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Sammanfattning  

Fortbildning och kompetensutveckling kan utifrån skolverkets formuleringar ses som en 

skyldighet för lärare i den svenska skolan. Det kan även ses som en förutsättning för att lärare 

utifrån ett längre perspektiv ska kunna genomföra en kvalitativ och relevant undervisning. 

Denna skyldighet beskrivs inkludera samtliga lärare oavsett ämne. Hur svenska lärare i idrott 

och hälsa förhåller sig till denna skyldighet förefaller vi inte veta särskilt mycket om.  

Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa arbetar med sin 

fortbildning och kompetensutveckling. Ambitionen är att få en förståelse för lärares 

professionella utveckling, vilket inbegriper aspekter angående hur lärare lär sig nya 

kunskaper. Det är även av intresse att studera hur en progression i lärande utifrån ett 

karriärslångt perspektiv kan förstås.    

1. Hur arbetar lärare i idrott och hälsa med fortbildning och kompetensutveckling?  

2. Hur kan en progression i lärande förstås utifrån valda lärandeteorier?   

I den här studien används semistrukturerade intervjuer med fem lärare i idrott och hälsa som 

datainsamlingsmetod. Lärarna valdes ut genom ett målstyrturval utifrån målsättningen att 

intervjua personer som anses relevanta för forskningsfrågorna eller problemformuleringen. En 

ambition med urvalet var även att få en spridning gällande deltagarnas kön och ålder.  

En slutsats av studiens resultat är att lärarna i stor utsträckning vill ha en frihet över att kunna 

konstruera sin egen kompetensutveckling och fortbildning utifrån sina kunskapsbehov. Den 

kompetensutveckling som lärarna är mest positiva till är den som genomförs av pedagogiska 

diskussioner med kollegorna i ämneslaget. Kompetensutveckling bedrivs även genom 

deltagande i fortbildningskurser och av läsning av pedagogisk litteratur. För att tillgodose en 

karriärslång utveckling så visar studiens resultat på att lärarna behöver anamma tankesättet att 

det inte finns ett slutmål av lärande, de blir med andra ord aldrig färdigutbildade. En annan 

aspekt av den karriärslånga utvecklingen var att lärarna var tvungna kunna sätta gränser för 

hur omfattande de var i sina kritiska reflektioner annars blir arbetsbördan för stor och de 

upplever aldrig riktigt att de är lediga. Slutligen så är det förutsättning att lärarna har tillgång 

till ett nätverk, exempelvis att de arbetar i ett ämneslag för att utveckling ska vara möjlig 

utifrån ett långsiktigt perspektiv.    

Nyckelord: lärandeteorier, progression i lärande, professionell utveckling  
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1. Inledning  

Samhället har en föränderlig karaktär, vilket ständigt ställer nya krav på skolan att förbereda 

framtida medborgare med aktuella kunskaper och relevanta färdigheter. I den bemärkelsen så 

blir en lärare aldrig färdigutbildad. Richardsson (2010) menar att skolan kan ses som en 

spegelbild av samhället, förändras strukturer i samhället så följer skolans verksamhet efter. 

Skolverket (2011) bemöter skolans föränderliga karaktär när de betonar att lärarnas 

professionella ansvar ska skapa förutsättningar för att undervisningen ska förbättras och 

utvecklas. De fortsätter med att förklara att detta ansvar är en förutsättning för att skolan och 

dess verksamheter ska svara mot de nationella målen. För att bemöta detta ansvar så har 

lärarna skyldigheter att ständigt pröva sin undervisning och följa upp och utvärdera resultatet 

av granskningen. En annan aspekt som påverkar lärarnas utvärderingsarbete menar 

Rönnerman och Forsman (2011) är de krav som ställs på lärare för att undervisningen ska leda 

till goda elevprestationer i nationella och internationella jämförelser mellan både olika skolor 

och länder. Politiker bedömer vanligtvis att eleverna bör nå bättre resultat och identifierar 

brister i lärarnas undervisning som behöver åtgärdas. Detta tar sedan uttryck i form av olika 

satsningar på kompetensutveckling för lärare.  

