 Frågeställning  

Utifrån syftesbeskrivningen ställs följande frågor: 

 

 Vad erfar lärare genom klassrumsobservationer som följs upp och diskuteras i 

kollegiala samtal?  

 

 Vilka aspekter är viktiga såväl generellt som för skolledare när det gäller att få 

till stånd ett kollegialt lärande?  
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4 Tidigare forskning  
 

4.1 Inledning 

Sällan har skolan diskuterats så mycket som nu. Till stor del har debatten handlat om 

hur dålig skolan är och hur illa de svenska skolelevernas kunskaper står sig i 

internationella jämförelser. De politiska partierna är bekymrade över resultaten och 

trumfar mer eller mindre över varandra i hur mycket resurser man vill satsa på att vända 

den negativa utvecklingen. I den nya skollagen (2010:800) betonas att skolan ska vila 

på vetenskaplig grund. Det sker också mer forskning idag men trots ny vetenskap och 

goda exempel inom skolområdet finns det ingen generell lösning eller modell för en 

framgångsrik skola (Larsson och Löwstedt 2016, s 127).  

 

Det sker ett utvecklingsarbete i mer eller mindre utsträckning på de flesta skolor idag 

men det forskningsmässiga stödet för skolutveckling är svagt menar Håkansson och 

Sundberg (2016, s 13). Det är därför i sammanhanget enklare att tänka sig hur den goda 

skolan ska se ut än att visa hur man tar sig dit (Larsson och Löwstedt 2016, s 227). 

Frågan kan samtidigt ställas om det är forskarna eller lärarna själva som har svaret på 

vad som är ger bäst resultat? Biesta (2011) använder begreppet dubbel transformation 

när han beskriver att den evidensbaserade utbildningen behöver vila på både pedagogisk 

forskning och pedagogisk praktik (s 36).  

 

 

4.2 Skolutveckling   

När man lyfter fram vad som kännetecknar effektiva skolor pekar man ofta på rektors 

ledarskap, att de har en ”mission”, att de drivs av engagemang och har tydliga mål och 

visioner (Thornberg  2011, s 39). Men det räcker inte att ha en plan, ska skolutveckling 

ske måste rektor och medarbetare ha en gemensam förståelse för uppdraget och ägas av 

dem som visionen ska vara vägledande för (Thelin 2011, s 75-76). I den processen 

måste rektor vara tydlig och själv vara pedagogisk i förklaringsmodeller till lärare om 

vad skolutveckling handlar om och innebär för skolan. Som rektor bör man också vara 

medveten om att lärares förställningar om skolutveckling många gånger handlar om att 

lösa de problem som uppstår i det dagliga arbetet med eleverna istället för mål som ska 

utvärderas (Scherp 2010, s 79). När det till exempel gäller en skolas resultat får värdet 

många gånger olika betydelse för rektorer och lärare. Vilken betydelse har det 

egentligen för läraren i klassrummet om meritvärdet har gått ner x antal poäng på skolan 

(Håkansson och Sundberg 2016, s 36)? 

 

Men även svenska skolledares förbättringsarbete och hur man prioriterar bland sina 

arbetsuppgifter är oroande menar Håkansson och Sundberg (2016, s 70-71). De pekar 

bland annat på att svenska skolledare i internationella jämförelser, även jämfört med 

nordiska länder, i mindre omfattning ägnar sig åt att följa upp undervisning och elevers 

kunskapsutveckling (Håkansson och Sundberg 2016, s 77). Skolledarforskning är ett 

eftersatt område i Sverige och forskning kring skolledares betydelse för skolans 

framgång har ofta sin grund i andra länders kulturer (Ludvigsson 2009, s. 39).  

 

Trots stora intensioner och politiska insatser visar forskning att när skolutveckling och 

förbättringsarbete sker lokalt får den bäst effekt. Pedagogiska förbättringsarbeten och 

skolutveckling bör samverka med nya forskningsresultat. Men för att lyckas fullt ut 

behöver man också ta hänsyn till de lokala förutsättningarna som finns på varje enskild 

skola (Larsson och Löwstedt 2016, s 127). Thelin (2011) pekar på att skolutveckling i 
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högre grad bör ske på den enskilda skolan utifrån dess förutsättningar, särskilt eftersom 

det idag är mer möjligt då skolsystemet är mer decentraliserat (s 71). Håkansson och 

Sundberg (2016) är inne på samma spår och menar att forskningen betonar vikten av att 

alltid anpassa förbättringsinsatser utifrån skolans lokala behov och sammanhang (s 

111). Samma forskare menar också att internationella undersökningar visar att skolors 

självständighet gynnar elevernas lärande positivt (s 67).  

 

Inom sjukvården är den vetenskapliga grunden tydligare, medicinsk 

behandlingsforskning kan på ett annat sätt än den pedagogiska hålla andra faktorer 

konstanta. Men när det gäller sådant som patientinformation och patientutbildning, 

befinner sig sjukvården på minst lika osäker mark. Norman och Fritzén som forskat 

inom området använder sig av begreppet förbättringskunskap och menar att det finns ett 

dubbelt uppdrag inom vården (2012, s 105). De menar att arbetet ska bedrivas utifrån 

professionell kunskap och utveckla detta med en grund i förbättringskunskap. I 

praktiken innebär det att man genomför förändringar som ger bättre resultat för 

patienterna. Inom skolan finns det många exempel på förbättringskunskap men jämfört 

med sjukvården finns det inom skolan en osäkerhet som gör att skolledare ofta hellre 

prövar nytt än lyfter fram beprövad erfarenhet. Larsson och Löwstedt (2016) menar att 

man mer borde titta på erfarenheterna från den vardagliga praktiken till förmån för de 

dominerande idéerna och myterna om vad som är bäst för skolan (s 227).  

 

Samtidigt är det inte alltid enkelt att få med lärare i att diskutera vardagspraktik. 

Ludvigsson (2009) visar i sin forskning att lärare ofta har lättare att prata om 

snöbollskastning än om metoder för lärande (s 167). En rektor har därför en viktig 

funktion att bygga strukturer som leder förbi sådana hinder och istället driva och leda 

skolutveckling. Att utveckla lärares lärande ska i det sammanhanget vara högsta 

prioritet för en skolledare menar Wiliam  (2016, s 248). Som ett stöd i det kan rektor 

lyfta in vad forskningen visar och ha som mål att det blir en integrerad del av 

skolkulturen på sin skola (Håkansson och Sundberg 2016, s 27). Forskningen kan dock 

inte berätta för en skolledare vad den ska göra, men den kan visa på metoder som har 

prövats i att utveckla lärares arbete och som har visat sig ge störst effekt på elevernas 

lärande (Wiliam  2016, s 291).  

 

 

4.3 Kollegialt lärande 

Inom skolan har man länge sökt efter metoder och bra sätt som gör att lärare kan 

samarbeta för att utveckla sin undervisning (Svedberg 2016 s 87). Kollegialt lärande har 

blivit ett begrepp i den svenska skolan som mer och mer kännetecknar en metod för 

skolutveckling. Matematiklyftet som inleddes i början av 2010-talet blev en modell på 

skolorna i Sverige som satte ord och handling på kollegialt lärande. Sverige verkar dock 

ligga efter andra länder, Håkansson och Sundberg (2016) visar i en internationell 

jämförelse att svenska lärare samarbetar med kollegor i mindre utsträckning än vad 

lärare i andra länder gör (s 67). Den nyazeeländska forskaren Timperley (2015) 

använder till exempel begreppet kollegahandledning och menar att det arbetssättet är 

tämligen spritt i länder som Nya Zeeland (s 9).  

 

I takt med att kollegialt lärande används som ett begrepp uppstår ibland missförstånd, 

ofta omedvetet men det skapar ändå en viss osäkerhet. Ryve et al (2016) menar att det 

finns en risk att begrepp urvattnas när något blir populärt och ger begreppet formativ 

bedömning som exempel (s 76). När det gäller begreppet kollegialt lärande definierar 

Ryve et al (2016) det enligt följande: 
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”Kollegialt lärande – är en sammanfattande term för olika former av 

kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig 

kunskaper ur ett brett kunskapsbegrepp som också innehåller förmågor och 

färdigheter i den vardagliga praktiken” (s. 76).   

 

Svedberg (2016) menar att om lärare lär av varandra på ett systematiskt sätt så höjer 

man kvaliteten på undervisningen och arbetet blir mer meningsfullt för dem (s 90). Han 

menar att detta är själva grundtanken med kollegialt lärande och att det i sin tur också 

leder till att elevernas resultat kan höjas (Svedberg 2016, s 90). Håkansson och 

Sundberg (2016) tar upp att handlingar som är kopplade till kollegialt lärande handlar 

om att lärarnas professionalitet ska effektiviseras så att det gynnar elevernas lärande 

(2016 s 208).  

 

Samarbetskulturer uppstår dock inte av sig själva och det är inte heller en självklarhet 

att de fungerar bra bara för att man sammanför lärarkollegor.  Hargreaves och Fullan 

(2013) väljer att benämna formen för arrangerad kollegialitet och menar att när det 

fungerar som bäst kan det få igång relationer mellan lärare och kan också bli ett första 

steg till djupare samarbete mellan lärare på en skola (s 151). Når man ytterligare ett steg 

i skolutvecklingen på en skola framstår begreppet ständiga förbättringar som en del i 

detta. När lärarna är överens om att de kan förbättras, inte för att de inte är tillräckligt 

bra, utan för att de kan bli bättre har en naturlig kollegialitet skapats (Wiliam  2016, s 

288).  

 

Läraren i klassrummet har idag en mycket viktig roll i skolutvecklingsarbetet, det 

bekräftas inom både litteratur och forskning. Idag förväntas dessutom att lärares lärande 

ska ske i kollegiala sammanhang för att i förlängningen bidra till en organisatorisk nivå 

så att en kapacitet byggs upp för förändring och förbättring (Håkansson och Sundberg 

2016, s 105). Även Larsson och Löwstedt (2016) är inne på den organisatoriska 

förmågan och att det är en viktig förutsättning för skolor att kunna sprida och samordna 

lärares erfarenheter med varandra i ett kollegialt lärande (s 204). I ett organisatoriskt 

lärandeperspektiv handlar det därför inte om att ta efter andras lösningar eller begrepp 

som framgångsfaktorer. Lärares egna erfarenheter i det här sammanhanget är väsentliga 

och att diskussionerna tar sin utgångspunkt i vardagspraktiken på den egna skolan 

(Thelin 2011, s 72).  

