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Abstract 

Schools in Sweden should continuously work with school development. 
According to the National Agency for Education the principal is ulti-
mately responsible for leading the work with school development. 
School development includes many different parts and content where 
the inner organization at the school units should prioritize the develop-
ment work.  

The purpose of this study is to research principals’ notions around 
school development at the local school unit in relation to a work-inte-
grated teacher education. The approach of the study is qualitative, where 
the empirical material consists of interviews with principals. The theo-
retical outset in this study is based on a social constructivism with un-
derstanding-based perspectives. 

The results show that school development is being carried out in many 
different ways. Themes that have emerged in the study in terms of school 
development are current research, systematic quality work, collaboration 
and the students’ results. The inner organization affects the development 
work by way of the existing culture as well as which area of development 
is being focused on. In relation to school development the principals ex-
perience the work-integrated teacher education in a positive way from 
several aspects but above all that theory and practice are carried out week 
by week. The formation of the education contributes in generating com-
mon knowledge and school development at the workplace. However, the 
principals have an idea that the students’ contribution to the school devel-
opment increases during the education.  
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Sammanfattning 

Skolor i Sverige ska kontinuerligt arbeta med skolutveckling. Enligt Skol-
verket är rektor ytterst ansvarig för att leda skolutvecklingsarbetet på re-
spektive skolenhet. Skolutveckling innefattar många olika delar och inne-
håll där den inre organisationen på respektive skolenhet till viss del kan 
avgöra vilken inriktning utvecklingsarbetet bör ha. 

Syftet med denna studie är att undersöka rektorers föreställningar om 
skolutveckling på den lokala skolenheten i relation till verksamhetsinte-
grerad grundlärarutbildning. Studiens ansats är kvalitativ, där det empi-
riska materialet utgörs av intervjuer med rektorer. Den  teoretiska ut-
gångspunkten i denna studie grundar sig i ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv med en förståelsebaserad orientering. 

Resultatet av studien visar att skolutveckling bedrivs på många olika sätt. 
Exempel på skolutvecklingsarbete har utkristalliserats i olika teman 
såsom aktuell forskning, systematiskt kvalitetsarbete, samverkan och ele-
vernas resultat. Den inre organisationen påverkar riktningen i detta ut-
vecklingsarbete i form av den kultur som råder samt vilket utvecklings-
område det fokuseras på. I relation till skolutveckling upplever rektorerna 
den verksamhetsintegrerade grundlärarutbildningen positiv utifrån flera 
aspekter men framförallt att teori och praktik tillämpas vecka för vecka. 
Utbildningens utformning kan bidra till skapandet av gemensam kunskap 
och skolutveckling på arbetsplatserna. Dock har rektorerna en föreställ-
ning om att studenterna kommer bidra mer och mer  till skolutvecklingen 
under utbildningens gång.  

Nyckelord 

Skolutveckling, skolförbättring, rektor, rektors ledarskap, undervisning, 
resultat, verksamhetsintegrerad utbildning, arbetsintegrerad utbildning 
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1 INLEDNING 

I hela Sverige råder det idag och kommande år brist på utbildade lärare. 
Statistiska centralbyrån (SCB) spår en brist på 44 000 utbildade lärare i 
riket år 2020 (Statistiska centralbyrån, 2012). Skolinspektionen (2015) 
skriver i rapporten: Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola 
och förskola, att bristen på utbildad personal kommer medföra stora 
konsekvenser för de barn och elever som inte får tillgång till pedagoger 
med den utbildning som krävs för att få undervisa. Vidare skriver Skolin-
spektionen att lärares professionalism och kompetens har en avgörande 
roll gällande undervisning av hög kvalitet och att huvudmännen behöver 
arbeta med att rekrytera och behålla lärare för att elever ska få tillgång 
till behöriga lärare. I kartläggningen som Skolinspektionen genomfört vi-
sar resultaten att det är hårt konkurrens om legitimerade och behöriga 
lärare samt få eller inga sökande till utannonserade tjänster. För att 
kunna göra något åt lärarbristen och  svårigheten att rekrytera utbildade 
lärare behöver åtgärder vidtagas. Ett steg är skapandet av en lärarutbild-
ning där studenterna kombinerar sina studier med tjänstgöring i skolan, 
så kallad verksamhetsintegrerad grundlärarutbildning. 
 
I min studie har jag valt att undersöka den lokala organisationsnivån, 
alltså enskilda skolenheter där jag intervjuar flertalet rektorer.  
Kan en verksamhetsintegrerad grundlärarutbildning vara ett sätt att 
höja kvalitén på verksamheten på en skolenhet? 
Jag är nyfiken på att veta mer om hur rektorer tänker kring den verk-
samhetsintegrerade utbildningen och hur de resonerar om att anställa 
en person på 50 % som samtidigt studerar till lärare på 75 %. Jag upple-
ver det också intressant att få en inblick i om rektorerna anser att en 
verksamhetsintegrerad utbildning kan vara ett verktyg för skolutveckl-
ing och om teori och praktik kan skapa gemensam kunskap på skolan.  
 

1.1 Bakgrund 
I bakgrunden kommer jag skriva om den verksamhetsintegrerade grund-
lärarutbildningen och skolutveckling. Texten kommer leda fram till mitt 
syfte och frågeställningar. 
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1.1.1 Verksamhetsintegrerad grundlärarutbildning 
 
Behovet av utbildade lärare är stort i hela landet och framförallt i Värm-
land. Karlstads universitet startade en verksamhetsintegrerad utbildning 
hösten 2018 som vänder sig till de som vill arbeta som lärare i åk 4-6 i 
grundskolan. Utbildningen innebär att du studerar på 75 % och blir an-
ställd i en kommun på 50 % där man arbetar som lärare tre dagar i 
veckan. Övriga dagar är vikta för studier individuellt och i en studie-
grupp som är knuten till ett lärcentrum. Eftersom studenterna också blir 
anställda krävs att flertalet kommuner skriver på ett avtal där de förbin-
der sig att anställa personen i minst ett år för att utbildningen ska kunna 
starta och genomföras. Teori och praktik kommer alltså följa studenten i 
5 ½ år.   
 
Den totala studietakten när man räknar in det verksamhetsintegrerade 
arbetet blir på 125 procent. Utbildningen är alltså mer arbetskrävande 
än en reguljär utbildning. Karlstads universitet skriver på sin hemsida 
(www.kau.se) att det är en fördel med erfarenhet av arbete inom skolan 
och att den framtida yrkesrollen är lärare. Ett självständigt undervis-
ningsansvar förväntas redan från start. Utbildningen omfattar 240 hög-
skolepoäng och leder till en grundlärarexamen på avancerad nivå. 
 
För att bli antagen till det verksamhetsintegrerade grundlärarprogram-
met står de vanliga behörighetskraven fast. För de utbildningsplatser 
som finns har Karlstads universitet använt sig av ett så kallat alternativt 
urval. Det innebär att poängsatta intervjuer ligger till grund för antag-
ningen. Totalt påbörjade 27 studenter utbildningen hösten 2018. 

Högskolan Dalarna var först med att starta den här utbildningen hösten 
2017 och hösten 2018 startades den på universitetet i Karlstad. 
Det verksamhetsintegrerade grundlärarprogrammet är alltså relativt 
nytt i Sverige.  

En verksamhetintegrerad grundlärarutbildning har bedrivits under väl-
digt kort tid i Sverige. Trots det, upplever jag det intressant att under-
söka rektorernas föreställningar kring projektet och utbildningen. I stu-
dien undersöks även om utbildningen utformning kan bidra till skolut-
veckling. 

Högskolan Dalarna har i samarbete med Pedagogiskt utvecklingscentrum 
(PUD) och region Dalarna sammanställt en projektrapport som bygger på 

http://www.kau.se/
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högskolans arbetsintegrerade lärarutbildning. Bakgrunden till projektet 
är att många lärare går i pension och få personer attraheras av att utbilda 
sig till lärare. Enbart i Dalarna kommer det redan 2019 saknas 1600 be-
höriga lärare (Högskolan Dalarna, PUD-regionen, & Region Dalarna, 
2017). I projektrapporten står det skrivet att den stora utmaningen för 
regionens skolhuvudmän är lärarbrist och rekryteringssvårigheter. På 
uppdrag av PUD bildades hösten 2016 en tankesmedja. Tankesmedjan be-
stod av skolchefer från regionen, medarbetare från PUD-kansliet och per-
soner från lärarutbildningen. Målsättningen för tankesmedjan är att locka 
fler studenter till lärarutbildningarna och locka utbildad personal till för-
skola, skola och högskola. För att få en stärkt lärarkompetens var första 
steget skapandet av en arbetsintegrerad lärarutbildning som innebär att 
studenterna kombinerar sina studier med tjänstgöring. I detta samarbete 
nämns i rapporten flera unika fördelar: 

Studenterna ska ges likvärdiga förutsättningar att kombinera arbete och 
studier under ordnade former i hela regionen, studenterna erbjuds ett 
nytt sätt att kombinera lärande med praktisk erfarenhet som vilar på ve-
tenskaplig grund, attraktionskraften ökar vid nyrekryteringar och vi säk-
rar tillväxten av behöriga lärare (Högskolan Dalarna, PUD-regionen, & 
Region Dalarna, 2017).  

Skolverket preciserar vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet enligt 
följande: 

Vetenskap handlar om ett systematiskt utforskande. I det vetenskapliga 
arbetet finns en strävan efter att kritiskt granska, pröva och sätta enskilda 
faktakunskaper i ett sammanhang. Problematiseringar av olika slag är viktiga 
för ett vetenskapligt förhållningssätt men även att verka för att bygga kunskap 
och synlighet. För att en erfarenhet ska kunna kallas beprövad så måste den 
vara prövad, dokumenterad och genererad under en längre tidsperiod och av 
många. Den beprövade erfarenheten byggs i verksamheten och av 
professionen och den är lika relevant som den akademiskt framtagna 
kunskapen (Skolverket, 2015). 

 

När det handlar om antagning till utbildningar på annat sätt än behörig-
hetskraven finns en utvärdering från Universitets- och högskolerådet 
(2018) där Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping ingick i försöks-
verksamheten. Universitets- och högskolerådet (UHR) fick i uppdrag från 
regeringen 2014 att samordna en försöksverksamhet med krav på lämp-
lighet vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning. Utgångspunkten 
för försöksverksamheten har varit att bedöma om den som antas med 
stöd av lämplighetsbedömning är lämplig för läraryrket. Med lämplighet 
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avses kommunikativ förmåga, interaktiv förmåga, förmåga till självre-
flektion, förmåga att ta en ledarroll och motivation för den kommande yr-
kesutövningen. I försöksverksamheten ingick Linnéuniversitetet och Hög-
skolan i Jönköping. Linnéuniversitetets lämplighetsbedömning bestod av 
en skriftlig uppgift, en gruppinteraktion och en individuell intervju medan 
Högskolan Jönköpings använde sig av en skriftlig uppgift och en individu-
ell intervju (Universitets- och högskolerådet, 2018). 

I sammanfattningen kan vi läsa att inget tyder på att lämplighetsbedöm-
ningen hade positiva effekter på studenternas poängproduktion eller be-
nägenhet att stanna kvar på utbildningen. Universitets- och högskolerå-
det kan inte rekommendera ett generellt införande av lämplighetsbe-
dömning till lärarutbildningar i de former som utvärderats. Rekommen-
dationen är däremot att de studenter som antogs med lämplighetsbe-
dömning följs under sina utbildningar och in i arbetslivet för att fortsätta 
utvärdera eventuella långsiktiga effekter av lämplighetsbedömningen 
(Universitets- och högskolerådet, 2018). 
 
Karlstads universitet använde sig av individuella intervjuer i antagnings-
förfarandet till det verksamhetsintegrerade grundlärarprogrammet. För 
att få tillstånd att använda intervjuer som alternativt urval skickades en 
ansökan till Universitets-och högskolerådet som beslutade att Karlstads 
universitet får tillstånd att fördela samtliga platser med hjälp av detta al-
ternativa urval. Gällande antagningen på universitetet i Karlstad finns 
ingen utvärdering eller liknande eftersom utbildningen startade i augusti 
2018. 

1.1.2 Skolutveckling 
 
Skolutveckling innefattar det mesta inom skolans väggar, alltifrån ledar-
skap, kollegiala samarbeten, förutsättningar, miljöer, undervisning och 
lärande på olika sätt. Något jag upplever intressant är att undersöka vad 
rektorer anser ska ingå i sin inre organisation när det gäller skolutveckl-
ing. Resultat i form av betyg och nationella prov är exempel på mätbara 
resultat men det är betydligt mer än så som ingår i skolans grundläg-
gande funktion och den enskilda elevens utveckling. 
 