Lärarnas riksförbund (2006)  har skrivit en rapport som undersöker sina medlemmars 

möjligheter till kompetensutveckling. De menar att läraryrket är ett akademiskt yrke och den 

fortbildning som ges måste vara anpassad därefter och vara på en akademisk nivå med hög 

kvalitet. De fortsätter med att hävda att det är av största vikt att kompetensutvecklingen är 

starkt kopplad till universitet och högskolor och att denna koppling utvecklas och 

återupprättas. Det rapporten problematiserar är elevernas möjlighet att få tillgång till en 

kvalitativ undervisning om lärare har fått bristfällig eller ingen relevant kompetensutveckling 

sedan de lämnade lärarutbildning för till exempel 25 år sedan. Elevernas tillgång till en 

kvalitativ undervisning är en avgörande faktor för deras möjlighet att ta till sig kunskaper. Är 

ambitionen att eleverna ska öka måluppfyllelsen, krävs det en kombination av att lärarna har 

en gedigen lärarutbildning samt att de regelbundet får möjlighet att utnyttja den 

kompetensutveckling de är i behov av.   

Fortbildning och kompetensutveckling kan utifrån skolverkets formuleringar ses som en 

skyldighet för lärare i den svenska skolan. Det kan även ses som en förutsättning för att lärare 

utifrån ett längre perspektiv ska kunna genomföra en kvalitativ och relevant undervisning. 

Denna skyldighet beskrivs inkludera samtliga lärare oavsett ämne, vilket inbegriper lärare i 

idrott och hälsa. Hur svenska lärare i idrott och hälsa förhåller sig till denna skyldighet 
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förefaller vi inte veta särskilt mycket om. Avsikten med en här uppsatsen är därför att 

undersöka hur lärare i idrott och hälsa arbetar med fortbildning och kompetensutveckling.  

2. Forskningsläge och teoretiska perspektiv 

Lärare i idrott och hälsa är en inkluderad del av en yrkeskår och i ett större pedagogiskt 

sammanhang. Därför är det relevant att även översiktligt presentera studier inriktade på 

kompentensutveckling för lärare oavsett ämnestillhörighet. Den tidigare forskningen på 

området gällande kompetensutveckling och fortbildning för lärare i idrott och hälsa är främst 

studier genomförda i andra nationella kontexter. Hur lärare i idrott och hälsa i Sverige arbetar 

med kompetensutveckling och fortbildning är relativt outforskat. I denna del presenteras först 

en översiktlig genomgång av mer generell forskning kring kompetensutveckling och 

fortbildning för lärare oavsett ämnestillhörighet. Därefter följer en genomgång av forskning 

gällande kompetensutveckling och fortbildning för lärare i idrott och hälsa. Slutligen så 

behandlas den här studiens teoretiska perspektiv. I det avsnittet så definieras och förklaras 

perspektiven, det innehåller även en förklaring av hur de ska användas för den här studien. 

Forskningsläget bygger på sökningar i databaserna Eric, Summon och Swepub, i vilka 

följande sökord har använts; ”professional development physical education”, ”teacher 

development PE” och ”teacher professional development”. Sökningarna avgränsade jag med 

att det enbart skulle visas artiklar som var ”peer-reviewed” och att de var tillgängliga i 

fulltext. I viss mån användes även Armour, Makopoulou och Chambers (2012) studies 

referenser för att hitta relevant tidigare forskning att presentera i forskningsläget.  