 

I lärarnas kollegiala strävan om att förbättra undervisningen glöms eleverna ofta bort 

och de blir reducerade till att enbart bli mottagare i processen (Håkansson och Sundberg 

2016, s 209). Även Blossing (2014) beskriver elevernas tillkortakommande och menar 

att lärarna ser det kollegiala lärandet som en positiv samvaro i gruppen men därför 

också riskerar att missa målet att föra över erfarenheterna tillsammans med eleverna (s 

52). Svedberg (2016) menar att kritik mot kollegialt lärande vore som att svära i kyrkan 

(s. 94). Han hänvisar till den kritik som finns och som ifrågasätter om det kollegiala 

lärandet verkligen får den positiva effekt på elevernas lärande satt i relation till den tid 

och kostnad som läggs ner (Svedberg 2016, s 94). Även Timperley (2015) tar upp att 

lärarna i sina diskussioner ofta glömmer bort att ta med elevernas reaktioner på 

undervisningsmetoderna, det är ju för att gynna elevernas lärande som de prövas menar 

hon (s 122).  
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4.4 Klassrumsobservationer  

Om man ska får en bra effekt i det kollegiala lärandet får det inte stanna enbart vid att 

lärare diskuterar sin undervisning, man behöver se varandras undervisning också. Ett 

sätt att organisera detta kan göras via ”handledningstriader” som är en typ av kollegial 

handledning med tre lärare som turas som att handleda, handledas av och observera 

varandra (Wiliam  2016, s 201). Att observera varandras undervisning är ofta lite 

känsligt och sker sällan spontant i vardagen på skolor i Sverige. I en internationell 

jämförelse så observerar svenska lärare varandras undervisning i lägre grad än lärare i 

andra länder, till exempel uppger 57 procent att de aldrig observerar kollegors 

undervisning (Håkansson och Sundberg 2016, s 69).  

 

Att själv se hur en lärarkollega agerar i klassrummet är en stor skillnad jämfört med att i 

ett samtal höra om hur kollegan gör i sin undervisning. Yrkeskunnandet inom 

lärarkåren kan ibland omnämnas vara en tyst kunskap, det vill säga att det är svårt att 

beskriva och sätta ord på hur man som lärare agerar i klassrummet (Frelin 2014, s 16). 

När tyst kunskap kommuniceras till en annan person kallar Wiliam  (2016) det för att 

det sker en externaliseringsprocess och ger exempel på att det ibland blir svårt när 

lärare tar emot lärarstudenter och tvingas sätta ord på det de gör i undervisningen och 

som då ofta sker intuitivt (s 211).  

 

En stark norm inom skolan är att lärare förväntas låtsas att deras undervisningsmetoder 

är lika effektiva som sina kollegors, även när de känner sig dåligt förberedda (Timperley 

2015, s 63). Wiliam  (2016) hänvisar till forskning som redan för 40 år sedan (USA) 

visade att elever i olika klasser gjorde större framsteg än andra beroende på vilken lärare 

man hade (s 45). Om kvaliteten på lärare och deras undervisning skulle vara ungefär 

lika så skulle resultaten i klasserna se liknande ut, men så ser det inte ut i praktiken 

menar Wiliam  (2016, s 45). Sett i det ljuset bör det vara naturligt för en skola att inrikta 

sitt utvecklingsarbete med fokus mot lärarnas eget lärande och praktik i undervisningen.  

 

Frågan är då hur bra klassrumsundervisning ser ut? Vad har man gjort i länder som 

utvecklat och förbättrat sina skolsystem? Ryve et al (2016) hänvisar till 

McKinseyinstitutet som menar att länder som skapat system där lärare och skolledare 

arbetar tillsammans, där man öppnar upp klassrummen och där lärarna handleder 

varandra, de lyckades bättre (s 77). Med tanke på att svenska lärare i lägre grad jobbar 

på det viset jämfört med lärare i andra länder bör man titta noggrannare på vad 

forskningen visar och omsätta det även i den svenska skolan. Håkansson och Sundberg 

(2016) beskriver att när dörren stängs till klassrummet blir läraren oftast ensam i sitt 

agerande och i hur det ska ske (s 250). Samma forskare menar vidare att lärare i 

kollegiala sammanhang kan vara entusiastiska inför nya idéer men när det ska omsättas 

i praktiken har de inte förstått hur de egentligen ska göra och fortsätter bedriva sin 

undervisning som tidigare (Håkansson och Sundberg 2016, s 250).  

 

För att kunna utveckla sin undervisning behöver en lärare helt enkelt se goda exempel 

(dåliga exempel kan i sig också vara utvecklande) av undervisning. För att skaffa sig 

kunskap om framgångsrika sätt att undervisa måste lärare helt enkelt besöka varandras 

lektioner (Blossing 2014 s 51). När lärare samtalar om sin undervisning sker det oftast 

med ämneskollegor, detta gäller även de tillfällen man observerar en annan lärares 

lektion. Wiliam  (2016) menar dock att det utvecklar och berikar den egna 

undervisningen när lärare observerar andra ämneslärares lektioner (s 276). Både 

forskning och andra studier visar tydligt att det är en framgångsfaktor när lärare 

diskuterar sin undervisning tillsammans, ännu bättre blir det om sker med inslag av 
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undervisningsobservationer och gärna med extern expertis som deltagare (Ryve et al 

2016, s 80).  

 

Hargreaves och Fullan (2013) menar att det är en underutnyttjad strategi inom all 

utbildning att lärare inte jobbar mer i team och lär av varandra inom både den egna och i 

andra skolor (s 119). Samma forskare menar också att lärare måste bli professionella 

och planera, bedriva och förbättra sin undervisning som medlemmar i högpresterande 

team (Hargreaves och Fullan 2013 s 46). Skolledare har en viktig roll i arbetet och 

måste verka för att få en samsyn för vikten av kollektivt arbete kring undervisningen, 

lärare kan inte förväntas driva det arbetet på egen hand (Håkansson och Sundberg 2016, 

s 202).  

 

Håkansson och Sundberg (2016) ger exempel från en studie på en amerikansk 

grundskola där man använde klassrumsobservationer som kollegialt lärande (s 215). 

Lärarna besökte varandras lektioner och det gavs tid för diskussioner för det man sett 

och lärt. Studien visar att tre tydliga mönster visade sig: 

 

1. Lärarnas isolering i arbetet minskade 

2. Undervisningspraktiken förändrades  

3. Den professionella kulturen förändrades, till exempel samarbetet mellan lärare i 

olika årskurser 

 

Det visade sig också att lärarna själva efterfrågade respons på sin undervisning och man 

blev öppnare med att prova nya undervisningsmetoder. Tidigare hade rektorn 

rutinmässigt gjort lektionsbesök, nu resulterade projektet istället i att lärarkollegor 

observerade varandras lektioner (Håkansson och Sundberg 2016 s 215). Det finns 

många positiva aspekter med att lärare observerar varandras undervisning. Om 

motsatsen sker, att det inte görs, riskerar det att göra erfarenheter från undervisning 

personliga och dessutom inte vetenskapliga om man inte låter erfarenheterna bli 

offentliga och prövade av andra (Timperley 2015 s 9). Samtidigt är det få yrken som är 

så synliga som lärares, problemet är bara att det sällan är det för de närmaste kollegorna, 

hur kollegorna arbetar får lärare oftast veta genom eleverna (Larsson och Löwstedt 

2016, s 206).  

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4.5 Förutsättningar för skolutvecklande förbättringsarbete   

För att skolutveckling ska ske krävs det enligt Thelin (2011) att förändringarna 

genomsyrar hela, eller stora delar av skolan och att det inte är begränsat till några 

enskilda lärare utan omfattar hela verksamheten (s 73). Felet som många gånger sker är 

att lärare genomför fortbildning vilket i och för sig utvecklar den enskilde lärarens 

kompetens men det leder sällan till verksamhetsutveckling av skolan (Larsson och 

Löwstedt 2016, s 181). Skolutveckling utifrån perspektivet en lärande organisation vilar 

inte i första hand på enskilda individers lärande, istället betonas vikten av att skapa 

förutsättningar för ett gemensamt lärande (Thelin 2011, s 74). För att skapa ett 

gemensamt lärande krävs att en rad samverkande processer sker samtidigt.   

 

Larsson och Löwstedt (2016) har i sin forskning sett sex förutsättningar som de menar 

är betydande för att insatser kring förändringsarbete ska leda till skolutveckling (s 202). 

De menar att detta har varit tydligt oavsett vilken utvecklingsstrategi som tillämpats och 

har varit framträdande i skolor som lyckas väl med att genomföra sina 
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förändringsinsatser (Larsson och Löwstedt 2016, s 203). De sex förutsättningarna 

Larsson och Löwstedt anger redogörs för och sammanfattas kort enligt följande (s 202): 

 

1. Förmåga till organisatoriskt lärande; att lyfta fram den lärande organisationen 

som en framgångsfaktor samtidigt som dess komplexitet betonas  

 

2. Utvecklade organisationsföreställningar; att lärarna har en förståelse för 

organisationen som en helhet och inte motsatsen där många lärare ser sig som 

individer inom samma profession som samlas för att dela resurser och stödja 

varandra  

 

3. Att lärares arbete synliggörs; att lärare ges möjligheter att se varandra i 

handling, lärares arbete är synligt för nästan alla men sällan för de närmaste 

kollegorna 

 

4. Att arbetslag är lärlag; att man ger och får synpunkter av varandra på hur 

undervisningen kan genomföras, jobba nära varandra och bryta isoleringen 

 

5. Kollektiv disciplinering; att man håller fast vid det man har sagt sig göra i en 

förändring eller utvecklingsfas 

 

6. Organisatoriskt ledarskap; att man som rektor utmanar den starka 

lärarprofessionen och tar ansvar för att utveckla verksamheten och därmed har 

insikt i att man leder en organisation med speciella kännetecken.  