Alla skolor bedriver idag skolutvecklingsarbete på något sätt där rektor 
bör och ska leda arbetet. Skolutveckling kan innefatta många olika delar 
och verksamheter där rektors pedagogiska ledarskap ska genomsyras 
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(Skolinspektionen, 2018).  Några delar av skolutveckling är enligt skol-
verket (2019) att leda arbetet i skolan, främja trygghet och studiero, in-
troducera nyanställda, leda digitalisering och hela tiden arbeta systema-
tiskt. För att skolutveckling ska kunna ske anser jag att rektor har en vik-
tig roll som ledare för att tillsammans med medarbetarna skapa miljöer 
som främjar samarbete och gemensamt kunskapande. En samsyn när det 
gäller värdegrundsarbetet med både elever och kollegor på skolan tän-
ker jag är av yttersta vikt för att kunna sträva framåt i arbetet. Nyckelord 
inom detta kan vara undervisning, resultat, resurser och organisation.  
 

Rektorns roll i skolutveckling beskrivs i skollagen och kopplas till det 
systematiskt kvalitetsarbetet. Det beskrivs i 4. kap 4§ att “Rektorn och 
förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs”. 
Det framgår också av samma paragraf att “Kvalitetsarbetet på enhetsnivå 
ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal 
och elever “ (SFS 2010:800). I läroplanen för grundskolan (2018) fram-
går att rektor har ansvaret för att lärarna får den kompetensutveckling 
som de behöver för att de ska kunna utföra sina uppgifter på ett profess-
ionellt sätt. Som framgår ovan är det alltså endast rektor som har laglig 
skyldighet att bedriva utvecklingsarbete.  

Enligt Grosin (2003) är rektorerna i framgångsrika skolor bra på att for-
mulera tydliga mål, leda det teoretiska arbetet och se till att lärarna är 
delaktiga i alla steg i utvecklingen. Inom framgångsrika skolor för rekto-
rer en rak dialog om metodfrågor med lärarna, men lägger sig inte i lä-
rarnas val av undervisningsmetoder. Det är med andra ord lärarna som 
har ansvaret för undervisningen både när det gäller utformning och me-
todik. 
 
Begreppet skolutveckling refererar på ett övergripande plan till olika ty-
per av insatser som genomförs för att påverka en eller flera skolor med 
syftet att förbättra elevers lärande och studieresultat. Begreppet innefat-
tar även skolans förmåga att hantera förändringar. Skolutveckling kan 
handla om olika förutsättningar för att bedriva undervisning och lärande 
i klassrummet. Beroende på vilka grundantaganden som ligger bakom, 
till exempel synen på kunskap och lärande, kan begreppet ges olika inne-
börder och betraktas mångtydigt. Håkansson & Sundberg (2016) nämner 
tre avgörande delar för att kunna bedriva skolutveckling baserat på re-
sultat från forskning. Det första handlar om positionsbestämning, alltså 
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var befinner sig skolan när det gäller styrkor och svagheter i elevers lä-
rande samt undervisningens kvalitet. Det bör göras en gemensam karta 
över skolans utvecklingsfaktorer när det gäller starka och svaga områ-
den. Det andra handlar om navigering, vilket innebär att hålla fast vid 
målsättningar och riktmärken men samtidigt korrigera riktningen efter 
de hinder som arbetet möter. Det tredje gäller resultatuppföljning där 
olika deltagare involveras i förbättringsarbetet och gör gemensamma av-
stämningar om var man befinner sig och den fortsatta riktningen framåt. 
Skolutveckling kan bedrivas på många olika nivåer där samhällsnivå, or-
ganisationsnivå, grupp och individnivå är några exempel.  Scherp (2013) 
skriver att forskningen inom skolutvecklingsområdet tydligt har visat på 
en stor och allt större kvalitetsvariation mellan enskilda skolor, trots att 
de finns inom ett och samma samhälle och skolsystem.  
 

Jarl m.fl (2017) skriver att forskning som fokuserar på betydelsen av 
skolors sätt att organisera sin verksamhet är omfattande och kan delas 
upp i två olika inriktningar, med olika styrkor och utmaningar. Begrep-
pet skolutveckling kan då delas in i skoleffektivitet och skolförbättring. 
Skoleffektivitet domineras av ett kvantitativt angreppssätt där forskarna 
söker efter mer generella förklaringsfaktorer genom att undersöka stora 
urval av skolor. När det gäller skolförbättring utgår vi i huvudsak från en 
kvalitativ forskningstradition som studerar lokala förbättringsprocesser 
genom undersökningar av enskilda skolor (Jarl, Blossing, & Andersson, 
2017). Håkansson & Sundberg (2016) skriver att begreppet skolförbätt-
ring innefattar även skolans uppdrag och måluppfyllelse, utöver under-
visning och lärande i klassrummet. Författarna skriver vidare att forsk-
ning om skolförbättring uppmärksammar strategier och processer som 
skolan använder för att förbättra undervisningen och i förlängningen 
också elevers studieresultat. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka rektorers föreställningar om 
skolutveckling på den lokala skolenheten i relation till verksamhetsinte-
grerad grundlärarutbildning. 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frå-
geställningar valts: 



Titeln på din text (dubbelklicka här för att ändra)  Helena Mörk 

7 

 

1.2.1 Frågeställning 1 
Hur resonerar rektorerna kring skolutveckling?   

1.2.2 Frågeställning 2 
Hur påverkar skolans inre organisation skolutvecklingen?  

1.2.3 Frågeställning 3 
Hur menar rektorerna att satsningen verksamhetsintegrerad utbildning kan 
nyttjas i skolutvecklingsarbetet? 
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT   

Denna forskningsöversikt grundar sig i avhandlingar, forskningsartiklar 
och rapporter både nationellt och internationellt. Forskningsöversikten 
belyser begreppet skolutveckling och förbättringsarbete och verksam-
hetsintegrerad lärarutbildning. DivaPortal, databaserna ERIC och Swe-
pub har använts för att söka avhandlingar och vetenskapliga artiklar.   
 
 

2.1 Forskning om skolutveckling 
 
I det här kapitlet presenteras tidigare forskning som berör skolutveckl-
ing. Skolutveckling är ett stort forskningsområde belyses både nationellt 
och internationellt. Håkansson & Sundberg (2016) har i boken Utmärkt 
skolutveckling arbetat sig genom forskningslandskapet för att presentera 
en forskningsöversikt. Studier finns bland annat om undervisning, skol-
resultat och skolförbättring på olika nivåer. Jag har valt att fokusera på 
några studier som har sin utgång i begreppet skolutveckling, skolförbätt-
ring, variation i verksamhet och pedagogiskt ledarskap för relevansen till 
mitt syfte och mina frågeställningar. 
 
Thelin (2013) skriver i sin avhandling hur skolchefer med sitt övergri-
pande ansvar för pedagogisk verksamhet kan variera i deras ledningsar-
bete för att utveckla skolors och förskolors praktik. Studiens syfte är att 
beskriva variationen i verksamhetsidéer för pedagogisk verksamhet. Av-
handlingen bygger på semistrukturerade intervjuer med 16 områdesche-
fer. Thelin diskuterar begreppet skolutveckling och konstaterar att skol-
utveckling innebär förändring men därmed inte sagt att all förändring le-
der till skolutveckling. Resultatet presenteras i fem olika sätt att se en 
verksamhetsidé: verksamhetsidé som varumärke, som kitt, som kom-
pass, som karta och som raster där det i grunden handlar om samsyn och 
variation som två lika viktiga men vid första anblicken oförenliga villkor 
för lärande. Utan gemensamma idéer är det inte möjligt för en verksam-
het att utvecklas i någon gemensam riktning. Samtidigt krävs variation i 
sättet att se och agera för att det ska ske utveckling. Slutsatsen är att det 
går att ha samsyn och variation samtidigt men att det kräver en viss typ 
av verksamhet, med en tydlig arbets- och utvecklingsorganisation. Av-
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handlingen är relevant för min studie eftersom den bygger på chefers fö-
reställningar om att arbeta med och organisera verksamhetsidéer grun-
dat i skolutveckling där metoden semistrukturerade intervjuer används. 
 
Processer och motorer i lokalt skolförbättringsarbete är en avhandling 
skriven av Jacobsson (2017) där intresset riktas mot skolförbättring och 
de processer som uppstår när en planerad förändring genomförs på sko-
lor. Syftet med avhandlingen är att beskriva och förstå hur dessa proces-
ser - i arbetet med frirumsstrategin - initieras, fortlöper och avslutas. Ob-
servationer och semistrukturerade intervjuer har genomförts med lä-
rare, rektorer, projektledare och planeringsledare. Resultatet visar att 
det är viktigt att rektorer och lärare har goda kunskaper om förbätt-
ringsarbetets processer för att kunna använda strategin på ett konstruk-
tivt sätt. Förbättringsarbetet kan därav ledas på ett medvetet sätt där ut-
veckling sker genom att både konflikter och samstämmighet får tillåtas 
och bidra. Studien visar att det finns olika samband mellan planerade 
och framväxande processer. De framväxande processerna är mest fre-
kventa och har sin grund i deltagarnas egna målformuleringar. De skapar 
utveckling i skolverksamheterna, något de planerade processerna inte 
lyckas med. Avhandlingen är intressant för min studie ur den synvinkeln 
att en större utveckling sker i processer när deltagarna har varit delakt-
iga i att formulera mål för skolverksamheten men också vikten av att 
rektorer har goda kunskaper om förbättringsarbete.  
 
I artikeln The impact of Leadership on Student Outcomes: How successful 
school Leaders Use Transformational and Instructional Strategies to Make 
a Difference kan man läsa om betydelsen av rektorers ledarskap för 
framgångsrika skolor. Den grundar sig i en treårig kvantitativ forskning 
där resultatet visar att efter den direkta undervisningen är rektors roll 
den mest betydelsefulla faktorn för elevernas lärande. För rektors del 
handlar det om att skapa kulturer och strukturer som bidrar till en för-
bättring av undervisningens kvalité. I artikeln belyser författarna Day, 
Gu, och Sammons (2016) vikten av att rektorerna har en förmåga att 
kartlägga och analysera skolans behov för att sedan använda kunskapen 
i skolans förbättringsarbete. I det pedagogiska ledarskapet ska rekto-
rerna på ett synligt sätt för sina medarbetare leda arbetet framåt som i 
sin tur bygger på gemensamma visioner. Artikeln väcker intresse om hur 
rektorer kan skapa förutsättningar för skolutveckling på respektive sko-
lenhet, vilket en av mina frågeställningar grundar sig i. 
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Forssten Seiser (2017) bidrar i sin avhandling med kunskap om rektors 
pedagogiska ledarskapspraktik. Avhandlingen bygger på en aktions-
forskningsstudie där hon undersökt rektorers professionsutveckling och 
skolförbättring samt deras ledarskap. Resultatet visar att rektorernas le-
darskap påverkas av många olika faktorer. Några exempel är den poli-
tiska styrningen, arbetssituation, förväntningar från lärare men också 
förväntningar från Skolverket och Skolinspektionen. Forssten Seiser kom 
fram till att finns en stor osäkerhet kring vad det pedagogiska ledar-
skapet faktiskt innebär, däremot dras slutsatser kring att det behövs kol-
legiala lärandegemenskaper för rektorer för att förbättra och förstärka 
rektors pedagogiska ledarskap. I studien framkom också att stora delar 
av det pedagogiska ledarskapet handlar om att stödja elevernas lärande 
genom lärarna, eftersom det saknas en tät interaktion mellan rektorer 
och skolans elever. I min studie undersöker jag om en verksamhetsinte-
grerad utbildning kan bidra till skolutveckling, då jag anser att Forssten 
Seisers avhandling är relevant med tanke på rektorernas ledarskap och 
skolförbättring. Intressant är betydelsen av kollegiala lärandegemen-
skaper eftersom arbetet på skolorna bygger på samarbete i arbetslag 
med pedagogerna. 

2.2 Forskning om verksamhetsintegrerad utbildning 
 
När det gäller verksamhetsintegrerad utbildning inom skolväsendet är 
forskningsfältet relativt begränsat. I Sverige startade en sådan utbildning 
för två år sedan på Högskolan Dalarna där rapporten Arbetsintegrerad 
lärarutbildning skrivits. Dimenäs (2016) argumenterar för en integrerad 
lärarutbildning för att uppfylla lärarutbildningens mål. När det gäller det 
nationella forskningsfältet har Darling-Hammond (2000, 2006) skrivit 
flera artiklar som berör lärarutbildningen i Stanford. Författaren belyser 
även vikten av att teori och praktik sker kontinuerligt vilket också Kort-
hagen m fl (2006) skriver om i artikeln Developing fundamental princip-
les for teacher education programs and practises. 
 