2.1 Kompetensutveckling i läraryrket 

Patton, Parker och Tannehill (2015) har genomfört en litteraturstudie som behandlar 

kompetensutveckling för lärare oavsett ämnestillhörighet. Författarna har identifierat ett antal 

kännetecken för hur man genomför en effektiv kompetensutveckling. Ett kännetecken på 

effektiv kompentensutveckling menar författarna är att den yrkesmässiga utvecklingen 

fokuserar på att förbättra elevernas studieresultat och lärande. Ett annat kännetecken är att den 

yrkesmässiga utvecklingen förbättrar lärarens pedagogiska färdigheter och ämneskunskaper. 

Utöver författarnas kännetecken så menar de att det är av högsta vikt att den yrkesmässiga 

utvecklingen utmanar läraren till att ifrågasätta sin egen verksamhet och vågar tillämpa nya 

kunskaper i undervisningen. Detta moment är en aspekt som ofta brister i lärares 

kompetensutveckling. Författarna menar att oavsett hur kvalitativ fortbildningen är så är tiden 

mellan sessionerna minst lika viktig, det vill säga processen är lika viktig som slutprodukten. 

Mycket av kompetensutveckling för lärare fokuserar på att testa nya idéer och sedan 
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rapportera sina resultat och erfarenheter i nästkommande fortbildnings session. Detta 

tillvägagångsätt kräver att lärarna upplever att de får stöd och att de genomgår kurserna 

gruppvis med andra lärare, vilket leder till att de får tid och möjligheter för reflektion och 

diskussion.   

Hardy och Rönnerman (2011) styrker betydelsen av att lärare ifrågasätter sin undervisning för 

att främja deras professionella utveckling. De argumenterar för att aktionsforskning är ett 

alternativ för att åstadkomma en professionell utveckling inom läraryrket. Författarna 

beskriver att aktionsforskning fokuserar på helheten i lärarnas arbete, vilket de menar innebär 

att praktiken styr processen. Vad som kännetecknar aktionsforskning är att lärarna iscensätter 

olika scenarier som inträffar i deras vardagliga yrkesliv. De utvärderar och reflekterar sedan 

kring aspekter rörande dessa scenarier tillsammans med andra lärare. Samarbetet mellan 

lärarna och ett tillhörande analytiskt förhållningssätt möjliggör uppkomsten av en diskussion. 

I denna diskussion så delar lärarna sina värderingar, erfarenheter och teorier gällande de olika 

scenarierna. Det här tillvägagångsättet innebär att man tar vara på lärarnas befintliga 

kompetens samtidigt som man utmanar den genom att lärarna ifrågasätter varandra. Den 

önskade effekten är att lärarna kommer till nya insikter om sin undervisning och lär sig nya 

kunskaper, vilket sedan ska generera i att lärarna förändrar och förhoppningsvis förbättrar sin 

verksamhet. Författarna menar att på det här sättet skapas det en professionell utveckling. I 

vilken lärarnas lärande sätts i fokus och skapar en grund för en undervisning med 

vetenskaplig förankring. Forsman m.fl. (2015) argumenterar också för aktionsforskningens 

positiva effekter på lärares lärandeprocesser. De hävdar att kontakten mellan universitet och 

verksamma lärare också kan stärkas genom att forskare involveras i aktionsforskning. 

Fördelen med den här typen av kompetensutveckling är att forskare engageras i processen på 

ett tydligare sätt än vad de gör i en mer traditionell objektiv och distanserad roll. Forskarna 

ansvarar inte bara för slutprodukten utan är även deltagande i lärandeprocessen tillsammans 

med lärarna.       

Den presenterade forskningen angående kompetensutveckling för lärare följer vissa specifika 

mönster. Den framtagna forskningen som behandlar en svensk eller nordisk kontext förefaller 

främst fokusera på effektiviteten av att tillämpa aktionsforskning. Patton, Parker och 

Tannehill tar en bredare utgångspunkt i sin studie när de beskriver hur en effektiv 

kompetensutveckling kan genomföras. Ett genomgående tema i de studier som har 

presenterats är att diskussioner och reflektioner tillsammans med andra lärare beskrivs som 

effektiva metoder för utveckling och lärande. En förutsättning för att utvecklas inom yrket 
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tycks vara förmågan att förhålla sig kritiskt till sin egen undervisning. Det kritiska 

förhållningsättet tillåter lärarna att bli mer benägna och öppna till att förändras och utvecklas i 

sitt yrke.          