 

 

Håkansson och Sundberg (2016) visar i boken Utmärkt skolutveckling på de viktigaste 

slutsatserna från internationell skolforskning och vad som har visat sig som 

framgångsfaktorer. De lyfter fram tio punkter eller riktningsgivare de sett i sin forskning 

och som de menar är mekanismer som går att förändra och samtidigt påverkar elevernas 

resultat positivt (Håkansson och Sundberg 2016, s 255). De tio riktningsgivarna 

sammanfattas kort enligt följande:  

 

1. En långsiktig, samlande vision; för att utveckla skolan måste alla aktörers 

insatser koncentreras och dar åt samma håll 

 

2. Ett tydligt pedagogiskt ledarskap; skolans alla uppgifter måste koncentreras, 

läroplan och måluppfyllelse behöver ständigt kommuniceras 

 

3. Kartläggningar av skolans position; skolan behöver ha ett systematiskt 

kvalitetsarbete som ger ett underlag kring skolans starka sidor och områden som 

behöver utvecklas 

 

4. Utveckling av undervisningen; en kultur som innebär en kontinuerlig 

utveckling av undervisningen och goda lärmiljöer för eleverna behöver byggas 

in i organisationen 
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5. Att främja och stödja excellent lärarskap; elevernas lärande är ofta en 

spegling av lärares lärande, därför är det viktigt att lärare successivt utvecklar 

sin kompetens 

 

6. En systematisk, intensiv och skolbaserad kompetensutveckling; 
skolutveckling bör ske utifrån den lokala skolans egna förutsättningar och 

behov, samtidigt som det också understöds från högre ledningsnivåer 

 

7. Utveckling av lärande professionella gemenskaper; att skolan bygger upp en 

professionell kapacitet som utvecklas genom olika former av kollegialt lärande  

 

8. Struktur och samspel i förbättringsarbetet; en undersökande skolkultur 

uppstår inte av sig själv utan behöver en tydlig ledningsstruktur som bygger på 

tillit, lyssnande och är stödjande 

 

9. Lärande bedömning; förbättringsarbete behöver kontinuerligt utvärderas och 

leda till nya utmaningar som formuleras i mål 

 

10. Intelligent implementering; skolan behöver inte uppfinna hjulet själv, istället 

behöver man ta stöd från framgångsrika exempel, vad forskningen visar och 

hantera det utifrån skolans lokala kontext  

 

 

Sammantaget visar forskning inom det här området att det går att förbättra och utveckla 

skolan, men det är en rad processer och insatser som måste fungera. Rektors ledarskap 

lyfts fram men det leder inte till någon skolutveckling om förståelsen för uppdraget inte 

delas av lärarna. Rektor måste prioritera lärares lärande, ta stöd av vad forskningen visar 

och omsätta det i en lokal kontext på den egna skolan. Svenska lärare samarbetar i lägre 

omfattning än jämförbara länder, samtidigt visar forskningen att lärare som lär av 

varandra och diskuterar sin undervisning höjer elevernas resultat.  

 

Det finns kritik som ifrågasätter om den tid och kostnad som läggs ner på kollegialt 

lärande verkligen ger effekt på elevernas lärande. Det är därför i sammanhanget viktigt 

att vara observant på att det inte är någon självklarhet att skolutveckling sker bara för att 

man sammanför lärarkollegor. Både Larsson och Löwstedt (2016) och Håkansson och 

Sundberg (2016) lyfter fram förutsättningar som är betydelsefulla i ett 

förbättringsarbete, dessa kommer jag att använda som grund för att analysera mitt eget 

material.  
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5 Metod 
 

Grunden för förbättringsarbetet handlar om att utveckla undervisningen på skolan med 

hjälp av klassrumsobservationer och kollegialt lärande. Metoden innebär att lärarna 

genomför klassrumsobservationer hos varandra och att det sedan diskuteras och följs 

upp i ett kollegialt samtal. Metodvalet tar stöd i aktuell forskning där bland annat 

Wiliam  (2016), Håkansson och Sundberg (2016) och Svedberg (2016) pekar på 

fördelar med kollegialt lärande. Förbättringsarbetet genomfördes under höstterminen 

2014 och följdes upp med stöd av gruppintervjuer i en kvalitativ studie (denna uppsats) 

i februari och mars 2015.   

 

Förbättringsarbetet har genomförts på den egna skolan vilket har underlättat 

genomförandet och möjligheten för mig att följa arbetet. Formen för metodvalet har 

anpassats utifrån de frågeställningar som ställts för att få så ett bra empiriskt underlag 

som möjligt. I följande metodavsnitt redogörs för hur förbättringsarbetet planerades, 

genomfördes och följdes upp. 

 

 

5.1 Förbättringsarbetet  

 
5.1.1 Kartläggning av nuläget på skolan  

Inför förbättringsarbetet gjordes en kartläggning av nuläget på skolan. De senaste årens 

resultat hade sjunkit och i mina samtal med lärarna på skolan hänvisar man till att det 

varit omsättning av kollegor och rektorsbyten som delvis förklarade de sjunkande 

resultaten. Skillnaden i meritvärde mellan riket och skolan visar att rikets värde varit 

konstant eller till och med ökat något medan Withalaskolans värde sjunkit sedan Lgr 11 

infördes. Skolinspektionens tillsyn hösten 2013 utgjorde också ett underlag för att 

bedöma situationen på skolan. Min bedömning som rektor sammanfaller med 

Skolinspektionens rapport.  

 

I övrigt har jag noterat att täta rektorsbyten har skapat en osäkerhet inom 

personalgruppen. Det finns en oro när det gäller informationsflödet, spontan eller 

strukturerad samverkan mellan lärarna sker i liten omfattning, i synnerhet inte mellan de 

olika arbetslagen. Det finns ämnesgrupper som träffas regelbundet men min bedömning 

är att träffarna oftast handlar om praktiska frågor som organisation av nationella prov 

och beställning av läroböcker. Det leder fram till att jag gör en analys av läget under 

våren 2014 och utifrån den görs en medveten indelning av de grupper som lärarna ska 

samarbeta i under förbättringsarbetet.  

 

 
5.1.2 Information och förankring i personalgruppen  

Vid en gemensam APT (arbetsplatsträff) i maj 2014 initierade jag Withalaskolans 

handlingsplan för ökad måluppfyllelse. Personalen informerades om att den gäller från 

och med läsåret 2014/2015 och att fokus under höstterminen 2014 kommer att inriktas 

mot klassrumsobservationer och kollegialt lärande. Jag informerade om att 

förbättringsarbetet under höstterminen samtidigt ingår som ett moment i min 

magisterutbildning. Min uppfattning var att personalen var positiva till det och hade 

inga invändningar på upplägget. I samband med uppstarten av höstterminen 2014 gick 

jag tydligare och mer i detalj igenom förbättringsarbetets syfte och de planerade 

insatserna.  
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5.1.3 Planering och genomförande  

Kartläggningen visade att klassrumsobservationer och kollegialt lärande sammanföll väl 

med skolans behov utifrån rektors bedömning och vad bristerna i Skolinspektionens 

tillsyn visade. En projektplan gjordes där planen var att dela in lärarna tre och tre i olika 

basgrupper. Deltagarna inom basgrupperna skulle sedan göra klassrumsobservationer 

hos varandra vilket innebar att varje lärare genomförde och fick besök av de två 

kollegorna i gruppen. Uppföljning av observationerna genom kollegiala samtal skulle 

ske på schemalagda basgruppsträffar vid fem tillfällen under terminen. Utvärdering 

planerades att ske genom fokusgruppintervjuer efter projektets genomförande.  

 

 
5.1.4 Basgrupper 

Basgrupperna utgjordes av tre lärare per grupp, totalt blev det tio grupper och omfattade 

samtliga lärare på skolan. En medveten indelning gjordes med utgångspunkt i att 

grupperna skulle vara så blandade som möjligt. Lärarna skulle vara blandade 

könsmässigt, ämnesmässigt och fördelade mellan teoretiska och praktiska ämnen och 

dessutom tillhöra olika arbetslag. Det betonades att syftet med projektet inte var att 

utveckla det ämnesdidaktiska arbetet, fokus skulle istället vara på mer generella 

aspekter av lärarrollen i klassrummet som till exempel ledarskap, inledning och 

avslutning av lektioner. Genom indelningen i basgrupperna kunde lärarna samverka 

med kollegor de sällan gör det med annars. Här gavs också möjlighet att observera och 

diskutera lärarrollen med ämneskollegor utanför det egna ämnet. Ett indirekt syfte med 

detta var att också se möjligheter till ämnesövergripande arbete 

 

 
5.1.5 Klassrumsobservationer  

För att möjliggöra så att lärarna kunde genomföra klassrumsobservationer hos varandra 

anställdes en resurslärare (projektpengar från förvaltningen) under perioden för 

förbättringsarbetet (höstterminen 2014). Lärarna bokade upp resursläraren så de kunde 

friställas (om de hade en lektion) när de gjorde klassrumsobservationer hos varandra 

inom basgrupperna. Hindret som ofta finns att hinna göra klassrumsobservationer 

mellan de ordinarie lektionerna för lärarna undveks därför till största delen genom 

resursläraren. Eleverna informerades om varför det var en extra lärare på lektionerna 

ibland och varför hen inte deltog aktivt i undervisningen.   

 

 
5.1.6 Basgruppsträffar 

Under höstterminen var fem basgruppsträffar inplanerade i skolans aktivitetsschema. 

Inför basgruppsträffarna skulle alla i gruppen ha observerat varandras lektioner en till 

två gånger. De två första tillfällena var till viss del ostrukturerade för att avdramatisera 

klassrumsobservationerna. Uppdraget var att se till lektionen och undervisningen i 

allmänhet och lägga fokus på lektionens uppstart och avslut. Inför de tre sista 

basgruppsträffarna lämnade jag ut en tydligare struktur där det tydligare framgick vad 

man skulle titta på vid klassrumsobservationerna.  
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5.2 Datainsamling 

 
5.2.1 Dokumentation under projektets gång  

Jag observerade passivt på avstånd och förhörde mig mest om att den planerade 

organisationen fungerade. Basgrupperna dokumenterade varje möte som egna 

minnesanteckningar. Från min sida var jag dock mycket tydlig med att anteckningarna 

inte skulle skrivas eller lämnas till mig. Minnesanteckningarna skulle fungera som ett 

stöd för gruppens egen utveckling och för att kunna följa upp vad man diskuterat 

tidigare. Ansvaret för att dokumentera cirkulerade i basgruppen. Jag själv hade därför en 

medvetet passiv roll under förbättringsarbetet för att lärarna skulle kunna ha fokus på 

projektets syfte och inte hämmas av att de skulle redovisa vad de sett och gjort till mig 

som rektor. För min egen del var det därför främst arbete med planering och 

dokumentation innan och efter förbättringsarbetet.  

 

 
5.2.2 Utvärdering av förbättringsarbetet 

För att få svar på frågeställningarna och för att få fram kvalitativa data användes 

fokusgruppintervjuer som metod. Yin (2013) menar att det är en fördel då man kan nå 

många deltagare som har gemensamma erfarenheter, men också för att de lättare 

uttrycker sina åsikter i en grupp än i en enskild intervju (s. 144-145).  Även Denscombe 

(2013) pekar på fördelen med diskussioner i gruppintervjuer och bredden av den 

interaktion som kan ske där (s 236). I förbättringsarbetet deltog totalt 30 lärare fördelade 

i 10 basgrupper. I grupperna ingick lärare både med och utan lärarexamen. Grupperna 

var också blandade utifrån kön, ämne och arbetslag.  