Darling-Hammond är professor vid universitetet i Stanford och har skri-
vit artiklar om utbildningspolitik och praktik. I artikeln Constructing 21 
st Century Teacher Education (2006), har hon bland annat utvärderat ut-
bildningen i Stanford där hon gett kritik för att lärarutbildningen inte har 
en sammanhållande idé, ojämn kvalitet på den verksamhetsförlagda ut-
bildningen och splittrat undervisningsinnehåll. Syftet med artikeln är att 
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påvisa hur stor betydelse lärarutbildningens innehåll och upplägg har för 
blivande lärare. Darling-Hammond skriver att det är av stor vikt att de 
färdigutbildade lärarna stannar i yrket men också att de har de kun-
skaper som krävs i ämnen samt de många olika sätt som finns kring 
undervisning. I resultatet framkommer att det finns en svaghet mellan 
det teoretiska innehållet i lärarutbildningen och praktiken. Bakgrunden 
till denna kritik medförde att programmet The Stanford Teacher Educat-
ion Program (STEP) byggdes vidare och utvecklade nya inslag som skulle 
förnya utbildningen. Grundidén i STEP:s utbildningsprogram är att sko-
lor och universitet måste vara tätt integrerade (Darling-Hammond, 
2006). Lärarprogrammet ändrades så att studenterna skulle få tillgång 
till framgångsrika lärare i pågående skolverksamhet där lärarutbildarna 
utbildades i handledning och Informations och kommunikationsteknik 
(IKT). Lärarprogrammet utvecklade en närmare och starkare relation till 
ett fåtal skolor som utmärktes av ett starkt socialt engagemang och för-
hållningssätt till elever med olika förutsättningar. 
 
På Stanfords hemsida kan vi läsa följande: 

The Stanford Teacher Education Program (STEP) of the Stanford 
Graduate School of Education (GSE) aims to cultivate teacher leaders who 
share a set of core values that includes a commitment to social justice, an 
understanding of the strengths and needs of a diverse student population, 
and a dedication to equity and excellence for all students. The program takes 
an approach to teaching and learning that is sensitive to the family, 
community, and political contexts of education, focused on the needs and 
development of learners, and grounded in the study of subject matter that 
enables inquiry, critical thinking, and problem solving (University, Stanford, & 
California 94305, 2015). 

 
Ett av fyra mål i STEP:s vision är alltså att stärka relationen mellan teori 
och praktik genom tätt samarbete mellan studenter, kurser och verksam-
hetsförlagt utbildning. 
 
Dimenäs skriver i artikeln Att bli lärare – argument för en integrerad lä-
rarutbildning (2016) om lärarutbildningens dilemman. Ett dilemma är 
att studierna till största del handlar om läraryrket och ett annat att stu-
denterna inte ges tillräcklig möjlighet att möta yrket i skolverksamheten. 
Artikelns syfte är att belysa och argumentera för åtgärder som kan möj-
liggöra en forskningsbaserad lärarutbildning. Analysen i denna forsk-
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ningsöversikt bygger på ramfaktorteori i en lärarutbildningskontext. Di-
menäs framhåller att det finns studenter som utvecklar ett integrerat 
synsätt på lärarutbildningens teori och praktik. 
 
Grossman & McDonald (2008) argumenterar för att lärarutbildare måste 
ta yrkesverksamheten som utgångspunkt för att på bästa sätt kunna 
stödja studenternas yrkesroll. De menar att större fokus bör ligga på att 
studenterna ska ha en närhet till verksamheten där de växelvis kan ut-
veckla sin yrkesroll. Författarna menar på att en närmare koppling till 
praktiken gör studenterna mer förberedda för undervisningen i klass-
rummet men kanske också en ökad förmåga för analys och reflektion.  
Korthagen m fl (2006) skriver att först när undervisningssituationer 
sammanflätas med teori och praktik blir de uppmärksammade för stu-
denterna. Analyser av lärarprogram i Australien, Kanada och Nederlän-
derna har genomförts för att komma fram till detta resultat. Detta resul-
tat har lärarutbildningarna i Oslo och Trondheim tagit fasta på och ser 
som en av grunderna i lärarutbildningen att studentens utveckling till lä-
rande sker i sociala aktiviteter. Ett fåtal lärosäten i Sverige bedriver en 
arbetsintegrerad/verksamhetsintegrerad lärarutbildning där studen-
terna vecka för vecka applicerar teori och praktik. De har därför möjlig-
heten att möta praktiken i skolverksamheten under hela sin utbildning. 
Forskning visar att lärare som har fått mer förberedelse och erfarenhet 
gällande undervisning är mer självsäkra och framgångsrika när de sedan 
möter eleverna efter avslutad utbildning (Darling-Hammond, 2000). 
Darling-Hammond skriver fortsatt att skolor ställer höga krav på lärare. 
De lärare som inte är förberedda för sitt yrke har svårigheter att planera 
sin undervisning, hantera eleverna som grupp i klassrummet och an-
passa undervisningen efter elevernas individuella behov. Darling-Ham-
mond betonar vikten av att eleverna inte lär sig lika mycket inom 
svenska och matematik och att det kan leda till svårigheter under senare 
skolår. Flera universitet i USA, bland annat Yale, har uppmärksammat att 
utbildade lärare har kunskapsbrister. För att klara av de praktiska de-
larna och bristen på ämneskunskaper har mentorskap inrättats under de 
första månaderna.  
 
Mentorskap nämns som en viktig aspekt i artikeln A University and school 
working in partnership to develop professional practice knowledge for 
teaching. Universitetet i Johannesburg är det första universitetet i Sydaf-
rika som fungerar som en “lärarskola” där praktikbaserad lärarutbild-
ning erbjuds i samarbete med en ansluten skola. Forskningen bygger på 



Titeln på din text (dubbelklicka här för att ändra)  Helena Mörk 

13 

 

en kvalitativ studie där studenterna på utbildningen involveras för att 
svara på frågor. En del av resultatet visar vikten av att studenterna under 
deras utbildning bör ha en mentor för att synliggöra och utveckla deras 
tänkande och kompetens. Lärarutbildningen ska ha ett starkt samarbete 
med skolan för att studenterna ska kunna tillämpa teori med arbetet i 
klassrummet (Gravett, Petersen, & Ramsaroop, 2019).  

Kollegialt lärande är att tillsammans genom strukturerat samarbete lösa 
uppgifter, formulera problem och kritiskt granska inte bara andras utan även 
sitt eget arbete. Centralt i kollegialt lärande är att de som deltar tränar på att 
ge varandra konstruktiv och framåtsyftande återkoppling för att komma 
vidare (Skolverket, 2015) . 

 
Granberg och Ohlsson (2016) diskuterar i sin artikel Kollektivt lärande i 
team- om utveckling av kollektiv handlingsrationalitet, vad kollektivt lä-
rande innebär för lärandeprocessen. Författarna tar utgångspunkt i kog-
nitiva som socialt inriktade teorier för att skapa kunskap om teamets lä-
rande som kollektivt fenomen. De menar att viktiga förutsättningar för 
kollektivt lärande är gemensamma aktiviteter som i sin tur förutsätter 
processer som interaktion, kommunikation och reflektion. I analyser av 
mötessamtal visar resultatet att det sker meningsskapande processer 
som oftast tar sin utgångspunkt i praktiken, i något praktiskt problem el-
ler vardaglig händelse. 
 
Dimenäs (2016) skriver att studenterna behöver få möjlighet att ut-
veckla ett kritiskt förhållningssätt under utbildningen men även utveckla 
en stor självständighet gällande delaktighet i forskningsarbeten. Detta 
kan anses vara en kunskapslucka i de traditionella lärarutbildningarna 
enligt författaren, men där möjlighet kan finnas att styrka upp i en verk-
samhetsintegrerad utbildning. 
 
I förhållande till den forskningsöversikt jag presenterat kan min studie 
bidra till rektorers föreställningar om en verksamhetsintegrerad grund-
lärarutbildning och hur de resonerar kring utbildningens upplägg. Rek-
torerna anser i viss mån att studenterna kan bidra till skolutveckling ge-
nom att arbete och studier sker parallellt. Med tanke på att en verksam-
hetsintegrerad lärarutbildning är relativt nytt i Sverige finns det inte 
mycket forskning att tillgå, vilket gör resultatet i denna studie intressant. 
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I min studie kommer jag övergripande att utgå från den socialkonstruk-
tivistiska teorin. Wenneberg (2010) delar in teorin i fyra olika perspektiv 
där denna studie grundar sig i den kunskapsteoretiska, som också be-
nämns socialkonstruktivism III. Perspektivet är relevant att utgå ifrån 
med tanke på att jag ska undersöka kunskapande där människor ingår i 
ett samspel och sammanhang och där det sker en interaktion. 

Socialkonstruktivismen utgör en ontologisk ståndpunkt som går ut på att 
sociala företeelser och det som sägs är något som människor kontinuer-
ligt får till stånd. Synsättet innebär att sociala handlingar inte bara 
skapas via socialt samspel utan också befinner sig i ett tillstånd av stän-
dig revidering. I grunden innebär det att forskaren behöver ta hänsyn till 
hur den sociala verkligheten utgör något som sociala aktörer kontinuer-
ligt skapar (Bryman, 2018). 

Socialkonstruktivismen kan delas in i fyra olika positioner eller perspek-
tiv enligt Wenneberg (2010) . Dessa skriver författaren om och namnger 
som följer: ett kritiskt perspektiv-socialkonstruktivism I, en teori om det 
sociala-socialkonstruktivism II, en kunskapsteoretiskt position-social-
konstruktivism III samt en ontologisk position-socialkonstruktivism IV.   

3.1 Socialkonstruktivism  
Ett kritiskt perspektiv, socialkonstruktivism I, utgår från att man ska av-
slöja att något som på ytan ter sig som naturligt eller som ett resultat av 
en naturlig utveckling faktiskt inte är det, att det under den naturliga 
ytan döljer sig en komplicerad social påverkan som det kan vara svårt att 
få ögonen på. Socialkonstruktivism I tillämpas för att få ett perspektiv 
som kan låsa upp eller bryta ner de traditionella föreställningar som ofta 
kan vara tämligen cementerade och låsta.  

Socialkonstruktivism II handlar om hur teoretiska förslag till det sociala 
har uppstått och hur det kontinuerligt reproduceras. Det innebär att det 
sociala skapas genom en konstruktionsprocess, i den betydelsen att 
”konstruktion” står för en medveten handling. 

Det finns två mycket olika versioner av socialkonstruktivism III. Den ena 
versionen är inriktad på vetenskaplig kunskap om den naturliga och fy-
siska verkligheten och den andra har sin utgångspunkt i att människans 
kunskap är socialt konstruerad (Wenneberg, 2010). 
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Socialkonstruktivism IV tillämpas på den sociala verkligheten i vår natur. 
I naturen och dess fysiska objekt skapas socialkonstruktivism IV genom 
vårt sociala agerande. Ett exempel kan vara ett glas som står på bordet 
som får existens först då jag börjar prata  eller referera om glaset på nå-
got sätt.  

3.1.1 Socialkonstruktivism som kunskapsteori 
Som jag tidigare nämnt grundar sig min studie i socialkonstruktivism III, 
där kunskapande är socialt konstruerad.  

Burr (2003) skriver i boken Social constructionism att språket hjälper oss 
att beskriva oss själva, andra personer, händelser och meningsskapande.  
Författaren menar utifrån det socialkonstruktivistiska synsättet att 
språk och tanke är oskiljaktiga och inte kan betraktas separat, samt att 
dessa två faktorer förser individen med ett system av kategorier som 
sorterar våra erfarenheter och ger dem mening.  

Wenneberg & Nilsson (2010) skriver att språket är centralt eftersom det 
bygger på att människan kommunicerar på olika sätt kring det vi erfar 
och upplever. Inom socialkonstruktivism som kunskapsteori frågar man 
hur kunskapen producerats istället för att undra om kunskapen är sann 
eller giltig. Inom socialkonstruktivism finns ett intresse för människors 
meningsskapande i gemenskap. Här betonas hur människor konstruerar 
sina sociala verkligheter och vidmakthåller dem genom mellanmänskliga 
kommunikativa handlingar.  

Således är socialkonstruktivism III den kunskapsteoretiska position som 
innebär att kunskap om verkligheten uteslutande är bestämd av sociala 
faktorer (Wenneberg & Nilsson, 2010, sid 80) . 

 

Språk, samspel och den tid samt det sammanhang människor ingår i på-
verkar hur konstruktionen av kunskap går till och är därför av speciellt 
intresse (Bron & Wilhelmson, 2005; Wenneberg, 2010).  

Om man utgår från en socialkonstruktivistisk teori och kopplar det med 
läraryrkets sociala kontext skapas meningsfulla möten av de människor 
som ingår i sammanhanget. En ständig revidering pågår av de sociala 
handlingarna även mellan möten (Wenneberg, 2010). 

Den sovjetiske filosofen Lev Vygotskij placeras i den socialkonstruktiv-
istiska fåran. Vygotskij menar att den sociala kontexten är central för att 
kunna studera barns utveckling där språket utgör störst betydelse för att 



Titeln på din text (dubbelklicka här för att ändra)  Helena Mörk 

16 

 

lärande sker i samspel med andra. Barns utveckling är inte relevant i min 
studie, däremot den sociala kontexten i intervjuförfarandet. 