2.2 Initiativ för kompetensutveckling i idrott och hälsa  

Dessa mönster går även till viss del att känna igen angående forskningen på 

kompetensutveckling för lärare i idrott och hälsa. Diskussioner och reflektioner förefaller 

utgöra kärnan i kompetensutvecklingen även för lärare i idrott och hälsa. De studier som 

behandlar fortbildning och kompetensutveckling för lärare i idrott och hälsa har däremot olika 

riktningar beroende på vad som anses vara effektivt lärande.      

Armour, Makopoulou och Chambers (2012) har i likhet med tidigare presenterade studier 

behandlat diskussioner och reflektioner som verktyg för kompetensutbildning. De har däremot 

genomfört en studie som fokuserar på hur lärare i idrott och hälsa arbetar med progression i 

sitt lärande. Studien undersöker effektiviteten i lärarnas CPD (career-long professional 

development), det vill säga en typ av kompetensutveckling som sträcker sig genom hela 

lärarnas yrkesliv. Den här studien är resultatet av data från tre tidigare studier (jfr. Armour 

och Makopoulou (2012), Chambers och Armour (2011), Makopoulou och Armour (2011) 

som författarna varit involverade i, vilket har analyserats och jämförts ytterligare. De 

studierna genomfördes i tre olika länder Irland, Grekland och England men använde liknande 

kvalitativa metoder för att undersöka frågor kring ineffektivitet och effektivitet av lärarnas 

CPD. Studien visade att lärare i idrott och hälsa verksamma i de tre olika länderna uttryckte 

en oro kring bristande förmåga att göra framsteg i sitt lärande inom en rad olika områden. 

Lärare som förväntas växa och utvecklas i sin yrkesroll, bör stödjas av CPD-system som 

underlättar en professionell progression i lärandesammanhang. Vid närmare analyser av 

lärarnas CPD så visades de vara bristfälliga utifrån teorin att lärande är som mest givande när 

det ses som en kontinuerligt pågående process. Lärarnas CPD erfarenheter bestod 

genomgående mest av en serie lösryckta händelser utan någon egentlig kontinuitet eller 

sammanhang. De områden som lärarna upplevde störst svårigheter i att fortbilda sig inom var 

att finna en progression och utveckling i sin yrkesroll och att fördjupa sina kunskaper inom 

specifika intresseområden.  

Atencio, Jess och Dewar (2012) resonerar på ett liknande sätt då de menar att möjligheter för 

att tillgodose eleverna med en undervisning av hög kvalité är beroende av att lärarna ges 

verktyg för att utvecklas i sin yrkesroll. De har genomfört en studie som behandlar 

fortbildning för lärare i idrott och hälsa i den skotska grundskolan. De menar att undervisning 
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i idrott och hälsa under 2000-talet behöver reformeras för att möta de livslånga 

lärandebehoven hos elever ifrån skiftande sociokulturella, känslomässiga och 

utvecklingsbakgrunder. Med detta som bakgrund lanserades CPD (Continuing Professional 

Development), vilket ska fungera som ett medel för lärarna att utveckla sin undervisning. 

Kurserna inom CPD var organiserade och ledda av personal ifrån olika universitet. Syftet med 

kurserna var att utmana verksamma lärare i idrott och hälsas till att kritiskt reflektera kring 

sina verksamheter och kunskaper. Myndigheter i Skottland har lagt fram krav på minst 120 

minuters kvalitativ undervisning i idrott och hälsa som ska levereras varje vecka av lämpligt 

utbildade lärare. Atencio, Jess och Dewar (2012) undersöker tre faser av lärarnas CPD. Dessa 

faser består av introduktion till grundläggande rörelser, expansion av grundläggande rörelser 

och utvecklandet av ett nätverk av handledare i skolor, samhällen och lokala myndigheter. 