 

Inför fokusgruppintervjuerna delades lärarna in i helt nya grupper och utifrån andra 

aspekter, i första hand att läraren hade lärarexamen. Jag gjorde ett medvetet val att först 

tillfråga 12 lärare med skilda ämneskombinationer för att delta i intervjuerna, samtliga 

tackade ja. Lärarna fick därefter skriftlig information om intervjuernas syfte och hur 

intervjuerna skulle genomföras. Som Denscombe (2013) betonar var jag tydlig i 

informationen att deltagandet var frivilligt och att man kunde avbryta intervjun när och 

om man ville (s 197). Det var också tydligt att ingen skulle namnges eller att citat skulle 

kunna härledas till något ämne eller person. Intervjuerna spelades in på diktafon och 

frågorna var öppna i karaktären av ”ge exempel på”, ”berätta” och så vidare. I 

informationen till deltagarna var frågeställningarna till intervjuerna i stora drag angivna. 

Deltagarna kunde därför till viss del förbereda sig inför intervjun.  

 

Jag valde att skapa fyra nya fokusgrupper med tre lärare i varje. Yin (2013) menar att 

det är en stor fördel om man kan samla in data från fler än en grupp och att man på så 

vis kan få in merparten av underlaget för arbetet (s 145). Fokusgrupperna delades även 

här in blandat, kön, arbetslag och ämnesbehörighet. Ingen av deltagarna i respektive 

grupp hade ingått i någon annans basgrupp. Fokusgrupperna var därför helt nya och 

skapades endast i syfte för intervjutillfället. De fyra fokusgrupperna representerades av 

lärare med legitimation i samtliga ämnen utom slöjd, teknik, musik och moderna språk.  

 

 

5.3 Etiska överväganden 

Undersökningen är en kvalitativ studie och en så kallad insiderforskning som Yin kallar 

det när man studerar sin egen organisation (2013, s 50). Den aspekten har gjort att jag 

beaktat de etiska övervägandena extra noggrant. Yin (2013) menar att forskarens 
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personliga roll i en kvalitativ studie kräver öppenhet om det kan påverka studiens 

resultat (s 50). I den här studien är jag lärarnas rektor och lönesättande chef vilket kan 

vara problematiskt, samtidigt har fokus i förbättringsarbetet inte legat på någon enskild 

lärares agerande. Denscombe (2013) menar att man som forskare är skyldig att i förväg 

planera för att skydda deltagarnas intressen och överväga konsekvenser som skyddar 

dem som hjälper till med undersökningen (s 195). Metodval och öppenhet kring syftet 

har därför varit viktigt i det hänseendet och för att avgränsa min egen roll. Bland annat 

gäller detta basgruppernas dokumentation som inte skulle redovisas till mig. Själva 

genomförandet skedde därför medvetet helt utan observation eller medverkan från min 

sida.  

 

Inför fokusgruppintervjuerna gjorde jag andra överväganden då jag personligen som 

frågeställare (och chef/rektor) indirekt riskerade att hamna mer i fokus. Informanterna 

fick därför information om intervjuns syfte och frågan om frivilligt deltagande i ett 

tidigt skede. De fick frågan via e-post och huvudfrågorna bifogades så att man själv 

kunde läsa igenom förutsättningarna i lugn och ro innan man bestämde sig för att tacka 

ja eller nej. Jag valde e-post för att undvika att de indirekt skulle känna sig mer pressade 

att svara ja om frågan kom muntligt direkt från mig.  

 

Vid själva intervjutillfället ställdes frågan igen om alla kände att de hade fått tillräcklig 

information om intervjuns syfte, att det var frivilligt och att det var möjligt att avsluta 

intervjun om den kändes obekväm. Enligt Denscombe är detta själva premissen för ett 

som han kallar det informerat samtycke (2013, s 197).  

 

 

5.4 Metoddiskussion  

Att genomföra ett förbättringsarbete på sin egen skolenhet och följa upp det på det här 

viset med en uppsats kan ha både fördelar och nackdelar. Det var till fördel att känna 

verksamheten, personalen och de behov skolan stod inför genom kartläggningen. Det 

var också en fördel att på ett tidigt stadium kunna analysera möjligheter, ekonomi och 

förutsättningar för genomförandet av projektet. Nackdelen med att genomföra ett 

projekt på den egna skolan kan vara att man som rektor kan ha förutfattande meningar 

om verksamheten och hur lärarna ställer sig och agerar. Det finns också en risk i att 

lärarna kan svara det de tror att rektor vill höra och känner sig tveksamma att uttrycka 

vad de tänker.   

 

Jag gjorde ett medvetet val att under projektets gång själv vara passiv. Det fanns 

egentligen flera anledningar till det. Dels för att metodvalet i sig inte gjorde att behovet 

av resultatinsamling behövdes löpande. Dels för att min passiva roll under själva 

förbättringsarbetet var att lärarna skulle få en känsla av att detta var något positivt, 

spännande och utvecklande för dem själva, utan att rektor behövde veta eller höra hur 

det gick vid själva lektionstillfället. Det fanns annars en fara i det, att man kunde 

uppleva det som att rektor granskade dem som lärare. Därför var jag mycket tydlig med 

att jag inte kommer att delta på några lektioner eller basgruppsträffar. Jag betonade 

också att dokumentationen de gjorde under sina träffar inte skulle lämnas in till mig. 

Däremot var det tydligt från början med att jag efter projektet kommer att ställa frågor 

om hur de upplevt förbättringsarbetet.  

 

Då metodvalet gjorde att jag skulle kunna vara passiv under själva förbättringsarbetet 

var förarbetet desto viktigare. Information om projektet lämnades på våren 2014 vid en 

APT för att kunna landa in och för att eventuella frågor skulle kunna ställas i god tid 
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och om förutsättningar skulle behöva ändras. Det var också ett stort värde att detta var 

genomgånget och klart innan läsårsstarten då alla var medvetna och inställda på vad 

som väntade. Eleverna vande sig omgående även om de upplevde det konstigt ibland att 

det var en extra lärare i klassrummet som inte hjälpte till i klassrummet och inte 

observerade dem utan deras lärare.  

 

Indelningen av basgrupperna gjordes medvetet av mig för att bryta upp invanda mönster 

i arbetslag och ämneslag. Jag noterade bland annat att det även bland erfarna lärare 

uppstod en viss osäkerhet inför detta. I intervjuerna senare framkom det att man 

efterhand fick förtroende för varandra i grupperna och att man såg vinsterna med den 

indelning som gjorts.  

 

Ett av syftena var att utveckla lärarnas undervisning. Detta kunde ha organiserats och 

genomförts genom att lärarna själva genomförde på förhand planerade och bestämda 

moment liknande Läs- och Matematiklyftet och sedan diskuterat detta i kollegiala 

samtal. Nu planerade den undervisande läraren själv sin lektion. För att få ett bra 

underlag till diskussionerna i basgrupperna och mer konkreta exempel valde jag att även 

organisera för klassrumsobservationer inom projektet. Genom organisationen med 

klassrumsbesök uppföljt av kollegiala samtal bedömer jag att validiteten styrktes.  

 

Organiseringen av intervjuerna som gjordes i fokusgrupper bedömer jag gjorde att 

lärarna kände sig trygga med att säga vad man ville utan att känna sig själv utlämnad 

eller att lämna ut någon kollega. Det blev väldigt avslappnade intervjuer som ganska 

omgående gick över till ett samtal där jag bara behövde styra i samtalet vid något 

enstaka tillfälle. Jag bedömer därför att de svar jag fick i diskussionerna var ärliga och 

min bedömning är att det styrkte reliabiliteten.    

 

Organisatoriskt har förbättringsarbetet fungerat bra, den tidiga informationen och 

tydligheten kring förbättringsarbetet har skapat få eller inga missförstånd eller 

oklarheter. Det stora misstaget jag gjorde var att jag inte lämnade ut mallen för vad 

lärarna skulle observera vid de första lektionsbesöken. Det visade sig skapa en 

osäkerhet istället för motsatsen vilket var mitt syfte. Efter signaler om detta lämnade jag 

ut mallen (ref, bilaga?) som de kunde följa när de observerade varandras lektioner. 

Detta gjorde många lärare bekvämare och både observationer och efterföljande 

diskussioner blev bättre.  

 

En viktig förutsättning var att tidsfrågan inte fick bli ett hinder för lektionsbesöken. 

Reservvikarien som anställdes för att stödja detta fungerade bra och var en stor 

anledning till att genomförandet av förbättringsarbetet var möjligt i den omfattning som 

skedde. I slutet av arbetet fick jag många signaler om att lärarna gärna hade sett en 

fortsättning, man hade hittat varandra i grupperna, man var trygga och det kändes inte 

obekvämt med kollegor som observerade och gjorde lektionsbesök.  

 

Uppföljningen av förbättringsarbetet kunde gjorts på alternativa sätt. Till exempel 

kunde jag använt mig av triangulering, jag kunde själv ha besök lektionerna och gjort 

mina egna bedömningar. En kort uppföljning direkt efter lektionen med feedback 

beskrev många att de hade önskat. En eller flera enkäter kunde genomförts, lektionerna 

kunde ha filmats för att sedan analyseras tillsammans. Basgrupperna och 

lektionsbesöken kunde ha gjorts mer ämnesspecifika och lett till att det ämnesdidaktiska 

lärandet hade ökat.  
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6 Resultat  
 

6.1 Inledning  

Lärarna i de fyra intervjugrupperna menar att förbättringsarbetet var positivt och lärorikt 

och de menar att den uppfattningen delas av övriga lärare på skolan. Man upplevde det 

intressant att få möjlighet att observera kollegor i andra ämnen än de man själv 

undervisar i. Det var bra att det gavs strukturerade tillfällen och tid att prata 

undervisning. Att samtliga lärare som tjänstgjorde under terminen deltog i projektet var 

positivt och skapade en positiv atmosfär av nyfikenhet som omfattande alla på skolan. 

Man menar också att det blev ett öppnare klimat mellan lärarna och att det efterhand 

blev mer avdramatiserat att besöka varandras lektioner. Eller som en lärare uttrycker det 

”nu pratar man mer med kollegor som man inte gjorde innan, nu söker vi upp varandra, 

vi pratar och upptäcker varandra och vi ser vad det gör”.  