3.2 Ledarskap och skolutveckling ur ett förståelseba-
serat perspektiv 

Centrala begrepp inom detta perspektiv är förståelse och reflektion. En-
ligt Sandberg och Targama (2013) är gemensam förståelse för organisat-
ionens arbete en förutsättning för en god samverkan. Författarna skriver 
vidare att för att åstadkomma en utveckling av förståelse är reflektion en 
förutsättning. I reflektionen kan du lära dig att beskriva det du gör och 
tänka över det utifrån teori, kunskap och erfarenhet, eller komma fram 
till vad du saknar i form av erfarenhet och kunskap (Bie, 2014). 

I ett förståelsebaserat perspektiv styrs människans handlande av hur vi 
tolkar och förstår specifika situationer. I takt med nya erfarenheter och 
reflektioner förändras och utvecklas förståelsen hela tiden. Med andra 
ord antas människan ständigt befinna sig i en kontinuerlig lärprocess. 
Sandberg och Targama (2013) skriver att förståelse kan beteckna två 
olika saker, dels en pågående process där något blir begripligt för oss, 
men också kan förståelse avse produkten som blir ett resultat av proces-
sen.  

Man har en förståelse av någonting, eftersom man har etablerat ett sätt att 
förstå detta någonting (Sandberg & Targama, 2013 s. 58). 

 

Människan försöker begripliggöra det vi möter genom de erfarenheter vi 
har. Förståelsemönster vi skapar kan också baseras på påverkan från 
den sociala omgivningen och samspel med andra människor där diskuss-
ioner och jämförelser pågått i olika samtal. 

När det gäller ledarskap och gemensam utveckling i en organisation me-
nar Sandberg och Targama, med utgångspunkten i ett förståelsebaserat 
perspektiv, att gemensam förståelse av arbetet är grunden och en förut-
sättning för en lyckad samverkan. Författarna skriver vidare att språk är 
något vi människor skapar tillsammans och därför blir vår uppfattning 
av, och vår kunskap om verkligheten socialt konstruerad. 

Scherp & Scherp (2007) lyfter viken av rektorernas roll i ledarskapet för 
utvecklingen inom skolan och de lärare som arbetar där. Rektorerna har 
i uppdrag att utveckla en gemensam syn på lärarnas arbete och leda 
verksamheten i en riktning där en pedagogisk kvalité garanteras. Scherp 
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(2013) resonerar kring skolutveckling som en problemlösningsprocess. 
Han benämner det som ett Lärande organisationsperspektiv där det 
grundläggande antagandet är att människors kunskap om verkligheten 
är en social konstruktion.  Det handlar om gemensam kunskapsutbild-
ning där var och en delar med sig av sina viktigaste lärdomar när man 
samtalar och lär tillsammans. Personerna bygger då upp en ny kunskap 
tillsammans som blir ledande i det framtida arbetet. Förändringar byg-
ger på ett samarbete och att man lär tillsammans, så kallat erfarenhetslä-
rande. I det här perspektivet beforskar pedagoger och skolledare sin 
egen vardagsverksamhet. De är medaktörer i den systematiska kun-
skapsbildningen om lärande och undervisning. Det man kommer fram 
till ligger till grund för det förändrade arbetssättet. Fokus ligger på att ut-
mana och försöka förstå det samband som finns mellan det man gör och 
det man uppnår med det man gör (Scherp, 2013). Scherp menar också 
att lärare behöver själva vara medaktörer i kunskapsutbildningen och att 
arbetet karaktäriseras av samtal om lärdomar och undervisning. 

 

  



Titeln på din text (dubbelklicka här för att ändra)  Helena Mörk 

18 

 

4 METODOLOGISK ANSATS OCH VAL AV METOD 

Syftet med denna studie är att undersöka rektorers föreställningar om 
skolutveckling på den lokala skolenheten i relation till verksamhetsinte-
grerad grundlärarutbildning. Jag var också intresserad av att veta hur 
satsningen verksamhetsintegrerad utbildning kan nyttjas i skolutveckl-
ingsarbetet. 

4.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
När vi pratar om metod inom vetenskaplig forskning benämns oftast 
kvalitativa och kvantitativa metoder.  
Jacobsen (2017) skriver att kvalitativ respektive kvantitativ metod är 
båda metoder för att samla in empiri, i siffror eller ord, och de lämpar sig 
olika väl för olika sammanhang. Metodvalet bör grunda sig i vad som är 
mest lämpligt efter den studie som genomförs och inte vilken metod som 
anser sig vara bättre än den andra. Exempel på en kvantitativ studie kan 
vara enkäter medan en kvalitativ studie kan bestå av intervjuer. Intervju 
som metod kan utföras och struktureras på olika sätt. I samhällsveten-
skapliga studier kan både siffror och ord vara viktiga och givande för att 
komplettera undersökningen och därigenom få fram ett trovärdigt resul-
tat (Jacobsen, 2017). Kvalitativa intervjuer kan beskrivas i många olika 
termer. De två viktigaste formerna är semistrukturerade och ostrukture-
rade intervjuer (Bryman, 2018). I en semistrukturerad intervju följer in-
tervjuaren oftast en intervjuguide, men intervjupersonen har stor frihet 
att utforma svaren på sitt eget sätt. I en ostrukturerad intervju använder 
sig intervjuaren endast av ett minnesblock där utsagorna skrivs ner ef-
tersom intervjun tenderar att likna ett vanligt samtal. Det kan hända att 
en enda fråga ställs och att intervjupersonen därefter får svara fritt (Bry-
man, 2018). 

En kvalitativ intervju är ofta inspirerad av en hermeneutisk texttolkning 
när analysen handlar om meningstolkning. Det tar sin grund i att en per-
son som tolkar sina frågor till texten och sina antaganden blir medskap-
are av de tolkade meningarna.  Under intervjuerna som sker i studien är 
syftet att utveckla en gemensam förståelse där gemensam kunskap 
skapas, vilket grundar sig i den socialkonstruktivistiska teorin.  
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För att analysera intervjuer finns det olika tillvägagångssätt att använda 
sig av. Ett sätt att analysera är genom visualiseringsstrategier. Det inne-
bär att du själv skapar en visuell bild av materialet där till exempel bil-
der, foton, teckning eller karta i ett händelseförlopp visar hur handlingar 
eller aktörer hänger ihop över tid med hjälp av rutor, ringar eller pilar. 
Styrka eller intensitet kan anges med hjälp av olika visuella verktyg, till 
exempel tjockare streck eller pilar som ritas i varierade riktningar (Hal-
lin & Helin, 2018). I Clark & Holts (2017) studie: Imagery of ad-venture: 
Understanding entrepreneurial identity through metaphor and drawing, 
kombinerade forskarna en visuell metod med intervju där de fick ett mer 
rikt material då de förstod respondenternas upplevelser av identitets-
skapande tydligare. Det empiriska materialet måste analyseras genom 
att beskriva och dra slutsatser av de skapade bilderna eller figurerna.  
 
Narrativ analys innebär att det empiriska materialet sorteras för att kon-
struera en berättelse. Berättelsen fungerar som utgångspunkt för en dju-
pare analys som fokuserar på specifika aspekter, till exempel hur händel-
ser är kopplade till varandra över tid eller hur människor ger svar på 
”varför och ”hur”. Det krävs också att berättelsen är tillräckligt detaljerad 
så att den blir trovärdig (Meunier & Lambotte, 2013). Utgångspunkten är 
att språket konstruerar verkligheten, precis som i den diskursiva ana-
lysen.  
 
Diskursanalys tar sin utgångspunkt i hur människor använder språket i 
syfte att förstå betydelsen, alltså vilka sanningar som skapas genom 
språket och hur. Intervjupersonernas utsagor i intervjumaterialet relate-
ras till diskurser som finns i organisationer eller samhället. Börjesson & 
Palmblad, Winther Jorgensen & Phillips (2007; 2000) skriver att diskurs-
analysen kan ge värdefulla insikter om hur människor gemensamt kon-
struerar den kontext de befinner sig i och inte bara sig själva som sociala 
varelser.  
 
Tematisk analys är ett av de vanligaste sätten att använda sig av gällande 
kvalitativa data. Det finns inget tydligt specificerat tillvägagångssätt men 
den generella beskrivningen är att forskaren söker efter teman. För vissa 
är ett tema detsamma som en kod, medan ett tema för andra består av 
grupper av koder (Bryman, 2018) . Man skapar index av speciella teman 
och subteman som sätts in i någon form av matris. För att kunna genom-
föra detta krävs noggrann läsning av till exempel transkriberingar eller 
fältanteckningar. Det finns olika dataprogram att använda sig av, ett par 
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exempel är Nvivo och Framework. När man sätter in någon text i pro-
grammet bör man göra följande: ange var i utskriften texten är hämtad, 
behålla respondentens språk, inte ta med för mycket text och använda 
förkortningar (Ritchie & Lewis, 2003). I denna studie grundar sig inter-
vjuerna i en socialt konstruerad kontext där gemensam förståelse och 
kunskap skapas, vilket tar sin utgångspunkt från den socialkonstruktiv-
istiska teorin. 
 

4.2 Val av metod 
 
I denna studie har jag valt intervju som kvalitativ metod för datainsamling 
då syfte och frågeställningar ska styra metodvalet. Jag vill undersöka rek-
torers föreställningar om en verksamhetsintegrerad grundlärarutbild-
ning och om det kan innebära att skapa gemensam kunskap för skolut-
veckling. Vid intervjuernas genomförande vill jag ha möjligheten att ställa 
uppföljningsfrågor där kommunikationen med respondenten bidrar med 
ett gemensamt kunskapande, vilket tar sin utgångspunkt från den social-
konstruktivistiska teorin. Sett ur en epistemologisk föreställning om in-
tervjuandet är det en process där kunskap konstrueras. Att intervjua i 
forskningssyfte innebär att man odlar samtalsfärdigheter där man försö-
ker skapa en gemensam förståelse. Forskningsintervjun bygger på var-
dagslivets samtal och ett professionellt samtal där kunskap konstrueras i 
interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade. Detta innebär att 
det krävs en hög färdighetsnivå hos intervjuaren som dels måste ha kun-
skap om intervjuområdet och vara bekant med de metodologiska alterna-
tiven. Det krävs också en insikt om de teoretiska problem som är för-
bundna med en gemensam förståelse genom samtal (Kvale & Brinkmann, 
2014). Det är viktigt att forskaren tydligt kan beskriva vad som har gjorts 
och hur det har gjorts, och att läsaren ska kunna bedöma arbetet. Inter-
vjuprocessen kräver därför så lite variation och komplexitet som möjligt. 
Även för att sammanställa, jämföra och analysera materialet är ett stan-
dardiserat intervjuande en fördel (Alvesson, 2011).  

Holstein och Gubrium menar att ”det är lika viktigt att förstå hur menings-
skapandet utvecklas i intervjun som att begripa vad som verkligen efter-
frågas och förmedlas” (Alvesson, 2011). Att förstå hur meningsskapande 
utvecklas och skapa kunskap tillsammans under intervjun tar sin utgångs-
punkt i den socialkonstruktivistiska teorin. 
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Intervju som metoden är tidskrävande eftersom intervjun spelas in för att 
sedan transkriberas. Transkribering innebär att ljudinspelning överförs 
till text.  

Jag har valt att göra en semistrukturerad intervju där jag utgår från en in-
tervjuguide (se bilaga). Jag kommer intervjua respektive rektor vid ett till-
fälle via internet och videokonferensprogrammet zoom. 

 

4.2.1 Fördelar med metoden 
Intervjuns styrka är att den går relativt snabbt att genomföra, att många 
gärna ställer upp och att man kan få ett brett material om man använder 
kvalitativt orienterade intervjuer (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2015).  

Intervju är en flexibel metod och ger möjlighet till uppföljningsfrågor då 
möjlighet finns att upprepa, betona eller förtydliga för att säkerställa att 
respondentens svar uppfattats korrekt. Intervjuer fångar nyanser och 
icke-verbal kommunikation. Metoden ger också ett djup i svaren och möj-
liggör för deltagarna att berätta hur de uppfattar verkligheten. Eftersom 
jag kommer använda mig av både ljudupptagning och transkribering så 
har jag en förhoppning om att det kan ge en mer komplett information för 
resultat och analys. De fördelar som nämnts ligger till grund för valet av 
metod, där intervjun möjliggör ett resonemang och gemensam förståelse 
mellan forskare och respondent. 