Författarnas ambition med studien var att undersöka lärarnas synpunkter kring dessa tre faser 

och huruvida det har resulterat i en ökning av kvalitén på undervisningen. Intervjuer med 

grundskolelärare i idrott och hälsa som deltagit i CPD projektet utgör studiens 

datainsamlingsmetod.  

Studien visade att lärarna i idrott och hälsa samverkade med en rad aktörer inom utbildning 

och skolverksamhet, denna samverkan förändrades och utvecklades dock ständigt. 

Följaktligen krävs det att kurserna inom CPD fokuserar på att utmana lärarna till att bli 

kritiska och innovativa i sitt lärande inom ramen för ett dynamiskt och föränderligt samhälle. 

Flera av studiens deltagande lärare uttryckte att implementeringen av CPD olika faser i 

undervisningen var problematisk. Detta på grund av bristande stöd och motstånd ifrån lokala 

myndigheter och kollegor. Författarna menar att för att CPD projektet ska fungera 

ändamålsenligt så krävs fortsatt stöd på lokal nivå som direkt involverar lärare i idrott och 

hälsa, kollegor och lokala myndigheter i planering och genomförande (Atencio, Jess och 

Dewar 2012).  

Fortbildning och kompentensutveckling som syftar till att få lärare att bli mer kritiska och 

reflekterande har Attard och Armour (2006) genomfört en djupgående studie kring. De hävdar 

att en allmän uppfattning är att kritisk reflektion är en betydelsefull lärandeprocess som 

samtliga lärare borde tillämpa för att förbättra sin verksamhet. Författarna prövade den här 

uppfattningen genom att de genomförde en fallstudie i vilken de följde en lärare i idrott och 

hälsa under en 30 dagars period. Läraren ombads föra en detaljerad och reflekterande loggbok 

i vilken erfarenheter av att delta i en process av professionellt lärande genom kritisk reflektion 

skrevs ner grundligt.  
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Studien visade att läraren till en början hade svårt för att engagera sig i kritisk reflektion på ett 

betydelsefullt sätt men efter ett tag blev läraren van vid det reflekterande tankesättet och 

upplevde det som omöjligt att sluta reflektera. Läraren uppfattade kritisk reflektion som en 

ständigt pågående professionell utveckling utan slut. Detta ledde till att studieobjektets 

personliga liv påverkades, vilket emellanåt orsakade att upplevelsen av den reflekterande 

processen uppfattades som obekväm. Den kritiska reflektionen fick effekt av att läraren erhöll 

en djupare förståelse men det ledde samtidigt inte till någon automatisk förändring av lärarens 

praktiska verksamhet. Den kanske viktigaste upptäckten från hela forskningsprocessen var 

lärarens insikt om att tillämpa kritiska reflektioner gav en känsla av kontroll över det 

personliga professionella lärandet (Attard och Armour 2006).  

Standal och Moe (2013) fortsätter i ett liknande tema med att beskriva hur lärare arbetar och 

lär sig genom reflektioner. De har genomfört en litteraturstudie med syftet att granska de 

nuvarande empiriska kunskaperna gällande reflektioner kring ämnet idrott och hälsa från 1995 

till 2011. Resultatet av studien visade på att lärare i idrott och hälsa utvecklade reflekterande 

förmågor genom sin yrkesutövning. Det uttrycktes även ett behov av ett forum för lärare att 

dela och samtala kring reflektioner och erfarenheter. I flertalet studier visades det att ett 

sådant nätverk inte existerade eller att det befintliga nätverket uppfattades som bristfälligt av 

de deltagande lärarna. Detta ledde till att författarna kom fram till slutsatsen att om 

reflektioner ska ses som ett obligatoriskt moment i lärarnas professionella utveckling, så bör 

behovet av att kunna diskutera och kommunicera dessa reflektioner med kollegor tillgodoses.         