 

I intervjuerna menar lärarna att de gärna hade fortsatt under en längre tid och ansåg att 

en termin nästan blev kort. Det var i slutet av förbättringsarbetet som man hade kommit 

till ett intressant läge och börjat bygga upp ett förtroende kollegor emellan. I 

intervjuerna menar lärarna att förbättringsarbetet upplevdes positivt och man kunde 

genomföra både auskultationer och efterföljande kollegiala samtal enligt de intensioner 

och förutsättningar som gavs på förhand.  

 

 

6.2 Klassrumsobservationer 

Vid intervjutillfället förde vi diskussioner om hur lärarna upplevde att observera en 

kollega och hur det upplevdes att själv bli observerad. En diskussion fördes om hur 

mycket de har auskulterat tidigare, svaret blev genomgående att det skett i mycket liten 

omfattning. Som en följd till det ställde jag frågan om vad de trodde att det berodde på? 

Jag ställde frågor om hur de upplevde inledning och avslutning på lektioner, om de 

kunde ge exempel där de såg att det blev bra för eleverna och vad de trodde om orsaken 

till det. Vi diskuterade också öppet kring elevperspektivet, jag bad dem föreställa sig att 

de var elever och hur de utifrån det kunde ha upplevt lektionerna som observerades.  

 

 
6.2.1 Att observera och att bli observerad 

Lärarna menar att det först var lite jobbigt att ha en kollega som observerar dem i 

klassrummet, främst för att man är ovan vid situationen. En lärare uttrycker – ”det är 

inga problem med många elever men när en vuxen kom för att observera var man inte 

lika säker”. Man tycker att det är bra med auskultation och att det gynnar både den som 

undervisar och den som auskulterar. Det framkommer samtidigt att det finns en rädsla 

att bli bedömd och granskad som lärare, och det finns en oro att man kanske måste 

förändra någonting. En lärare berättar att ”det är många gånger man tänkt göra de där 

besöken, men sedan blir det liksom inte av”… På frågan om varför de inte gör 

auskultationer oftare när de antyder att det är bra, svarar lärarna att det beror på 

tidsbrist. På en följdfråga till det menar man att också kan bero på ”Jante”. Även om 

lärarna menar att det var lite jobbigt att få besök i början så blev det efter hand bättre 

och kändes mer naturligt.  

 

Lärarna menar att de under sina auskultationer tänkte till mer över sin egen 

undervisning och vad de egentligen vill med den. Genom observatörsrollen kunde man 

reflektera mer, man såg hur eleverna gjorde, vad de missade och samspelet dem 
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emellan. Man insåg att det är mycket man inte ser som lärare av vad som pågår i 

klassrummet och mellan eleverna. Det gavs det möjlighet till nu när man kunde ha en 

roll som observatör. I början saknade man en struktur på vad man skulle titta på konkret 

i undervisningen och det skapade en viss osäkerhet i observatörsrollen. Efter hand kom 

tydligare instruktioner på vad som skulle observeras och det menade flera lärare 

underlättade auskultationen. 

 

Som observatör placerad längst bak i klassrummet konstaterades att man ser många 

saker som förekommer med och mellan eleverna i klassrummet, saker man missar som 

(ensam) lärare. En av lärarna berättar utifrån ett av sina klassrumsbesök om en sådan 

situation: 

 
”Jag noterade hur X ändrade sitt sätt att vara utifrån vilken grupp X hade, som t ex en 

vanlig lektion i svenska och senare en lektion i svenska som andraspråk med FBK 

(förberedelseklass). Då använde X mer teaterrörelser för att förstärka, men X var 

omedveten om det när jag framförde det. Jag testade detta själv senare, men då undrade 

eleverna vad jag höll på med…”.  

 

En annan situation som noterades från ett lektionsbesök var hur omedveten en lärare var 

om hur hen uppmärksammande pojkar och flickor vid en lektion i trä- och metallslöjd: 

 
”Jag såg att det blev väldigt olika mellan pojkarna och flickorna när X visade hur man 

sågar och hur olika intresserade de var. När X visade flickorna så tog de alla ett steg 

tillbaka medan pojkarna istället tog ett steg framåt. När jag pratade med läraren om 

detta så hade hen inte själv reflekterat över det”.  

 

 
6.2.2 Inledning och avslutning av lektioner 

Lärarna var eniga om att hur man inleder en lektion har stor betydelse. Dels för 

inledningen i sig men de menar också att en bra start också indirekt påverkar hela 

lektionen. Lärarna kunde visa på flera goda exempel utifrån vad de såg vid sina 

observationer. De lyfte bland annat fram ”eleverna står upp och väntar bakom bänkarna, 

det var en markering att nu ska lektionen börja, jag såg att det var gynnsamt för 

eleverna”. Exempel på hur man använder tavlan som hjälp och stöd nämns också:  

 
”Det var bra när läraren hade skrivit ner information på tavlan innan eleverna kom, då 

kunde hen stå vänd mot eleverna tills lektionen startade”. Läraren behövde inte 

fokusera på att skriva på tavlan i samband med uppstarten av lektionen, jag såg att 

eleverna blev lugna av detta, de tittade på tavlan, landade och var med från början”.  

 

Exempel gavs på lektioner man observerat där uppstarten inte var lika strukturerad och 

man såg då också hur det påverkade eleverna och lektionen i sig negativt. Exempel ges 

också på hur man sett att lärare får med sig alla elever i uppstarten. De lärarna går efter 

introduktionen fram och dubbelkollar med de elever man vet behöver extra stöd och 

samtidigt kan de elever som är ivriga att sätta igång göra det. Det fanns exempel på hur 

det blev om man startade en lektion om inte alla elever har kommit, det stjäl mycket 

energi. Man konstaterade också att det inte räcker att bara vara en bra lärare du måste 

också vara en bra ledare, det blir extra tydligt i början av en lektion menar lärarna.  

 

Det var svårare att ge exempel på hur man bäst avslutar en lektion, även om lärarna 

betonande att det var lika viktigt att samla ihop slutet som man gör i början av en 

lektion. Här hade man inte lika många exempel att referera till. I diskussionen med en 

grupp var man överens om att man gjorde på samma sätt, eleverna stod bakom stolarna 
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och väntade innan man slutade. Lärarna själva upplevde dock att de själva kunde 

uppfatta att det ändå blev lite stökigt och oroligt när man ska avsluta en lektion. 

Exempel gavs på att man gärna kan avsluta med att gå igenom vad man ska göra nästa 

lektion.   

 

 
6.2.3 Elevperspektivet 

Med anledning av basgruppernas indelning (blandade ämnen) noterade flera lärare att 

det var intressant att kunna följa en klass vid olika tillfällen och ämnen. De såg att 

eleverna agerade olika mellan ämnena under en dag. Lärarna var därför överens om att 

man fick en annan förståelse för vad eleverna möts av under sin skoldag. De menade 

bland annat att de fick en insikt i hur eleverna gick från lektion till lektion under dagen. 

Reflektionen som kom upp i det sammanhanget var att man som (ämnes-) lärare är så 

fokuserad på sitt ämne att man glömmer bort att eleven kanske har mött fem andra 

lärare/ämnen tidigare under dagen. En av lärarna noterade att hen inte hade tänkt på det 

viset tidigare och konstaterade att ”eleverna ju inte bara är hos mig”.  

 

En annan reflektion som gjordes var att man såg att elever i behov av särskilt stöd hade 

olika stödbehov mellan olika ämnen. Det hade varit bra diskussioner i basgrupperna 

kring detta och om hur man som lärare bör vara medveten om det för att det för elevens 

bästa. I en av basgrupperna hade man diskuterat de krav man sett att lärarna ställde på 

eleverna om att vara toleranta mot varandra. Vid auskultationerna såg man till exempel 

hur elever med koncentrationssvårigheter fungerade väl i klassrumssituationen men 

samtidigt också att det krävdes mycket tålamod av klasskompisar och läraren. Det 

positiva ur detta var att eleverna lärde sig sociala koder som de har nytta av i livet i 

övrigt. Lärarna menade att de var för dåliga på att uppmärksamma detta.  

 

Man såg att tydliga och strukturerade lärare påverkade eleverna och arbetsron i klassen 

på ett positivt sätt. En lärare lyfte ett exempel på en så enkel sak som hur man vässar 

pennan: 

 
”var är pennvässaren frågade en elev, det tog mycket tid av lektionen, när man väl 

hittade den tog eleven den med sig och gick omkring i klassrummet, ställde den 

bredvid en kompis (och vässade pennan), då blev det oroligt i klassen och många 

stördes. I mitt klassrum har jag pennvässaren på ett ställe, då tar man inte den med sig 

och då undviker jag stim och stoj. Detta tog jag upp senare i basgruppsdiskussionen, 

det blev bra och läraren tog med sig det jag sett och mitt råd”.  

 

En lärare noterade från ett besök att eleverna förväntas att ta alla initiativ men insåg att 

alla faktiskt inte kan det. Det upplevdes positivt att eleverna fick se lärarna besöka 

varandra, ”de fick se att även vi granskas, att vi inte bara står där, de ser att vi har ett 

intresse av att bli bättre”. Det framkom också att ”det var bra att eleverna fick se oss 

diskutera olika sätt att bedriva undervisningen”.  

 

 
6.2.4 Erfarenhet av tidigare klassrumsobservationer 

Ett tydligt och enat svar är att tidsfrågan, att hinna besöka en kollegas lektion är det 

största hindret. Någon uttrycker ”det är många gånger man tänkt göra de där besöken, 

men sen blir det liksom inte av…”. Det framkommer också att ”det känns ovant och 

svårt att ta en passiv roll och studera en kollega”. När jag frågar om vad det kan bero på 

får jag några exempel som, ”man kan vara rädd att blotta sig, man är inte alltid på tå, då 

kan det vara jobbigt om någon kommer in”. Ytterligare exempel som ges är, ”det har 
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helt enkelt inte prioriterats, fast man egentligen vet att det är gynnsamt…”. Lärarna 

menar att det nu var lite enklare eftersom det var ett tydligt syfte och att rektor sagt att 

det ska göras. När jag frågar om ”Jante” också kan påverka att man inte gör det där 

besöket man tänkt sig är det en stor enighet om att det stämmer.  

 

 

6.3 Kollegialt lärande 

När det gäller det kollegiala lärandet fördes en öppen diskussion kring hur man 

upplevde att träffas och diskutera varandras undervisning och de lektioner man 

observerat. Med anledning av att lärarna var blandade ämnesmässigt i sin basgrupp och 

även vid intervjutillfället så ställdes öppna frågor kring hur man upplevde att observera 

kollegor, dels lärarrollen generellt men också hur det var att observera kollegor i andra 

ämnen än sina egna sedan diskutera detta i basgruppen.   