4.2.2 Nackdelar med metoden 
Ett problem med forskningsintervjun är den maktasymmetri som äger 
rum, dels pågår en asymmetrisk maktrelation eftersom intervjuaren for-
mar intervjusituationen, bestämmer intervjuns frågor och vilka frågor 
som ska följas upp samt avslutar samtalet, dels är intervjun även enkelrik-
tad i den meningen att rollerna är tydligt fördelade, intervjuaren ställer 
frågorna och intervjupersonen besvarar dem. Dialogen är även manipula-
tiv, det vill säga att forskaren kan ha en dold dagordning och därför un-
danhåller information om vad forskaren egentligen är ute efter (Kvale & 
Brinkmann, 2014).  

Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2015) skriver att intervjuer är förknip-
pade med en rad svårigheter, då intervjuer ska planeras, genomföras, 
transkriberas, analyseras och återges i skrivna sammanhang. Trots att det 
är en vanlig metod är det inte så enkelt att man bara går ut och samlar in 
det som sägs i ”verkligheten”. 
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4.3 Urval och genomförande 
Urvalsmetoden styrs av syftet och frågeställningar. Syftet med en kvalita-
tiv undersökning är att få en så bred och noggrann beskrivning som möj-
ligt av det fenomen man vill belysa. Eftersom jag vill intervjua personer 
som jag tror har mycket att berätta föll valet på de rektorer som har an-
ställt studenter, närmare bestämt 6 rektorer. Alla intervjuer genomfördes 
online med hjälp av videokonferensverktyget zoom (https://zoom.us/). 
Respektive intervju pågick i 30 minuter. En urvalsgrupp jag har valt bort 
är studenterna som blivit anställda. Studenterna är anställda tre dagar i 
veckan på sina respektive skolor och resterande två veckodagar är värde-
full tid för deras studier. På grund av detta är möjligheten att hitta tid till 
intervjuer komplicerad för dem. Förfrågan om att delta i studien har skick-
ats till 13 rektorer varav 6 tackade ja till att delta. Trots de 6 intervjuer 
som genomfördes bör denna studie kunna ge viss vägledning till rektorers 
föreställningar kring skolutveckling och en verksamhetsintegrerad 
grundlärarutbildning. 

 

4.4 Intervjuguide 
För att skapa en intervjuguide där en semistrukturerad intervju ska ge-
nomföras behöver man utgå från studiens syfte och tidigare forskning 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Jag har valt att skapa en intervjuguide med 
två teman med fördjupande frågor (se bilaga). De två temana innefattar 
skolutveckling och verksamhetsintegrerad utbildning och frågornas ka-
raktär kommer vara inledande och uppföljande. Intervjuerna spelas in, 
med deltagarnas godkännande, för att jag som intervjuperson ska kunna 
vara fokuserad och koncentrera mig på intervjuns händelseförlopp. Det 
kommer underlätta efterföljande analys när intervjuerna finns inspelade. 
Alla intervjuer transkriberas och utskrifterna blir mitt råmaterial som jag 
sedan analyserar.  

 

4.5 Analytisk bearbetning 
För att analysera mina data har jag valt att lyssna till inspelningen för att 
sedan transkribera alla intervjuer. I transkriberingarna valde jag att foku-
sera på meningen i uttalanden och inte den språkliga exaktheten gällande 
till exempel pauser och upprepningar av ord (Kvale & Brinkmann, 2014). 

https://zoom.us/
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Efter transkriberingen lyssnade jag igenom inspelningarna ytterligare en 
gång och skrev till ord och formulerade om meningar så som responden-
terna uttalade sig. De transkriberade utskrifterna blir mitt råmaterial som 
analyseras efter de resultat som framkommer.  

Intervjun är uppdelad i två olika teman: skolutveckling och verksamhets-
integrerad utbildning där temat skolutveckling har fyra frågor och temat 
verksamhetsintegrerad utbildning har sex intervjufrågor.  

För att kunna analysera det transkriberade intervjumaterialet har jag an-
vänt mig av meningskoncentrering. Meningskoncentrering bygger nor-
malt på kodning och innebär att man drar samman intervjupersonens ytt-
randen till kortare formuleringar (Kvale & Brinkmann, 2014). Det har jag 
gjort genom att ha alla transkriberingar framför mig och omformulerat i 
några få ord. I meningskoncentreringen har jag sökt efter återkommande 
teman som jag strukit under. Jag har utgått från respektive frågeställning 
i min studie när jag sökt dessa teman. De teman som framkommit ur me-
ningskoncentreringen från respektive intervju har jag sedan samman-
ställt i relation till varandra i en deskriptiv utsaga. Min studie består av tre 
övergripande frågeställningar. I studiens resultatkapitel redogör jag för 
resultat och analys som grundar sig i dessa frågeställningar. 

 

4.6 Reliabilitet och Validitet 
I min studie har jag valt att förhålla mig till begreppen reliabilitet och va-
liditet. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är andra begrepp mer na-
turligt att förhålla sig till såsom handlingar och medvetande. Kvale och 
Brinkmann (2014) beskriver hur begreppen reliabilitet och validitet kan 
omtolkas från kvantitativ mening till att användas i kvalitativa studier på 
ett adekvat sätt.   

Begreppet reliabilitet avser frågornas tillförlitlighet snarare än dess rele-
vans och handlar därför om hur undersökningen gått till. Reliabilitet kan 
användas för att resonera kring tillförlitligheten i intervjusvaren (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Det kan ge sig uttryck i  hur resultatet reproduceras 
vid andra tidpunkter eller om intervjupersonerna ger olika svar när 
samma fråga ställs av olika forskare. 

I kvalitativa studier handlar validitet om samspelet mellan intervjuare och 
respondent och om man lyckas undersöka det man hade för avsikt att un-
dersöka (Kvale & Brinkmann, 2014). För intervjustudier handlar det om 
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tillförlitligheten hos respondenternas utsagor och forskarens trovärdig-
het samt kvalitén på själva intervjuerna. Intervjuguiden skapades utifrån 
studiens syfte och frågeställningar i samråd med handledare. 

I min studie har jag strävat efter reliabilitet genom att undvika att ställa 
ledande frågor till intervjupersonen och säkerställa att intervjun sker 
ostört. Jag har dock ställt följdfrågor i vissa fall för att försäkra mig om att 
jag förstår innebörden i det respondenten säger. Under mina intervjuer 
vill jag att det skapas en gemensam insikt och förståelse kring de frågor 
och svar som ges. 

Jag har i studien strävat efter en tydlighet och öppenhet i alla delar. Jag 
som forskare har alltid med mig någon form av förförståelse vilket påver-
kar hur jag tolkar materialet. Det är något som alltid bör tas i beaktande 
när det gäller validiteten för resultatet. 

Alla intervjuer har jag genomfört, transkriberat och analyserat. Jag har 
spelat in alla intervjuer för att kunna lyssna på dem flera gånger. Insamlat 
material har kontrollerats och ifrågasatts under arbetets gång genom de 
steg som beskrivs under Analytisk bearbetning. Detta för att försäkra att 
det som undersöks stämmer överens med syftet, och på så sätt stärka va-
liditeten (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

4.7 Forskningsetiska aspekter 
En intervjuundersökning är ett moraliskt företag. De moraliska frågorna 
rör såväl medlen som målet av undersökningen. Den mänskliga interakt-
ionen påverkar intervjupersonen och den kunskap som produceras ge-
nom att en undersökning påverkar vår förståelse av människans villkor. 
Intervjuforskningen ställs därför inför moraliska och etiska frågor. Ge-
nomförandet av en undersökning väcker frågor om värdet av den kunskap 
som produceras och det bidrag som studierna skänker samhället. Sam-
hällsvetenskaplig forskning bör främja vetenskapliga och mänskliga in-
tressen (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Det finns etiska riktlinjer man som forskare måste överväga. Dessa etiska 
riktlinjer bör övervägas innan och i början av en undersökning. Det finns 
olika områden att överväga. Fyra av dem är informerat samtycke, konfi-
dentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Vetenskapsrådet, 2017). 
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Informerat samtycke betyder att man informerar intervjupersonen om 
det allmänna syftet av undersökningen. Man informerar även om hur in-
tervjun är upplagd, vilka risker och fördelar som kan finnas med deltagan-
det. Vidare innebär det att intervjupersonerna deltar frivilligt och när som 
helst dra sig ur. Som intervjuare måste man vara tydlig med syfte, vem 
som får ta del av undersökningsmaterialet, vad som kommer ske med 
materialet efter intervjun och om det kommer att publiceras. 

Konfidentialitet syftar på de överenskommelser som deltagaren ingår 
om vad som kan göras till data som de frambringar tillsammans. Det om-
fattar exempelvis att data som identifierar deltagaren i intervjun inte av-
slöjas. Jag har valt att inte namnge rektorerna och skolorna för att skydda 
informanterna.  

Konsekvenser i en kvalitativ undersökning handlar om att bedöma stu-
dien utifrån både den skada som deltagaren kan lida och efter de veten-
skapliga fördelar som deras deltagande i studien kan ge. Detta innebär 
även att intervjuaren måste överväga de möjliga konsekvenserna, inte 
bara för personen som deltar i studien utan också för den större grupp 
som intervjupersonen representerar. 

Forskarens roll kan ha en avgörande betydelse när det handlar om in-
tegritet och forskaren som person. Integritet är avgörande för den veten-
skapliga kunskapens kvalitet och hållbarheten i de etiska beslut som fatt-
tas under intervjuns gång. Moraliskt ansvarsfullt forskningsbeteende är 
mer än abstrakt etisk kunskap och kognitiva val. Kännedom om värdefrå-
gor, etiska riktlinjer och teorier kan hjälpa forskaren att göra val där etiska 
och vetenskapliga intressen ställs mot varandra (Kvale & Brinkmann, 
2014). Vid förfrågan via e-mail till rektorerna om deltagande i undersök-
ningen bifogade jag informationsbrev och samtyckesblankett (se bilaga 2 
och 3). I informationsbrevet skrev jag fram syftet med uppsatsen, att in-
tervjun genomförs online och i vilken utbildning uppsatsen ingår.  I sam-
tyckesblanketten framgår att deras deltagande är helt frivilligt och att de 
kan avbryta sitt deltagande i studien utan att ange något skäl. Information 
ges om att Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

Jag har valt att presentera studiens resultat och analys utifrån de tre aktu-
ella frågeställningarna. Citaten som skrivs fram refereras med R1, R2, R3 
och så vidare där bokstaven R står för rektor och siffran står för första, 
andra, tredje, fjärde, femte eller sjätte intervjun i ordningen. 

Förfrågan att delta i studien skickades ut via e-mail där svar om delta-
gande skickades åter till mig. Rektorerna har arbetat på sina respektive 
skolor från ett års tid upp till 5 år. 

5.1 Resultat och analys utifrån frågeställning 1 och 2 
Den första och andra frågeställningen som studien avsåg att besvara var 
följande:  

Hur resonerar rektorerna kring skolutveckling?  

Hur påverkar skolans inre organisation skolutvecklingen? 

Rektorerna resonerar kring skolutveckling som ett brett och stort be-
grepp som innefattar många olika innehåll på flera olika nivåer. I grunden 
handlar det vi gör på skolan om eleverna och att de ska få kunskaper och 
redskap för framtiden. En viktig aspekt och drivkraft är att följa med sam-
hällsutvecklingen. De är överens om att den inre organisationen påverkar. 
När det handlar om skolutveckling på sina skolenheter kan jag se ett 
mönster som innefattar fyra teman. Det handlar om att ta del av aktuell 
forskning, det systematiska kvalitetsarbetet, samverkan och elevernas re-
sultat.  

5.1.1 Tema 1, forskning 
Angående forskning resonerar rektorerna om att ta tillvara på det som 
finns för att utvecklas framåt och göra verksamheten så bra som möjligt.  

Om vi tar tillvara på den forskning som finns innebär det att vi inte står still 
utan utvecklas framåt (R2). 

Det är viktigt att ha genomfört en kulturanalys på skolan för att få fram hur 
personalen tänker kring utveckling och hur man vill driva arbetet och ta till sig 
forskning (R4). 

Vi behöver ta höjd för ny forskning och nya läroplaner och så vidare (R3).   
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Flera rektorer nämner att det är viktigt med uppdatering kring det som 
eleverna förväntas och behöver för framtiden.  

Hur ska vi göra för att ta till oss ny forskning? (R1). 

Föregående citat anser jag är spännande eftersom alla rektorer är överens 
om att ta tillvara på den forskning som bedrivs men inte HUR det ska göras 
på skolenheten. För att forskning ska bidra till skolutveckling behöver det 
också implementeras och struktureras på skolan som mycket annat ar-
bete där rektor skapar organisatoriska förutsättningar. 

Sherp (2013) skriver att det handlar om gemensam kunskapsutbildning 
där var och en delar med sig av sina viktigaste lärdomar när man samtalar 
och lär tillsammans. Personerna bygger då upp en ny kunskap tillsam-
mans som blir ledande i det framtida arbetet vilket jag tänker att ny forsk-
ning kan leda till.  