Makopoulou och Armour (2014) har undersökt grekiska lärares i idrott och hälsa 

karriärslånga professionella utveckling och lärande. I likhet med tidigare beskrivna studier så 

behandlar den här undersökningen företeelser gällande kompetensutveckling för lärare i idrott 

och hälsa. Tidigare forskning inom detta område behandlas i nationella kontexter, i synnerhet 

förekommer det studier genomförda i Storbritannien, vilket förklarar och legitimerar studiens 

inriktning på lärare verksamma i Grekland. Studiens datainsamlingsmetod var 

semistrukturerade intervjuer med lärare som undervisar i idrott och hälsa. Det var totalt åtta 

lärare som deltog i studien och samtliga deltagare intervjuades tre gånger. Det insamlade 

materialet översattes sedan till engelska och analyserades med ett konstruktivistiskt 

angreppssätt till grundad teori. Studien visade på att det existerade en utbredd 

överenskommelse mellan lärarna att professionell utveckling förekommer i flera olika 

sammanhang. Idéer till nya lektionsupplägg kom ifrån exempelvis; böcker, idrottstävlingar 

eller internet. Deltagande i formella fortbildnings evenemang som var utformande utifrån 
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lärarnas behov var högt uppskattade. Däremot var denna typ av evenemang sällsynta, nästan 

alla de intervjuade lärarna menade att det var flera år sedan de deltog i en statligt finansierad 

fortbildningskurs som inspirerade dem. Det var mer förekommande att lärande och 

kompetensutveckling skedde i arbetet och genom interaktion med andra lärare, i synnerhet 

under de första utmanande åren i yrket.  

Samarbete och kommunikation som lärandeprocess mellan verksamma lärare har Löfgren 

m.fl. (2012) studerat närmare. De har skrivit en artikel med ambitionen att utifrån ett 

europeiskt perspektiv förbättra den professionella utvecklingen hos lärare. Denna ambition 

verkställdes sedan genom ett projekt kallat 2AgePro. Målet med projektet var att utveckla och 

testa olika former av samarbete mellan äldre och yngre lärare verksamma på både grundskole- 

och gymnasienivå. Författarna har identifierat ett genomgående mönster i Europa, rapporter 

indikerar att en tredjedel av de aktiva lärarna är över 50 år och många överväger att gå i 

pension i förtid. Samtidigt lämnar en signifikant mängd yngre lärare yrket efter att bara ha 

arbetat i några få år. Detta har lämnat Europa i en brist på utbildade lärare, vilket författarna 

menar leder till en minskad kvalité på undervisningen. Det är därför nödvändigt att i ett 

tidigare stadium stödja yngre lärare och uppmuntra äldre lärare att stanna kvar i yrket och 

fortsätta sin professionella utveckling. Denna studie genomfördes i Tjeckien, Finland, 

Tyskland, Nederländerna och Sverige.  

Jag har valt att fokusera på studien som genomfördes i Sverige på grund av att den var 

inriktad på lärare i idrott och hälsa. Löfgren m.fl. (2012) förklarar att den svenska studien 

baserades på fokusgrupper bestående av både äldre och yngre lärare i idrott och hälsa. De 

träffades sedan totalt åtta gångar för att diskutera problem och dela erfarenheter som uppstår i 

deras dagliga arbete. Studiens resultat visade att lärarna tog emot stöd ifrån varandra och att 

de var tacksamma över möjligheterna till att diskutera, ge feedback och reflektera över sitt 

arbete. Projektet var framgångsrikt i att skapa och testa samarbete mellan olika generationer 

av lärare, framförallt gällande utbyte av idéer mellan yngre och äldre lärare. Skolledningen 

uttryckte även positiva åsikter kring projektet eftersom det inte tog upp tid från lärarnas 

övriga uppgifter. En annan aspekt som rektorerna lyfte fram som positiv var att denna typ av 

kompetensutveckling inte krävde några ytterligare kostnader.  