 

 
6.3.1 Basgruppsträffar 

Lärarna menar att det är lärorikt att få diskutera undervisning och ”skola” tillsammans 

med kollegor. De menar att det blev extra givande i det här fallet då 

gruppsammansättningen gjorde att man fick diskutera undervisning med kollegor man 

annars inte gör det med så ofta. Trots att det för en del av lärarna först kändes lite 

obekvämt med auskultationerna så framkommer det att det kändes bra att få följa upp 

klassrumsbesöken i basgrupperna.  

 

Det framkommer att man nog var lite för ”snälla” mot varandra och att man inte riktigt 

vågade vara kritiska i diskussionen om varandras undervisning. Det var lättare att lyfta 

fram det som var positivt och svårare att ta upp saker som kunde förbättras. På frågan 

om varför det blev så menar man att det dels berodde på att man inte var riktigt trygga i 

den nya gruppen men att det också till viss del beror på att man har en ovana att 

diskutera den typen av frågor. Det känns helt enkelt obekvämt att kritisera en kollega 

menar man, även om det är konstruktivt och i välmening. Det nämns att det var en 

anledning till att man ibland hade svårt att komma in på undervisningen och själva 

tekniken i diskussionerna.  

 

Att få positiv kritik upplevdes bra menar många, man fick energi och vill fortsätta med 

det. Någon av lärarna uttrycker – ”det var skönt att få positiv feedback från kollegor på 

det man gjorde, de hade verkligen sett vad man gjorde bra, jag hade inte tänkt på hur 

skönt det var”. Dialogen i basgrupperna efter lektionsbesöken upplevdes mycket 

givande men det framgår också att man gärna hade sett en möjlighet till att ha en 

diskussion direkt efter lektionen.  

 

Lärarna tar upp att man efterhand insåg att man gärna ville ha in synpunkter från 

kollegorna på det som kunde förbättras. Det var svårt i början men växte fram efterhand. 

Ett exempel som nämns är: 

 
”efterhand insåg vi själva att vi ville ha synpunkter på det som kunde förbättras, men 

första gångerna var det svårt. Därför var det så skönt när kollegorna i min grupp själva 

tog upp att det här vill jag att ni tittar på, jag känner att jag har det här problemet, kan 

inte du visa hur du gör? Så efterhand ville man ha konstruktiv kritik”.  
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Att man vågar blotta sig och berätta att man upplever något som svårt öppnade upp 

ordentligt i någon av basgrupperna. Relationen och tryggheten inom gruppen var 

avgörande för det menar man. 

 

Ett exempel som tas upp var att en lärare upplevde att två elevgrupper skiljde sig 

mycket åt trots att man hade samma lektionsplanering. Basgruppen bestämde sig därför 

att observera kollegan när den genomförde samma lektion i de två klasserna. Det gav 

utrymme att senare i basgruppen diskutera olika aspekter som till exempel 

gruppdynamikens betydelse för hur ett budskap tas emot eller förstås. Läraren ger ett 

exempel från en av diskussionerna i basgruppen; – ”vi pratade om hur man kan göra 

annorlunda och det har jag tagit till mig. Jag upplever att det är mindre skillnad mellan 

de grupperna idag”.  

 

Utifrån diskussionerna i basgrupperna berättar lärarna också hur de fick syn på sig 

själva och vad de behöver bli bättre på. Det kom fram reflektioner på hur man gör när 

problem uppstår och hur man som lärare själv agerar då.  Det var viktigt att få sitta ner 

och diskutera detta i basgruppen, det blev en annan dimension av frågan då menar man. 

Här kunde också saker man annars inte funderar på lyftas fram i diskussionerna och 

man har kunnat se hur lärare löst olika saker på olika vis och alla har fungerat. I 

intervjun nämns också att – ”det här har stärkt oss som kollegor, det är inte så farligt att 

be om hjälp”.  

 

 
6.3.2 Ämnesövergripande arbetssätt 

Lärarna betonar vinsten de haft av att besöka andra ämnen och kollegorna som 

undervisar där. De få lektionsbesök man tidigare haft av en kollega har ofta bestått av en 

ämneskollega inom det ämne man själv undervisar i. I projektet menar lärarna därför att 

det blev en extra vinst att få se undervisning och kollegor i andra ämnen än sina egna. 

Nu kunde man reflektera över likheter och skillnader mellan ämnena. Man fick också 

möjlighet att följa samma elevgrupp i olika ämnen/olika lärare. Lärarna reflekterade 

över att de såg hur olika eleverna presterade och engagerade sig mellan ämnena.  

 

Basgruppernas sammansättning gjorde att det öppnande upp för samarbete mellan 

ämnena menar man. Lärarna konstaterade att de nog är lite ”hemmablinda” i sitt eget 

ämne och har då sin bild av eleven utifrån det. I sammanhanget nämndes som exempel: 

 
”det vore bra att se varandras grov- och terminsplaneringar, men man måste ju inte 

samplanera för det, det räcker ofta att lyfta de små sakerna, att man vet om vad kollegorna 

undervisar, det vet jag att eleverna uppskattar”.    

 

Utifrån de auskultationer som genomförts lyfter lärarna fram i intervjuerna att de sett 

möjligheter till samarbete inom och mellan olika ämnen. De tar upp att samplanering 

skulle vara gynnsamt för både lärare och elever. Lärarna menar att det för dem skulle 

spara tid och att de kunde fokusera mer på riktigt ämnesspecifika inslag och få mer tid 

att hinna med det centrala innehållet. Vidare menar man att eleverna skulle få en 

möjlighet att se och uppfatta ett större sammanhang och som exempel nämns: 

 
”vi inser hur spritt ämnesmässigt det blir för eleverna under en dag om vi tar 

elevperspektivet. Här skulle vi behöva samarbeta mycket mer ämnesövergripande, det 

skulle på sikt gynna elevernas utveckling och lärande”.  

 

 



  
 

28 

 

6.3 Andra effekter av förbättringsarbetet  

Under intervjuerna framkommer det att projektet man jobbade med blev påtagligt på 

många olika sätt, ”det skapades en positiv atmosfär av nyfikenhet” menar man. Det blev 

en naturlig del av vardagen när alla pratade om sina besök. Ett exempel som nämndes 

var: 
 

”det var bra att alla på skolan deltog, det märktes när man kom in i arbetslagsrummet och 

någon kollega varit på auskultation, de pratar och berättar om sina besök. Det blev även 

goda diskussioner i arbetslaget, man tog med sig diskussionerna dit från basgrupperna, det 

fanns ett intresse”.  

 

Lärarna menar att det var synd att projektet tog slut, man hade kommit till ett intressant 

läge efter en termin och börjat bygga upp ett förtroende. Nu pratar vi mer med kollegor 

än vi gjorde tidigare menar man, ”det gäller både ämnes- och arbetslag, nu söker vi upp 

varandra, vi pratar och upptäcker varandra”. Man menar också att det gav en 

samhörighet på skolan och ett öppnare klimat mellan lärarna.  

 

I nästa del av uppsatsen kommer jag att återvända till syftet och de frågeställningar som 

ställdes. Hur ser mitt resultat ut i en jämförelse med vad forskning och litteratur säger 

och vilka slutsatser och analyser som jag drar av det.  
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7 Analys 
 

Resultaten för eleverna på Withalaskolan är låga i jämförelse med riket i övrigt. Som 

rektor på skolan fick jag ett politiskt uppdrag att ta fram en plan för ökad 

måluppfyllelse. Ett syfte är därför att genomföra ett förbättringsarbete som 

dokumenteras i den här uppsatsen. Ett annat syfte är att i rollen som rektor ställa sig lite 

vid sidan om för att kunna se, bedöma och analysera vad som sker på en skola under ett 

projekt eller förbättringsarbete. Frågeställningarna tar upp vad lärare erfar genom 

klassrumsobservationer som följs upp och diskuteras i kollegiala samtal. Den andra 

frågan som ställdes handlar om vilka aspekter som är viktiga för att få till ett kollegialt 

lärande. Intensionen är att det här avsnittet ska ge var på frågeställningarna.  

 

 

7.1 Erfarenheter av klassrumsobservationer 

Lärarna på Withalaskolan besöker varandras lektioner i liten omfattning eller inte alls. 

Detta sker även då man vet att det egentligen är positivt både för den som observerar 

och den som blir observerad. Det bekräftar samtidigt vad Håkansson och Sundberg 

(2016) beskriver, svenska lärare observerar sällan varandras lektioner, 57 procent 

uppger att de aldrig gör det (s 69). Lärarna på Withalaskolans anger flera orsaker till 

varför; ovana, tid, en rädsla att bedömd och granskad av en kollega, Jante är närvarande, 

man är rädd att blotta sig, man är inte alltid på tå och att det helt enkelt inte har 

prioriterats. Det är bra att bli observerad av en kollega i klassrummet, men det är 

jobbigt.  

 

”Det är många gånger man tänkt göra de där besöken” säger någon av lärarna och det 

kännetecknar lite av det jag funderar kring. Jag ser att det finns en tanke kring att göra 

lektionsbesök men kulturen på skolan medger inte det fullt ut. Det är i sammanhanget 

inget konstigt då skolan befann sig i en situation med täta retorsbyten och omsättning av 

personal i övrigt. Då är det svårt att skapa kulturer där lektionsbesök är ett naturligt 

inslag. Det betyder å andra sidan inte att det finns en ovilja att göra lektionsbesök. När 

jag som rektor hade bestämt att det skulle göras, och framförallt att alla skulle göra det 

uppstod inga protester istället skapades en viss nyfikenhet. Det blev en framgångsfaktor 

i sig att det var bestämt vad som skulle göras och att alla skulle delta, då blev helt enkelt 

lektionsbesöken av.  

 

Klassrumsobservationerna gick bra att genomföra, det fanns en struktur och framförallt 

kunde hinder som tidsaspekten läggas åt sidan. Även om det var lite känsligt i början 

visade det sig att man mot slutet av projektet var så bekväm att man gärna hade sett en 

fortsättning, det blev helt enkelt odramatiskt, till slut. Som observatör visade det sig att 

man tänkte till mer om sin egen undervisning och vad man egentligen vill med den. 

Man reflekterade mer, man såg eleverna på ett annat sätt. Inledningen av en lektion och 

hur stor inverkan det har för hur lektionen ska bli i övrigt blev tydligt. Att lärarrollen 

också innebär att vara en tydlig ledare framkom.  