Tema 1 resulterar i att ny forskning är viktigt att ta tillvara på för att sko-
lutveckling ska kunna ske. Forskning som finns kan ha stor betydelse för 
elevernas framtid men också för verksamheten och skolans inre organi-
sation. Rektorerna nämner väldigt lite om HUR de ska gå tillväga på sko-
lorna för att implementera ny forskning.  

5.1.2 Tema 2, systematiskt kvalitetsarbete 
Det systematiska kvalitetsarbetet arbetas det med kontinuerligt för att ut-
veckla verksamheten genom uppföljning och utvärdering. Rektorerna är 
sammantaget med i flera olika projekt för utveckling. Det handlar om di-
gitalisering, lärmiljöer, nyanländas lärande, skriva sig till lärande och 
kamratbedömning.  

Det är viktigt att arbeta systematiskt och utvärdera allt som görs och att det 
handlar om att bli bättre (R3).  

Rektorerna anser att det är viktigt att lyfta det positiva hos elever och pe-
dagoger för att det ska leda till en progression.  

Det ska vara tydligt vad vi vill. Vi ska arbeta förebyggande och främjande fram-
för allt. Det systematiska kvalitetsarbetet visar på vad vi behöver på vår skola 
(R4). 

Kvalitetsarbetet handlar övergripande om vad som behövs på respektive 
skolenhet där rektor är ytterst ansvarig.  
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Det är viktigt att några pedagoger driver och håller i arbetet lite extra och att 
jag ser till att variera det mellan pedagogerna (R4).  

Jag upplever att skolans inre organisation påverkas av vilket kvalitetsar-
bete som det arbetas med och om det är rektor som leder detta arbete 
eller delegerar ansvarsområden till annan kunnig personal i organisat-
ionen. Det är relativt vanligt förekommande att förstelärare driver vissa 
områden men det behöver inte alltid vara fallet. Skolutvecklingen på re-
spektive skolenhet kan därav ta olika riktningar tänker jag beroende på 
hur utvecklingsarbetet organiseras. 

Resultat av tema 2 visar olika exempel på projekt att arbeta med i det sys-
tematiska kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbetet handlar om att verksamheten 
ska bli bättre, vilket utvärderingar ska påvisa. Även i detta tema resonerar 
rektorerna relativt övergripande utan att gå djupare in på konkreta sätt 
för hur det systematiska kvalitetsarbetet genomförs.   

5.1.3 Tema 3, samverkan 
Alla rektorer lyfter vikten av att pedagogerna måste ha en gemensam för-
ståelse och samsyn som grund. En gemensam grund kan vara svår att få 
till om det byts mycket personal och om personerna inte är utbildade. 
Många upplever att olikheter berikar och att det måste finnas möten för 
diskussioner tillsammans.  

Det är viktigt att pedagogerna får vara med och diskutera och påverka beslut 
och vilka konsekvenser det eventuellt kan bli (R6).  

Rektorerna är överens om att de behöver organisera för dessa möten. 
Scherp & Scherp (2007) skriver i sin forskning att ledaren har en mycket 
viktig roll i att skapa förutsättningar för kollegiala lärprocesser där för-
djupande diskussioner och lärprocesser kan föras. Som pedagogisk ledare 
för verksamheten ska rektor driva skolutveckling och säkerställa målupp-
fyllelse utifrån den egna skolans struktur och kultur (Skolverket, 2015). 

När det gäller samverkan för skolutveckling är det kollegiala lärandet en 
viktig och stor del. Arbetslaget behöver ha liknande referensramar att 
utgå ifrån för att sedan diskutera tillsammans. Ett exempel i det kollegiala 
lärandet handlar om att besöka varandra på olika skolor för att titta på 
varandras verksamheter utifrån ett frågeformulär.  

Jag arbetar mycket tillsammans med arbetslagen så att jag får med mig grup-
pen i beslut och den riktning vi ska ta i arbetet. Ett underifrånperspektiv är väl-
digt viktigt för mig (R6).  
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Skolkulturen har en stor påverkan i hur mycket pedagogerna driver skol-
utveckling och i vilka forum det arbetas. Flera rektorer nämner förstelä-
rarnas roll gällande skolutveckling och att utvecklingen sker kollegialt.  

En kulturanalys är viktigt att ha genomfört på skolan för att få fram hur peda-
gogerna tänker kring utveckling (R4).  

Andra aspekter för en lyckad samverkan som nämns är kopplingen och 
samarbetet mellan olika professioner.  

Det måste finnas en tydlig bro mellan elevhälsan och pedagoger. Elevhälsotea-
met har en väldigt viktig roll där återkoppling om vad som sker i klassrummen 
har stor betydelse (R2). 

Något jag upplever som intressant är hur rektorerna tänker kring skolut-
veckling när det handlar om att göra regelbundna besök i klassrummet för 
att få verktyg till att skapa struktur och ge konstruktiv återkoppling till 
lärarna. Det nämns väldigt kort i en intervju vilket förvånar mig med tanke 
på kvalitetsgranskningar som visar på att det har stor betydelse för det 
pedagogiska ledarskapet i organisationens skolutveckling. 

I Tema 3 visar resultatet vikten av samverkan för att skolutveckling ska 
kunna bedrivas på respektive skolenhet. Det är viktigt att diskussioner 
förs tillsammans i kollegiet inför olika beslut för kommande riktning i ar-
betet. En lyckad samverkan mellan olika professioner nämner rektorerna 
som en mycket viktig aspekt för skolutvecklingen. 

5.1.4 Tema 4, elevernas resultat 
En viktig del för rektorerna gällande skolutveckling är elevernas resultat. 
Resultatet grundar sig i betyg och bedömningsstöd och där har olika in-
satser skett för att förbättra resultatet för eleverna.  

På vår skola har förstelärare tagits till hjälp för att systematiskt arbeta med 
matematik (R1).  

Ett annat exempel handlar om ämnet engelska. 

Det största problemet vi har nu är att eleverna i årskurs 4 inte når målen i eng-
elska. Därför gör vi en omorganisering med ett 3-4 arbetslag nästa läsår för att 
få en bättre övergång i ämnet så att eleverna inte tappar i kunskapsutveckling 
(R3). 

I en kommun finns ämnesutvecklare som hjälper till att sammanställa och 
dokumentera resultat i matte och svenska. En rektor anser att skolan 
måste arbeta mer med elevernas trygghet.  
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Det finns resultat i kvalitetsmätningar som handlar om trygghet och studiero 
som påverkar klimatet i grupperna. För att ägna mer tid åt skolutveckling be-
höver eleverna känna trygghet i skolan (R5). 

Rektorerna anser också att en gemensam syn på vilka behov våra elever 
har är av yttersta vikt men också den gemensamma synen på styrdoku-
menten gällande skollag och läroplan.  

Jag tänker också att rektorerna behöver ha en dialog med lärarna kring 
deras undervisningssituation i klassrummet eftersom det grundar sig i 
elevernas resultat. Rektorerna behöver också organisera för lärarna så att 
möjlighet finns för att diskutera pedagogik och metodik. En analyserande 
slutsats av det handlar om att den undervisning som eleverna tar del av i 
klassrummen har stor betydelse för deras kunskapsutveckling. Vikten av 
detta följer i citatet nedan. 

Det som ger resultat är att vi har en bra undervisning (R3). 

Viktigt att vi lägger energi på att göra bra lektioner (R3) 

Allt på skolan handlar om barnens måluppfyllelse och att vi måste göra allt för 
att de ska få kunskaper och redskap för att klara sig i framtiden. Med det i fo-
kus tänker jag: Hur gör vi då? Vad gör vi? (R1) 

Rektorn resonerar här om måluppfyllelse utan att nämna ordet resultat. 
Skolutveckling grundar sig i rektorns resonemang om att alla på skolan 
ska arbeta för elevernas måluppfyllelse och att det kan göras på många 
olika sätt.  

Rektorerna är överens om att den inre organisationen påverkar skolut-
vecklingen såsom anställd personal, elevgrupper och vilket utvecklingsar-
bete som är i fokus. Skolan är en lärande organisation.  

Det som påverkar skolans inre organisation mest är lärarnas inställning och 
förståelse för det vi ska göra. Vill inte lärarna kommer vi ingenstans (R1).  

Just nu handlar skolutveckling om att förbättra undervisningen så att eleverna 
når längre. Vi behöver lyfta det positiva som vi gör så att det leder till en pro-
gression hos eleverna (R3). 

Citaten ovan handlar om rektorernas resonemang för att eleverna ska 
uppnå bättre resultat men också hur kollegiet behöver arbeta. Jag tänker 
att det är stora utmaningar skolenheter står inför där det är otroligt viktigt 
att lärarna individuellt sett är engagerade och drivna men också att ar-
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betslagen har en gemensam inställning och förståelse för att skolutveckl-
ing ska kunna ske. Att få nya arbetslag att fungera ingår i skolutvecklings-
arbetet. 

Vi är dåliga på att se till att vi har grunden gemensam, vi tar den bara förgiven 
(R1). 

På många skolor förändras personalsammansättningar på grund av att de 
söker nya tjänster och att det finns personal utan lärarutbildning som bör-
jar och slutar. När dessa faktorer inträffar tänker jag att rektorerna behö-
ver lägga ännu mer tid för en gemensam grund. 

Jag har haft oerhört tur som har outbildad personal som är så mottagliga (R1). 

För några rektorer är lärarbristen påtaglig. De har ingen möjlighet att all 
personal ska vara utbildad, därav vikten att de som är outbildade behöver 
vara intresserade och drivna för att den inre organisationen ska kunna ut-
vecklas.  

Tema 4 handlar om elevernas resultat som rektorerna ser som en mycket 
viktig del. Rektorerna är måna om att eleverna ska klara kunskapskraven 
utifrån läroplanen. En bra undervisning för eleverna måste bedrivas i 
klassrummen där lärarna är engagerade och drivna.  

5.2 Resultat och analys utifrån frågeställning 3 
Den tredje frågeställningen i studien är formulerad enligt följande: 

Hur menar rektorerna att satsningen verksamhetsintegrerad utbildning 
kan nyttjas i skolutvecklingsarbetet?  

I det insamlade datamaterialet har tre teman utkristalliserats. Alla rekto-
rer är överens om att satsningen är en unik möjlighet för den som är in-
tresserad av att arbeta i skolan att studera på andra villkor samt att sats-
ningen är en viktig del i rekryteringen av blivande pedagoger. 

5.2.1 Tema 1, kollegialt lärande  
Resultatet visar att majoriteten av de intervjuade rektorerna anser att 
verksamhetsintegrerad utbildning är en värdefull satsning. Utbildningen 
kan vara ett verktyg för skolutveckling och skapa gemensam kunskap från 
starten. Från dag 1 och framåt anser de att litteratur och innehåll i utbild-
ningen kommer att leda till pedagogiska samtal och ett kollegialt lärande 
på skolan.  
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Redan nu märker jag att studenterna ställer kluriga och intressanta frågor till 
sina handledare vilket leder till att lärarna som har arbetat länge behöver 
tänka till kring varför de gör som de gör (R5).  

I intervjuerna uppgav majoriteten av rektorerna att studenterna har 
handledare på sina arbetsplatser. När studenten har en handledare sker 
också ett kollegialt lärande tänker jag. Det bidrar till diskussioner, reflekt-
ioner och återkoppling vilket i sin tur utvecklar kunskaper för både stu-
dent och handledare. Vikten av mentorskap där kontinuerliga diskuss-
ioner förs belyser Darling-Hammond (2000) i sin forskning. 

Studenten är nyanställd på en arbetsplats där vissa inte har någon erfarenhet 
av läraryrket (R6). 

Den avsatta tid som fanns för samtal har fungerat bra för de flesta medan 
exempelvis förändringar av schema har skapat hinder för andra.  

I tema 1 föreställer sig rektorerna att det kollegiala lärandet ökar med en 
verksamhetsintegrerad utbildning. I och med det kan det nyttjas i skolut-
vecklingsarbetet på olika sätt där ett exempel är pedagogiska samtal.  
Flera rektorer anser att handledare är positivt för studenterna då ett kol-
legialt lärande sker i samtalen. 

5.2.2 Tema 2, teori och praktik 
Ett par rektorer påtalar hur upplägget på utbildningen kan nyttjas bättre. 
Då handlar det om studenternas verksamhetsplatsförlagda utbildning 
(VFU). Det vore önskvärt från rektorernas sida att studenterna kunde un-
danta VFU-perioderna i utbildningen för att möjliggöra en tidigare exa-
men. Jag kan hålla med om detta resonemang till viss del med tanke på att 
de arbetar 50 % varje vecka och på det viset har praktik. Det som är viktigt 
att se över i så fall tänker jag är att de lärandemål som länkas ihop med 
VFU:n behöver arbetas med och diskuteras ihop med en handledare. 
Handledaren i sin tur behöver poäng från en handledarutbildning, vilket 
inte är självklart att lärare på respektive skola har. Jag tror också det kan 
vara lärorikt att byta arbetslag eller skola för att se andra sätt att arbeta. 