Sammanfattningsvis så visar forskningsläget på att kompetensutveckling och fortbildning för 

lärare i idrott och hälsa är ett komplext fenomen. I samtliga studier framhölls det att lärarna 

deltar i både formella och informella lärandesituationer. Ett återkommande tema är att 

interaktionen med kollegorna är en effektiv lärandeprocess. Detta förefaller dock kräva att 



11 
 

lärarna har ett reflekterande förhållningssätt till både sin egen och andras verksamhet för att 

diskussionen ska vara givande. Det måste även existera ett nätverk där lärarna får möjlighet 

till att reflektera och diskutera med varandra. En annan aspekt som togs upp i den tidigare 

forskningen var att det var svårt för lärare att uppfatta en kontinuitet i sin professionella 

utveckling. Den formella typen av fortbildning uppfattades som en serie händelser utan 

sammanhang eller progression. Den informella typen av fortbildning bestående av kritiska 

reflektioner över undervisningen och samarbete och diskussioner med kollegor uppfattades i 

överlag som lärorika och utvecklande moment. Denna inställning förefaller inte förändras 

beroende på hur länge lärarna har arbetat som lärare i idrott och hälsa.  

Ses forskningsläget i förhållande till mina frågeställningar så framkommer vissa mönster. 

Angående min studies första frågeställning så fokuseras olika tillvägagångsätt för att arbeta 

med kompetensutveckling. Utifrån från sammanfattningen av forskningsläget så handlar det 

mycket om diskussioner och interaktion med kollegorna men det finns även delar som berör 

reflektioner. När det gäller studiens andra frågeställning så blir det intressant att se om den 

ovan beskrivna informella typen av fortbildning spelar en lika central roll för lärarna i min 

studie som det förefaller göra enligt den tidigare forskningen som har presenterats. I synnerhet 

gällande hur en kompetensutveckling som tillgodoser lärarnas utvecklingsbehov genom hela 

yrkeslivet kan förstås och bedrivas.      

2.3 Teoretiska utgångspunkter  

I studien av Armour, Makopoulou och Chambers (2012) använder de tre lärandeteorier i sin 

analys och benämner dem som följande; Learning as participation, Reflective practice och 

Learning as a process of ”becoming”. Studien har presenterats i forskningsläget men en 

närmare förklaring och definition av dessa tre teorier har inte behandlats, vilket kommer att 

genomföras i detta avsnitt. Jag har för avsikt med uppsatsen att efterlikna denna studie, vilket 

har resulterat i en utgångspunkt i liknande problem men jag undersöker problemet utifrån en 

svensk kontext. I den här studien så kommer tre olika lärandeteorier att användas som 

analysverktyg och teoretiska perspektiv. Dessa teorier ska användas för att i likhet med 

Armour, Makopoulou och Chambers studie kategorisera undersökningens material och 

fungera som ett analytiskt redskap för att nå fram till resultatet. De här teorierna erbjuder 

olika sätt att se på lärande, vilket blir relevant för att kunna få en förståelse över hur lärare i 

idrott och hälsa arbetar med att lära sig nya kunskaper. Armour, Makopuolou och Chambers 

beskrivningar och tolkningar av dessa teorier erbjuder även möjligheter till att förstå hur 
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progression i lärande kan uttryckas och gestaltas, vilket legitimerar teoriernas relevans för att 

användas i den här studien utifrån syftesformuleringen och valt problemområde.      

2.3.1 Learning as participation  

Wenger (2009) förklarar teorin social theory of learning med betoning på vikten av att förstå 

människan som en social varelse är en central aspekt av lärande. Den grundläggande tanken 

menar han är att lärande sker genom social delaktighet. Deltagande syftar inte bara till 

engagemang i vissa verksamheter med en viss typ av människor. Lärande sker snarare i en 

mer omfattande process, vilket inbegriper alla typer av sociala sammanhang. Det kan 

innefatta aktivt deltagande i en mångfald av sociala gemenskaper i vilka personen sedan 

skapar en identitet i förhållande till dessa gemenskaper och verksamheter, vilket genererar i 

lärandeprocesser.   