 

Flera forskare tar upp vikten av elevernas medverkan, bland annat Timperley (2015) 

som menar att lärare ofta glömmer bort eleverna när lärarna strävar efter att förbättra 

undervisningen (s 122). När lärarna ställdes inför frågan om ett elevperspektiv framkom 

det att det var bra att få en möjlighet att följa samma klass mellan olika ämnen/lärare, då 

såg man också att eleverna agerade och anpassade sig lite olika. Här noterade lärarna 

också att elever som är i behov av extra stöd visade sig ha olika stödbehov mellan olika 
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ämnen/lärare. Tydliga och strukturerade lärare påverkade eleverna positivt och det blev 

ofta bra klimat och arbetsro på de lektionerna. En annan reflektion som lärarna noterade 

var att lärare inte alltid kan förvänta sig att eleverna ska ta alla initiativ, en del klarar 

helt enkelt inte det.  

 

Thelin (2011) menar att det är viktigt att ett förbättringsarbete genomsyrar hela 

verksamheten (s 73). Det kan jag se att det gjorde här, det var nyttigt och lärorikt att alla 

lärare genomförde klassrumsobservationer hos sina kollegor. Men det blir också lätt ett 

”tomtebloss”, här låg visserligen projektet en hel termin, men sedan fanns det ingen 

fortsättning. Här kan jag se en brist (hos mig själv), en tanke kring hur 

förbättringsarbetet skulle fortsätta sakandes. Det blir extra olyckligt då lärarna själva i 

slutet efterfrågade en fortsättning.  

 

En felbedömning gjorde jag också när det gällde vad som skulle observeras i 

klassrummet, min avsikt var att inte ha något direkt som skulle observeras för att 

avdramatisera besöket, jag insåg dock ganska snabbt att effekten blev den motsatta. Det 

var en utmaning att genomföra besöken, men det är en större utmaning att göra 

någonting av dem. En kultur som gynnar detta är eftersträvansvärt och det kan ta tid. En 

tydlig ledning, förväntan, struktur och organisation kan dock gynna tidsaspekten i 

strävan efter en sådan kultur för en skola. Larsson och Löwstedt lyfter bland annat fram 

en skolas förmåga till organisatoriskt lärande som en av sex viktiga förutsättningar för 

skolutveckling (2016, s 202).  

 

Det är lite obekvämt med en person som observerar i klassrummet, men lärarna menar 

också att det är en skillnad på om det är en kollega eller rektor som observerar. Rektorn 

blir chefen som granskar läraren inför till exempel lönesättning. Lärare som observerar 

varandra har ett annat fokus, det är mer inriktat på att utveckla undervisningen menar 

man. Därför kan jag se att det i sammanhanget blev bra under projektets gång att jag 

inte deltog i observationerna utan istället hade en diskret roll.  

 

Samtidigt leder det fram en utmaning för mig som rektor, hur skapar jag en 

utvecklingskultur där jag är delaktig även ”på golvet”? Här ser jag att känslan av rektor 

som granskande måste arbetas bort. Det måste bli naturligt att både lärare och rektorer 

befinner sig i klassrummen i syfte att utveckla undervisningen och indirekt elevernas 

måluppfyllelse. Den aspekten lyfter bland annat Håkansson och Sundberg som i en av 

sina tio riktningsgivare pekar på att en kultur behöver byggas in i organisationen på en 

skola som kontinuerligt utvecklar elevernas lärmiljöer (2016, s 255).  

 

 

7.2 Viktiga aspekter för ett kollegialt lärande  

Litteratur och forskning pekar på att samarbetskulturer inte uppstår av sig själva och det 

är inte heller någon självklarhet att det fungerar för att man sammanför lärarkollegor. 

Svenska lärare samarbetar dessutom i mindre omfattning är lärare i andra länder 

(Håkansson och Sundberg 2016, s 67). Jag noterade att lärarna var ganska ovana att 

diskutera sin undervisning på det strukturerade sätt som gjordes. Det fanns ingen ovilja 

men det fanns en ovana och till viss del en osäkerhet. Erfarenheterna som tidigare 

riskerat att bli personliga kunde nu diskuteras, utvärderas och utvecklas tillsammans i 

grupp.  

 

En aspekt som inte lyftes fram i de kollegiala samtalen var elevernas medverkan. Både 

Blossing (2014, s 52) och Håkansson och Sundberg (2016, s 209) menar att det ofta 
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glöms bort i strävan efter att förbättra undervisningen och i det kollegiala lärandet. Jag 

hade inte med den aspekten i min planering och det var heller inget som lärarna lyfte 

fram att de hade gjort eller reflekterat kring.  

 

Som tidigare nämnt det finns sällan någon ovilja från lärares sida att jobba med 

kollegialt lärande men jag kan se en rad aspekter som är viktiga och avgörande för att 

det ska fungera. Framförallt har jag sett att bara för att man jobbar med kollegialt 

lärande är det inte skolutveckling i sig, det är snarare en metod för att utveckla 

någonting på en skola. Det kan vara bedömning, trygghetsarbete, IKT-frågor eller som i 

det här fallet undervisningen. Jag kan se att det är viktigt med förståelse, att lärarna ser 

det skolövergripande målet och att som Håkansson och Sundberg (2016) beskriver en 

organisatorisk förmåga skapas på skolan (s 105).  

 

Jag kan också se att rektor har en mer eller mindre avgörande betydelse. Det behöver 

finnas ett tydligt och uttalat syfte och mål med det kollegiala lärandet. Lärarna behöver 

veta (och förstå) varför vi ska göra det och vad det ska leda till, man behöver vara 

pedagogisk som rektor. Det kommer inte att ske av sig själv, en tydlig struktur, en 

organisation, ett aktivitetsschema som anger när och var något ska ske och att hinder 

som tid och ekonomi är undanröjda. Att följa upp insatser ser jag också som en viktig 

aspekt, det bör vara klart innan en insats kring kollegialt lärande initieras. Man måste 

som lärare (och rektor) kunna se om insatsen har gett något resultat, antingen det 

önskade, alternativt inget alls eller kanske helt andra resultat än man tänkt sig.  

 

 

7.3 Förutsättningar för skolutvecklande förbättringsarbete  

Larsson och Löwstedt lyfter fram sex förutsättningar som de menar är betydande för att 

insatser kring förbättringsarbete ska leda till skolutveckling (2016, s 202). När jag sätter 

de förutsättningarna i ljuset av förbättringsarbetet som gjordes på min egen skola kan 

jag se följande; Förmåga till organisatoriskt lärande, här ser jag att styrning och 

organisation fungerade väl. Information om vad som skulle göras kom tidigt och det var 

inte heller något kontroversiellt, alla visste vad de skulle göra och att alla lärare deltog 

avdramatiserade till viss del den känsliga delen med att klassrumsobservationer. En 

större utmaning var det kring utvecklade organisationsföreställningar, här ser jag ett 

utvecklingsområde på skolan, bland annat i det systematiska kvalitetsarbetet.  Man ser 

inte fullt ut organisationen och insatser som görs som en helhet, till exempel att det har 

effekt för hela skolan om man delar resurser, stödjer och lär av varandra.  

 

Att synliggöra lärares arbete blev en enklare punkt att genomföra. Larsson och 

Löwstedt (2016) menar att lärares arbete är synbart för många men sällan för de 

närmaste kollegorna (s 202). I förbättringsarbetet kom vi åt den punkten, här gjordes 

lektionsbesök hos minst två kollegor kontinuerligt under en hel termin. Däremot är det 

svårt att se och mäta effekten av det på kort sikt, men det gav ett bra underlag till de 

efterföljande diskussionerna i basgrupperna. En utveckling av arbetslagen som idag 

består av ca 8-10 lärare skulle kunna vara att lyfta det som skedde i basgrupperna. 

Arbetslagen skulle kunna utvecklas till att mer diskutera hur undervisningen bäst kan 

genomföras och att ge och få synpunkter från kollegorna. Då skulle arbetslagen bli 

lärlag som Larsson och Löwstedt (2016) beskriver (s 202). Detta ser jag kan utvecklas 

på skolan.  

 

När det gäller kollektiv disciplinering såg jag att min roll som rektor var viktig. Ledning 

och styrning var delar som behövde vara klara för mig själv innan förbättringsarbetet 
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presenterades. Det fick inte uppstå någon osäkerhet kring vad som gällde, signalen var 

att vi skulle hålla fast i det som var sagt. Genom tidig och tydlig information och 

förankring i skolans aktivitetsschema uppstod inga frågor som kunde störa 

förbättringsarbetet.  

 

Som sista punkt lyfter Larsson och Löwstedt (2016) fram organisatoriskt ledarskap (s 

202). Här kan jag se utifrån min egen erfarenhet, att gå från lärare till rektor är en stor 

utmaning. Man blir inte bara rektor, man bli chef också och steget från lärare till rektor 

är större än vad många kan föreställa sig. Under förbättringsarbetets gång och inte minst 

efteråt har jag insett att rektorer leder organisationer med speciella kännetecken. Jag 

inser att det är jag som rektor som måste ta ansvaret att leda och utveckla verksamheten. 

Det finns inget motstånd från lärare kring utveckling men den sker inte helt av sig själv, 

den behöver styras, ledas, inspireras och inte minst organiseras av rektor.  

 

Håkansson och Sundberg (2016) lyfter fram tio punkter eller riktningsgivare som de sett 

i sin forskning och som de menar är mekanismer som går att förändra och som samtidigt 

påverkar elevernas resultat positivt (s 255). När jag analyserar de punkterna i mitt 

förbättringsarbete kan jag se följande; skolan behöver en långsiktig och samlande 

vision, det fanns inte under förbättringsarbetet och tyvärr inte än idag. Jag har insett en 

visions betydelse under skrivandet av uppsatsen. Att sakna en vision och den samlande 

kraft den kan ge ser jag är en brist på skolan.  

 

Ett tydligt pedagogiskt ledarskap, här är ett område som jag kan utveckla. Att hålla ihop 

skolverksamheten genom att vara förvaltare och leda skolutveckling samtidigt är en 

utmaning men samtidigt ett måste. Förbättringsinsatser för att utveckla skolan och öka 

elevernas måluppfyllelse behöver ständigt stå på agendan men inget sker om det inte 

drivs, leds och organiseras. Kartläggning av skolans position, i samband med 

förbättringsarbetets genomförande var det svårt att fullt ut positionera skolans läge då 

jag var relativt ny som rektor på skolan (1 år). Samtidigt är det som Håkansson och 

Sundberg (2016) skriver viktigt att ha ett systematiskt kvalitetsarbete på skolan (s 255). 

Genom det kan man kontinuerligt positionera sig, detta är dock på min egen skola 

fortfarande ett utvecklingsområde.   