En bidragande del till skolutvecklingsarbetet är den forskning som stu-
denten tar del av vid universitetet och sedan för med sig vidare till arbets-
platsen. Flera rektorer påtalar också vikten av att få med sig teori och 
praktik vecka för vecka. 

Det berikar samtalen under möten då studenten också ser verksamheten i 
klassrummet samtidigt som en naturlig koppling sker till det teoretiska (R5).  
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Alla rektorer är överens om att en verksamhetsintegrerad kan vara ett 
verktyg för skolutveckling, men att det kommer involveras mer och mer 
på sikt.  

Det några rektorer nämner är att en stor fördel för att skapa gemensam 
kunskap är de studenter som arbetat som outbildade vikarier på skolan 
innan de började studera och fick en anställning.  

Jag tänker att de redan har en kännedom om skolan och som vikarier har de 
hunnit skapa relationer med både elever och personal (R5).  

Stöttning och handledning kring lärarens yrke och ledarskap tänker jag är 
en viktig ingång för att få hjälp med struktur kring planering, undervisning 
och utvärdering. Det skapar en trygghet när någon finns för att lyssna på 
frågor som uppstår.  

Gravett, Petersen, & Ramsaroop (2019) lyfter vikten av att studenter ska 
ha en handledare under deras utbildning för att synliggöra och utveckla 
studentens tänkande och kompetens. De skriver också att lärarutbild-
ningen ska ha ett starkt samarbete med skolan för att studenterna ska 
kunna tillämpa teori och praktik. 

 Studenterna utvecklar sig själva i samklang med arbete i skolan (R3). 

Tema 2 resulterar i att alla rektorer som har intervjuats upplever att den 
verksamhetsintegrerade utbildningen kommer bidra till skolutveckling 
mer och mer på sikt. Rektorerna förväntar sig att studenten kommer ta 
mer ansvar för olika bitar och få en bredare ämneskunskap desto fler ter-
miner som går. Jag kan utläsa att rektorerna är överens gällande ny forsk-
ning och att det är en viktig bidragande del från studenterna i skolutveckl-
ingsarbetet. När det gäller att bidra med ny forskning kan jag utläsa att 
den verksamhetsintegrerade utbildningen skapar goda förutsättningar 
för detta. I de traditionella lärarutbildningarna studerar studenterna på 
heltid men gör sin verksamhetsplatsförlagda utbildning (VFU) på skolor 
vid enstaka perioder på cirka fem veckor under hela utbildningen. Den 
verksamhetsintegrerade utbildningen innebär att arbete och studier kon-
tinuerligt ryms inom samma vecka under hela utbildningen. 

5.2.3 Tema 3, Studentens kunskaper 
I och med att arbete och studier sker parallellt svarar rektorerna att de 
upplever att elevernas lärande och resultat utvecklas. Det hänger ihop 
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med forskning, att teori och praktik hänger samman och att eleverna på 
vissa skolor har utökad resurs i form av den anställde studenten.  

Desto mer basfakta studenterna får med sig desto bättre kunskapsbas finns 
för undervisning. Det kommer generera jättemycket bra resultat på sikt (R3). 

Studenten kan börja ifrågasätta det vi gör och ge andra förslag. På det sättet 
omsätter hen studierna tillverkligheten direkt. Det är en unik möjlighet (R2). 

Rektorerna är överens om att de kommer se större effekter av elevernas 
resultat på sikt eftersom studenterna får med sig mer kunskaper för sin 
undervisning.  

Har de arbetat som behöriga lärare innan tror jag det ger större effekt mot om 
studenten aldrig har arbetat i skolan (R5). 

Rektor är ansvarig för både resultat och verksamhet vilket innebär att rek-
tors roll och befogenheter har stärkts och tydliggjorts i skollagen (SFS 
2010:800). Elevernas resultat och lärande är därför av största vikt för en 
god måluppfyllelse. När det gäller just resultat förknippar rektorerna det 
med betyg. Betyg är mätbara resultat som är relativt lätt att analysera. De 
vill att eleverna ska nå de kunskapsresultat som krävs med hjälp av under-
visningen.  

Som jag nämnt tidigare har studenterna ständigt med sig ”in-put” från de teo-
retiska studierna på universitetet som kan omsättas i praktiken (R4). 

Rektorerna resonerar om att viss ny forskning och ny didaktik kan komma 
in på skolan men nämner också de kompetenta förstelärarna.  

Med VIG-studenten har vi ytterligare en spelare att tillgå (R5). 

Eftersom det står framskrivet i skollagen att vi ska arbeta mot beprövad 
erfarenhet är det viktigt att ständigt ha nära anknytning till universitetet.  

I framtiden kan studenten bidra med den kollegiala samverkan och utveckl-
ingen, till exempel gällande forskning. Hen kan komma till mig som rektor, har 
du sett det här? (R1)  

Det sista citatet skiljer sig mer från övriga. Det handlar om att effekter av 
att studenten kan bidra till skolutveckling genom att tillämpa teori och 
praktik säkerligen kan ske i framtiden. I dagsläget är fokus fortfarande ”ny 
på jobbet” och vad allt som innebär med det hanteras. Det är intressant i 
min mening att det skiljer sig åt på olika skolor hur rektorer resonerar. 
Majoriteten svarar att användandet av teori och praktik parallellt bidrar 
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till skolutveckling. Jag anser att det till stor del hänger samman med tidi-
gare erfarenheter från skolan och de arbetsuppgifter som tilldelas i tjäns-
ten.  

Hur skolorna kan nå bra resultat har framkommit tidigare men det poäng-
teras i intervjuerna att studenten arbetar som extra lärarresurs på flerta-
let skolor för att kunna generera ett ökat lärande för eleverna. Det fram-
kommer att de studenter som anställs är intresserade av skolan och vill 
bli lärare. En slutsats jag drar av det är att intresset från studentens sida 
är en bidragande faktor till att eleverna blir motiverade på ett eller annat 
sätt. En annan slutsats är att alternativet för flera rektorer är att ha out-
bildade personer på skolorna på grund av lärarbristen som råder. Lärar-
bristen är något jag återkommer till i resultatdiskussionen. 

Tema 3 visar att en verksamhetsintegrerad utbildning till viss del kan 
nyttjas i skolutvecklingsarbetet. Framförallt handlar det om att elevernas 
resultat utvecklas när studenterna applicerar teori och praktik. Det hör 
också ihop med att studenter på flera skolor anställts som utökad resurs 
vilket genererar fler pedagoger i klassrummen. Rektorerna anser att stu-
dentens kunskaper kan nyttjas mer och mer i skolutvecklingsarbetet 
desto längre tid på utbildningen de studerar eftersom det bör generera 
mer kunskap för en bra undervisning.   
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7 DISKUSSION 

Avslutningsvis kommer jag i diskussionen att sammanfatta mina resultat 
i förhållande till uppsatsens syfte, teori, och forskningsöversikt. Jag kom-
mer också diskutera metod och hur jag hanterat olika metodologiska ställ-
ningstaganden. 

7.1 Resultatdiskussion  
Enligt analysen har den inre organisationen på skolan en stor påverkan på 
skolutvecklingen. Det kollegiala lärandet är av yttersta vikt för skolut-
veckling vilket kan yttra sig på många olika sätt. Kollegiala samtal om ny 
forskning, diskussioner kring beslut men framförallt en gemensam syn på 
eleverna är exempel på viktiga förutsättningar i den inre organisationen. 
Jag tolkar det som att samsyn bland pedagogerna kring dessa frågor är 
viktiga grundstenar för att skolutveckling ska kunna bedrivas. Enligt skol-
lagen (SFS 2010:800) är det rektors ansvar att organisera för kollegiala 
möten där lärarna har möjlighet att reflektera över den pedagogiska verk-
samheten. Detta kan länkas samman med det Thelin skriver i sin avhand-
ling att utan samsyn och gemensamma idéer är det inte möjligt för en 
verksamhet att utvecklas. Det ingår och hänger ihop med det kollegiala 
lärandet tänker jag då erfarenheter och samsyn skapas. En rektor nämnde 
att studenterna kommer kunna ge tillbaka mer till skolan och kollegorna i 
form av undervisning och litteratur. Det anser jag kan bidra mycket till det 
kollegiala lärandet, vilket också Granberg och Ohlsson (2016) belyser vik-
ten av med tanke på de lärandeprocesser som sker. Gemensam förståelse 
som diskuterats fram i kollegiet är en viktig förutsättning för en god sam-
verkan. Det kan utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv  med en för-
ståelsebaserad orientering tolkas som att ju större möjlighet människor 
har att diskutera och reflektera tillsammans desto större blir den gemen-
samma förståelsen (Sandberg & Targama, 2013). Jag kopplar detta vidare 
till Scherps (2013) lärande organisationsperspektiv som handlar om ett 
gemensamt lärande i olika samtalsformer där utgångspunkten är männi-
skors kunskap om verkligheten grundat i sociala kontexter. Människor de-
lar med sig av erfarenheter och lärdomar vilket leder till ett kollektivt lä-
rande av ny kunskap. 

Jag tänker att rektors ledarskap och kännedom om ledarskapets betydelse 
har stor inverkan för att skolans inre organisation ska kunna driva skol-
utvecklingen framåt med en gemensam förståelse och samsyn som grund 



Titeln på din text (dubbelklicka här för att ändra)  Helena Mörk 

37 

 

där rektor leder arbetet. Från resultatet kan jag dra slutsatsen att rekto-
rerna upplever att studenten troligen kommer bidra mer och mer till sko-
lutveckling och skapandet av en gemensam kunskap då fler och fler på 
skolorna blir involverade och då de studerat längre tid på utbildningen.  

Rektorerna är pedagogiska ledare vilket skolinspektionen (2012) definie-
rar: Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt 
beskriva aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de nationella 
målen i skolan och för att förbättra skolans resultat så att varje elev når så 
långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Skolinspektionen skri-
ver vidare att det betyder att rektor måste ha kunskap om och kompetens 
för att tolka uppdraget, omsätta det i undervisning, leda och styra lärpro-
cesser, samt skapa förståelse hos medarbetare för samband mellan insats 
och resultat. Som tidigare nämnts av Scherp & Scherp (2007) har rekto-
rerna i uppdrag att leda verksamheten i en riktning där pedagogisk kvalité 
garanteras, vilket leder vidare till rektors ansvar för det systematiska kva-
litetsarbetet. Kvalitetsarbetet handlar om att verksamheten systematiskt 
planeras, följs upp och utvärderas. Resultatet i studien tyder på att respek-
tive skola har sin inriktning på vad som behöver utvecklas. Jacobssons 
(2017) avhandling visar i sitt resultat vikten av att både lärare och rekto-
rer är insatta i vad som behöver förbättras eftersom alla då blir medvetna 
i utvecklingsarbetet. Det systematiska kvalitetsarbetet bygger på att man 
kontinuerligt utvärderar sin verksamhet och söker efter förbättringsåt-
gärder och utvecklingsmöjligheter. För att kvalitetsarbetet ska leda till ut-
veckling behöver det sättas in i och bidra till utvecklingsprocessen på sko-
lan där Scherp (2013) menar på att förståelsen av skolutvecklingsproces-
sen får en stor betydelse för utformningen av kvalitetsarbetet.   

Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras och vila på veten-
skaplig grund och beprövad erfarenhet. Vikten av att lärare och rektorer 
arbetar strategiskt med vetenskap och beprövad erfarenhet står inskriven 
i 2010 års skollag. Vad innebär det då att arbeta efter dessa begrepp? 

Skolverket (2015) skriver att vetenskap handlar om ett systematiskt ut-
forskande av tillvaron där målet är att få en förståelse för och perspektiv 
på densamma. Skolverket skriver vidare om vetenskaplig grund som in-
nebär att kritiskt granska, pröva och sätta faktakunskaper i ett samman-
hang. Beprövad erfarenhet innebär att lärare stödjer sig på erfarenheter 
som prövats under en längre tid, granskad och dokumenterad. 
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Det finns idag konsensus om betydelsen av att koppla undervisning och 
kompetensutveckling till den senaste forskningen om god undervisning och 
ledarskap i skolan. Dessutom framhåller skollagen den beprövade 
erfarenheten som en lika viktig kunskapskälla som behöver ges utrymme i 
skolutvecklingsarbetet. Därför är det nödvändigt att yrkesverksamma lärare 
och förskollärare arbetar tillsammans med ny kunskap som kontinuerligt kan 
utvecklas i samverkan inom kollegiet (Skolverket, 2015) . 

 

För att dra någon slutsats av det tänker jag att det arbetet bör vidareut-
vecklas. Ett starkare samarbete mellan handledarna på arbetsplatserna 
och universitetet tror jag kan leda till en positiv utveckling där det samar-
betet i högre grad kan leda till gemensam kunskap och förståelse. Darling-
Hammond (2000) skriver utifrån sin forskning från lärarutbildningen i 
Stanford att lärarna blir mer förberedda och trygga i sin yrkesroll när kon-
tinuerliga möten sker med handledare under hela utbildningen. I Stanford 
kallas detta mentorskap vilket innebär att mentorer, studenter och lärare 
från universitetet träffas cirka en gång i veckan för att diskutera och re-
flektera tillsammans. För att studenterna ska utveckla sitt tänkande och 
sin kompetens på bästa möjliga sätt med hjälp av mentorer har universitet 
i Johannesburg infört en ”lärarskola” där man lägger upp utbildningen i 
samarbete med en ansluten skola (Gravett, Petersen, & Ramsaroop, 2019). 
Resultatet visar att majoriteten av studenterna har en handledare men att 
tiden för samtal ofta uteblir. Ingen rektor nämner att handledaren har nå-
got samarbete med universitetet vilket forskning belyser vikten av. En 
samverkan mellan student, handledare och programledare eller liknande 
från universitetet kanske även här kan öka studenternas trygghet i sin yr-
kesroll? Gemensamma diskussioner om utbildning och arbete tror jag kan 
öka förståelsen mellan teori och praktik och allt vad det innebär.   

I resultatet framkom att flera rektorer upplever det svårt att få behöriga 
lärare till skolorna, än svårare på mindre orter. Lärarbristen är ett nation-
ellt problem där Statistiska Centralbyrån spår en brist på 44 000 utbil-
dade lärare i Sverige år 2020. En åtgärd för att göra något åt lärarbristen 
är att införa en verksamhetsintegrerad grundlärarutbildning skriver Skol-
inspektionen. 

Rektorerna anser att en verksamhetsintegrerad utbildning kan bidra till 
att fler blir intresserade att utbilda sig till lärare och framförallt på mindre 
orter. Alternativet för många rektorer är att ha outbildad personal. En 
analyserande slutsats är att de skolorna har en vinst i att anställa de stu-
denterna som i dagsläget kombinerar arbete med studier. I viss mån kan 
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satsningen med verksamhetsintegrerad utbildning bidra till skolutveckl-
ing på respektive skolenhet i och med detta. 

 

7.2 Metoddiskussion 
En intervjusituation är komplex och jag tänker att planering och genom-
förande bör genomsyras av medvetenheten kring intervjusituationens 
komplexitet och att det praktiska intervjuarbetet vägleds av fortlöpande 
tolkningsöverväganden. Metoden har genomsyrats av ett socialkonstruk-
tivistiskt synsätt då jag vid intervjutillfällena ville skapa en gemensam 
kunskap och förståelse om de resonemang och svar som ges och som lig-
ger till grund för studiens syfte.  

Under intervjuerna har jag betraktat min delaktighet, som Kvale & Brink-
mann (2014) benämner resenär. Resenären intresserar sig för samtalet i 
sig och de redogörelser det frambringar. Resenären belyser den epistemo-
logiska föreställningen om intervjuandet som process där kunskap kon-
strueras, vilket också tar sin utgångspunkt i socialkonstruktivismen. Jag 
finner det svårt att karakterisera den form av kunskap som den kvalitativa 
forskningsintervjun i min studie ger. Kunskapen i studien är inte mätbar i 
form av till exempel siffror eller tabeller. Epistemologi är filosofin om kun-
skap som rymmer en långvarig diskussion om hur kunskap erhålls.   

Intervjuerna är genomförda med respektive rektor vid ett tillfälle. De 
skedde under en veckodag där varje intervju tog cirka 30 minuter. Tre in-
tervjuer genomfördes under förmiddagen och tre under eftermiddagen. 
Jag startade varje intervju med kort information om min studie samt 
några inledande frågor. Därefter följde jag min intervjuguide fråga för 
fråga. Vid några tillfällen valde jag att ställa uppföljande frågor för att 
kunna resonera tillsammans kring svaren och skapa kunskap om dessa 
områden. Jag som intervjuperson har föreställningar och kunskaper med 
mig sen tidigare vilket kan göra att jag tror mig veta vad som menas och 
sägs. Det är något man alltid bör ha i beaktande vid intervju och analys.  

Alla intervjuer genomfördes online via zoom på internet som är ett video-
konferensprogram. Denna teknik kan säkerligen ha påverkat intervjun på 
flera sätt. En svaghet när man inte träffar personen i det fysiska rummet 
är att kroppsspråket som kommunikation uteblir. Kroppsspråket kan i 
vissa fall förstärka det som sägs med känslor för det budskap som ska för-
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medlas. Ljud och bild fungerade väl vid alla tillfällen, därav såg vi varand-
ras ansiktsuttryck. Den största fördelen att genomföra intervjun framför 
varsin dator är att det blir lättare att hitta tiden för det i rektorernas tids-
pressade schema. Många oplanerade möten blir till på kort varsel och 
hade vi bestämt tid och plats fysiskt hade några intervjuer blivit inställda. 
Mindell (2015) skriver att studier visar att digitala tekniker som inbegri-
per ljud och bild har en förvånansvärd förmåga att skapa en känsla av när-
varo, vilket innebär en liknelse som om man vore fysiskt närvarande i 
rummet under intervjun. Jag vill också understryka den vana de flesta i 
dagens samhälle har gällande digital teknik. Idag samtalar de flesta med 
kollegor och vänner via ljud och bild via internet. 

En av intervjuns svaghet är att den kan be en begränsad bild av syftet. I 
studien finns endast min förförståelse och kunskap vilket säkerligen på-
verkar resultat och analys. Intervjun är ett resultat av ett samtal på en viss 
plats och vid ett visst tillfälle, där det som sägs, kan ha andra syften än vad 
intervjuaren tänkt sig eller förstår. Att bli en skicklig intervjuare handlar 
om insikten till den ömsesidiga påverkansprocess som sker under sam-
spelet i intervjun (Lantz, 2013).  

För att få en bredare bild av rektorers föreställningar och resonemang kan 
ett första steg ha varit att skicka ut en enkät till rektorer runt om i Sverige 
som analyseras för att sedan genomföra intervjuer. Av svaren på enkäten 
kanske andra frågor hade valts ut till intervjuerna och resultatet blivit ett 
annat. 

Om tidsbegränsningen inte varit ett faktum hade det varit intressant att 
genomföra uppföljningsintervjuer med samma rektorer när det gått en 
tid. Detta för att följa upp om förändringar skett kring deras föreställ-
ningar kring skolutveckling och en verksamhetsintegrerad utbildning då 
studenten varit anställd en längre tid.  

En semistrukturerad intervju är relativt strukturerad. Den höga struk-
turen i intervjuguiden gjorde det lättare att sortera, jämföra och analysera 
materialet. När jag kritiskt granskar min forskningsprocess hade jag be-
hövt vara mer påläst i ämnet. Det innebär mycket tänkande, förarbete och 
inläsning på tidigare studier och teoretisk litteratur inom området för att 
kunna ha ett fördjupat resonemang under intervjuerna. Hur analysförfa-
randet ska genomföras hade jag behövt en tydligare tanke och kunskap 
bakom för att alla delar i studien ska hänga samman med naturliga över-
gångar. Med den erfarenhet jag har nu hade en tydligare planering kring 
uppsatsens olika delar påverkat innehållet i positiv riktning. 
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7.3 Nya frågeställningar 
Läraryrket ställer höga krav på att samarbeta och samspela med elever 
och kollegor. Resultatet visar att personalen på en skola behöver sträva 
åt samma håll som grupp och ha en likasinnad förståelse för allas indivi-
duella arbete och roll för att skolutveckling ska kunna ske och bedrivas. 
Det kollegiala lärandet är därför av stor vikt för att lärare ska kunna dis-
kutera och reflektera sina erfarenheter och kunskaper vilket leder till ut-
veckling. 

Studenterna som studerar på det verksamhetsintegrerade grundlärarpro-
grammet integrerar sina teoretiska kunskaper med det praktiska yrket 
genom hela utbildningen. Dimenäs (2016) belyser vikten av att det i lärar-
utbildningen finns arenor där beprövad erfarenhet och det akademiska 
undervisningsinnehållet kan integreras i problematiserande diskuss-
ioner. Det anser jag blir möjligt i en verksamhetsintegrerad utbildning när 
studenterna har sin anställning på 50 %. Jag tror att det kan ha stor bety-
delse för studenterna eftersom förutsättningar finns för individen att ut-
vecklas när de ständigt ställs inför att göra avvägda, medvetna och reflek-
terande val vecka för vecka. I en verksamhetsintegrerad lärarutbildning 
kanske inte den dualism infinner sig som annars finns i den traditionella 
lärarutbildningen mellan den akademiska respektive den verksamhets-
förlagda delen. I alla lärarutbildningar förutsätts att studenterna under 
sina studier får möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt samt 
upptäcka egna förmågor och färdigheter. Det är exempel som krävs för att 
hantera komplexa frågeställningar, situationer samt hantera och lösa pro-
blem. 

Kan en verksamhetsintegrerad utbildning leda till att studenterna blir 
mer förberedda för sitt yrke på lång sikt och utvecklar en bättre själv-
ständighet? 

Kan en verksamhetsintegrerad lärarutbildning i någon grad motverka den 
kommande akuta lärarbristen? 
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BILAGOR 

BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 

Intervjuguide rektor 

 

Inledning 
Hur länge har du arbetat som rektor? 

Hur länge har du arbetat som rektor på den här skolan? 

Tema: Skolutveckling 
• Begreppet skolutveckling, vad innebär det för dig? 
• Hur bedriver du skolutveckling på din skolenhet? 
• På vilket sätt kan gemensam kunskap bidra till skolutveckling? 
• Hur tror du att skolans inre organisation påverkar skolutvecklingen? 

På vilket sätt? 

 

Tema: Verksamhetsintegrerad grundlärarutbildning 
• Varför ville du delta i den här satsningen? 
• Hur har du resonerat inför studentens anställning på 50 %? 
• Har studenten någon handledare/mentor? 
• Vad anser du om upplägget på den verksamhetsintegrerade utbild-

ningen? 
• Tror du att elevernas lärande och resultat kan utvecklas när läraren 

arbetar och studerar samtidigt? På vilket sätt? 
• Upplever du att studenten kan bidra till skolutveckling genom att till-

lämpa teori och praktik parallellt? På vilket sätt? Får det några konse-
kvenser? 

 

Summering 
Är det något du vill kommentera eller lägga till? 

Tack för att du ville ta dig tid och ställa upp! 
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BILAGA 2 INFORMATIONSBREV  

Hej! 

Jag heter Helena Mörk och är adjunkt på Karlstads universitet samtidigt 
som jag också är student. Under våren 2019 skriver jag en magisterupp-
sats på 15 högskolepoäng. Undersökningen i uppsatsen ingår i Magister-
programmet i utbildningsledning och skolutveckling vid Karlstads univer-
sitet. I undersökningen vill jag intervjua rektorer som arbetar inom grund-
skolan. 

Min förhoppning är att du som rektor vill delta i undersökningen som sker 
online med hjälp av videokonferensverktyget zoom. Inspelning kommer 
endast göras av ljud med hjälp av en diktafon. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka rektorers föreställningar om hur 
en verksamhetsintegrerad grundlärarutbildning kan bidra eller möjlig-
göra skolutveckling. 

Intervjun utgår från följande två teman: Skolutveckling och verksamhets-
integrerad grundlärarutbildning 

Ditt deltagande bygger på frivillighet och du kan när som helst avbryta 
intervjun. Intervjun (endast ljud) kommer att spelas in för att sedan tran-
skriberas. Intervjun kommer pågå cirka 30-45 minuter. Alla intervjuper-
soner kommer att vara anonyma och allt inspelat material kommer att för-
störas efter intervjuns genomförande.  

Uppsatsen kommer att publiceras i databasen Diva. 

 

Jag behöver få svar om deltagande via mail senast 21 mars för att så snart 
som möjligt boka upp tid för intervju. Har du frågor kring undersökningen 
är du välkommen att höra av dig. 

Med vänlig hälsning 

Helena Mörk 

helena.mork@kau.se, Telefon: XXX-XXXXX 

 

 

 

 

mailto:helena.mork@kau.se
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BILAGA 3 SAMTYCKESBLANKETT 

 

Samtycke till att delta i studien:  

Magisteruppsats i Utbildningsledning och skolutveckling 

 
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag 
är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta 
mitt deltagande i studien utan att ange något skäl.  
Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftsla-
gen (dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt 
att 
gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov 
få eventuella fel 
rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att in-
vända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge 
klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet 
på Karlstads universitet är dpo@kau.se 
 
 

Underskrift …………………………………………  

 

Namnförtydligande…………………………………  Ort och da-
tum……………………………………………  

 

Kontaktuppgifter: 

Student Helena Mörk 

Mail: helena.mork@kau.se 

 

Handledare Ami Cooper 

Mail: ami.cooper@kau.se 

 

 

mailto:dpo@kau.se
mailto:helena.mork@kau.se
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