 

Utveckling av undervisningen, och att främja och stödja excellent lärarskap var ett av 

förbättringsarbetets syften och har genomförts. En vidare utveckling av 

förbättringsarbetet skulle kunna vara att göra det mer ämnesdidaktiskt inriktat. 

Skolutveckling bör ske utifrån den lokala skolans egna förutsättningar och behov. Jag 

kan se att en systematisk, intensiv och skolbaserad kompetensutveckling har skett i och 

med förbättringsarbetet. Håkansson och Sundberg (2016) lyfter vidare fram utveckling 

av lärande professionella gemenskaper som en punkt (s 255). Att man till exempel 

bygger upp en professionell kapacitet på skolan genom olika former av kollegialt 

lärande. Här kan jag se att vi kanske har lyckats bäst, att jobba med kollegialt lärande 

görs idag kontinuerligt på skolan i olika former och det har satt sig som en 

framgångsfaktor på skolan.  

 

Struktur och samspel i förbättringsarbetet, en undersökande skolkultur uppstår inte av 

sig själv, den behöver en tydlig ledningsstruktur som bygger på tillit, lyssnande och är 

stödjande. Jag bedömer att detta fungerade under förbättringsarbetet, man skulle till 

exempel inte skriva anteckningar från diskussionerna till mig, snarare tvärtom de skulle 

användas enbart inom basgruppen. Det gjorde förbättringsarbetet mer avdramatiserat 
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som jag bedömer, man skulle inte göra något som skulle redovisas eller kontrolleras av 

rektor.  

 

Lärande bedömning, ett förbättringsarbete behöver utvärderas kontinuerligt och leda till 

nya utmaningar och mål. Det har inte skett fullt ut, förbättringsarbetet genomfördes 

strukturerat under en termin men jag saknade en plan för hur vi skulle gå vidare och 

nyttja de erfarenheter som lärarna erfarit av varandra, vad de har sett och vad de har 

diskuterat. Intelligent implementering, att ta stöd från framgångsrika exempel, vad 

forskningen visar och sedan hantera det ur skolans lokala kontext. Här ser jag utifrån 

erfarenheterna jag drar av uppsatsen att detta är en mycket viktigt nyckel för att gå 

vidare i utvecklingen av min egen skola. Att vara lyhörd och ta till sig av vad ny 

forskning visar men också göra avvägningar, våga säga nej till projekt och själv styra 

och avgöra vad min skola bäst behöver och vad som kan och måste vänta.  

 

 

7.4 Slutsats och lärdomar utifrån ett skolledarperspektiv  

En slutsats jag kan se är att förbättringsarbetet gynnande de sociala dimensionerna av 

det pedagogiska klimatet, öppenhet och tillit är viktiga förutsättningar för att 

verksamhetsutveckling ska ske. Lärare har träffats, diskuterat och observerat varandra, 

det har fungerat väl men också väckt intresse för samarbete både inom och mellan 

arbets- och ämneslag. Funderingar har också väckts kring hur en skoldag ser ut för en 

elev och att man bör ha med den aspekten som lärare i sin planering.  

 

Ett syfte med förbättringsarbetet vara att stimulera lärarna att fortsätta observera 

varandras lektioner, jag bedömer att det inte har skett. Orsakerna kan vara många men 

jag har som rektor inte varit drivande i att det ska göras. Däremot har jag organiserat för 

ett fortsatt kollegialt lärarande och då indirekt via andra aktörer på skolan. Några av 

lärarna har i uppdrag att leda arbetet med ett språkutvecklande arbetssätt, några lärare 

leder arbetet med IKT och förstelärarna leder arbetet med företagsamt lärande, i 

samtliga fall används kollegialt lärande som metod.  

 

Ett annat underliggande syfte var att möjliggöra för det som Skolinspektionen riktade 

kritik mot, att lärarna måste jobba mer ämnesövergripande och samverka mer för att nå 

utbildningens mål. Här ser jag i intervjuerna att lärarna har sett och insett värdet och inte 

minst möjligheterna för detta. Jag ser idag på skolan att lärarna samarbetar mer och 

jobbar ämnesövergripande i mycket högre omfattning än tidigare. Lärarna menar också 

att det kollegiala lärandet gynnar dem i sina lärarroller och att det indirekt påverkar 

elevernas lärande positivt. Idag har skolan en verksamhetsplan som fokuserar på två 

huvudområden, ökad måluppfyllelse och värdegrundsarbete. Insatserna i planen 

fokuserar till största delen på att utveckla lärarnas lärande, främst genom kollegialt 

lärande.  

 

Att som rektor skriva en uppsats i samband med ett förbättringsarbete på den egna 

skolan har varit utvecklande och gett mig många lärdomar. Jag har sett att jag skapat 

mig själv en större och bättre förståelse av skolutvecklingsarbete genom att läsa, skriva 

och omsätta det på den egna skolan. Just skrivandet gör att man får sätta ord på sina 

tankar och det blir mer synligt för mig själv. Jag har också sett hur de punkter som 

Larsson och Löwstedt (2016, s  202) och Håkansson och Sundberg (2016, s 255) 

beskriver blir konkreta i verkligheten, när man ”står i det” som rektor. Som avslutning 

vill jag lyfta fram några lärdomar jag fått.  
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 Skolutveckling sker inte av sig själv, även om enskilda lärare fortbildar sig och 

utvecklar nya material och metoder i sitt ämne och klassrum måste rektor inse 

ansvaret som vilar i rollen att driva skolutveckling för hela skolan. 

 

 Som rektor har jag insett att jag måste garantera elevernas rättighet att få en så 

bra skola och utbildning som möjligt. Om kvaliteten på lärarna och deras 

undervisning skulle vara lika skulle resultaten också se lika ut, men så ser det 

inte ut i praktiken menar Wiliam  (2016, s 45). Jag inser att det ligger en sanning 

i det och därför ser jag det väsentligt att fokusera mitt fortsatta utvecklingsarbete 

mot att utveckla lärarnas lärande, gärna med kollegialt lärande som metod. 

 

 Som rektor har jag fått ett uppdrag att leda en skola, här har jag sett med min 

erfarenhet (8 år) att man måste våga och orka stå emot insatser som beslutas 

centralt om man inte bedömer att det gynnar verksamheten just nu.  

 

 Som rektor måste jag ta forskning till stöd för mina beslut men det måste 

bedömas, hanteras och omsättas till den lokala kontexten. Ett förbättringsarbete 

måste förstås, accepteras, planeras och ges rimliga förutsättningar för dem som 

deltar. Framförallt har jag insett att man inte kan driva ett förbättringsarbete som 

ett ”tomtebloss” under kortare period, man behöver ha en tanke och en plan för 

hur arbetet ska fortsätta, som rektor måste man ligga steget före.  

 

 Jag har fått bekräftat hur viktigt ett systematiskt kvalitetsarbete är för en skolas 

utveckling. Utmaningen är att implementera förståelsen för all personal som 

arbetar på skolan. Här ser jag att min egen erfarenhet att gå från lärare till rektor 

blir en viktig pusselbit i att förstå helhetsperspektivet. 

 

 Elevernas delaktighet och stora betydelse får inte glömmas bort i ett 

förbättringsarbete. För lärarna ska det vara en självklarhet med elevinflytande i 

undervisningen. Under förbättringsarbetets gång insett att jag som rektor 

behöver skapa mig en organisation där jag på min nivå kan diskutera vad som 

fungerar i undervisningen, jag behöver skapa mig ett rektorsråd tillsammans 

med elever.  

 

 Klassrumsobservationer är bra för att utveckla undervisningen, det tycker lärarna 

själva, men det sker inte av sig själv. Rektor måste styra upp att det ska göras 

och sträva efter att bygga upp en kultur där det ses som en självklarhet på 

skolan.  

 

 Kollegialt lärande har visat sig fungera men det sker ingen skolutveckling om 

det inte finns ett syfte, mål, struktur och tid som är avsatt. Det man är överens 

om i gruppen är ingen garanti för att det fungerar, följs och omsätts i praktiken. 

Insatser kring kollegialt lärarande behöver därför följas upp.  

 

 Att intervjua lärare om skolutveckling och undervisning är mycket givande och 

lärorikt. Jag har helt enkelt inte prioriterat det, nu inser jag att jag ska göra det 

oftare. Som rektor kan jag inte ha svaren på allt men genom att vara nyfiken om 

vad som händer i vardagen på en skola kan man komma en bit på vägen.   
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Bilagor 

Bilaga A Underlag till klassrumsobservationer  

 

Undervisningsklimat – trygghet, stöd och uppmuntran  

 Vilka elever svarar på frågor och deltar i diskussioner och vilka gör det inte?  

 På vilket sätt arbetar läraren med att få alla elever att uttrycka sina kunskaper, 

delta i diskussioner och uttrycka sina behov av stöd?  

 Vad händer i interaktionen mellan eleverna – vad pratar de om och på vilket sätt?  

 På vilket sätt ger läraren beröm respektive kritik?  

 

Undervisningsvariation – undervisningsstrategier och arbetssätt 

 På vilket sätt varieras undervisningen så att eleverna har möjlighet att på olika sätt 

uttrycka sina kunskaper? 

 Får eleverna diskutera frågor i grupp eller sker detta enskilt? 

 På vilket sätt formulerar och eventuellt omformulerar läraren frågorna i 

undervisningen för att möta elever med olika förståelse och kunskapsnivåer? 

 

Ledarskap i klassrummet 

 Vilka strategier använder läraren för att leda? Hur kommer detta till uttryck?  

 Vilket inflytande har eleverna i undervisningen? Hur kommer detta till uttryck?  

 Hus skapas studiero? Ge exempel. 

 Vilka former för återkoppling sker?  

 

Kunskapsdialog, kunskapsfördjupning och kunskapsåterkoppling  

 Vilken karaktär är det på frågor som läraren ställer? Öppna eller slutna? Krävs det 

mer än en mening för att svara? Får eleverna tid att tänka efter innan de yttrar sig? 

Ställs följdfrågor?  

 På vilket sätt sker en återkoppling till eleverna i deras arbete?  

 På vilket sätt ställer läraren frågor för att frambringa en fördjupning av 

kunskaperna? Relateras elevernas svar till tidigare svar eller diskussioner och till 

undervisningens mål?  

 

Målfokus och struktur 

 På vilket sätt utgör bedömning och återkoppling en del av strukturen på den 

observerande undervisningen? Hur kommer detta till uttryck?  

 På vilket sätt kommuniceras mål och kunskapskrav till eleverna i undervisningen?  
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