Armour, Makopoulou och Chambers (2012) menar att teorier om Learning as participation i 

likhet med Wengers definitioner av social theory of learning grundar sig i föreställningen om 

att lärande är en social företeelse som sker genom samspel mellan människor i en social 

kontext. I det avseendet kan skolan som arbetsplats ses som en social mötesplats, i vilken 

interaktionen mellan lärare skapar möjligheter för ett meningsfullt professionellt lärande. De 

förklarar att det är i den sociala praktiken som lärandet sker, vilken typ av aktivitet som 

bedrivs har ingen större betydelse utan lärande sker även i informella sammanhang. Det vill 

säga förutsättningar för lärande existerar utifrån den här teorin i alla sociala situationer. 

Eftersom lärande ses som en integrerad del av en social praktik så kan en progression i 

lärande ske utifrån hur aktivt eller ledande en person deltar i den sociala praktiken. Deltagarna 

utvecklas från att vara inaktiva och observerande till att inta en mer central roll i samspelet 

mellan de inblandande aktörerna, vilket visar på ett samband mellan lärande och deltagande. I 

exempelvis ett kollegium på en skola så lär sig de yngre lärarna och de äldre lärarna av 

varandra. Detta fenomen sker sedan i reproduktionscykler, närmare bestämt äldre deltagare 

lämnar och nya deltagare gör entré.   

Quennerstedt och Maivorsdotter (2015) förklarar att learning as participation inbegriper 

tankesättet att man inte har kunskap utan att man gör kunskap. Lärande är en social betingelse 

som sker genom kommunikation och deltagande i olika kontexter. Lärande äger rum i ett 

samspel mellan individen och miljön, individernas förmåga att kommunicera är avgörande för 

om lärandet kan anses som effektivt. Människor lär sig nya kunskaper genom interaktion, 

kommunikation och deltagande i olika kontexter.        
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I den här studien så ses lärande i likhet med Armour, Makopoulou och Chambers (2012) 

definitioner som en social företeelse, vilket är ett relativt brett och ospecifikt förhållningssätt, 

därför kräver det vissa avgränsningar. Det som särskilt fokuseras i den här undersökningen är 

de sociala lärandesituationer som uppstår mellan lärare i idrott och hälsa, exempelvis möten 

eller mer informella samtal. Det väsentliga är hur lärare deltar i sociala lärandesammanhang 

och vad de lär sig genom sitt deltagande. I den här studien så kommer framförallt den här 

teorin att användas i analysen för att förstå hur lärare samarbetar med varandra.  

2.3.2 Reflective practice          

Teorier om Reflective practice grundar sig i idéen om att lärande och utveckling av diverse 

förmågor sker genom kritisk reflektion av sin verksamhet. Armour, Makopoulou och 

Chambers (2012) menar att det existerar klara samband mellan perspektiv på lärande och 

teoretiskt arbete i uttryck av reflektioner kring verksamheten. De fortsätter med att förklara att 

förmågan att kritiskt granska sin verksamhet är fundamentalt för lärare beträffande utveckling 

av kompetenser. En lärare bör vara kapabel till att utvärdera konsekvenserna av sina 

handlingar i relation till elevernas lärande. De bör även förmå att stödja och förstå de 

värderingar och antaganden bakom sina undervisningsmetoder med relevanta teorier. 

Förmågan att kritiskt reflektera bör även ge läraren förutsättningar till att utforska nya 

innovativa metoder, vilket möjliggör att läraren kan lära sig ny kunskap eller se sina befintliga 

kunskaper utifrån nya perspektiv. De betonar den här aspekten av att ett reflekterande 

förhållningsätt ger lärare de verktyg som krävs för att förändra och utvärdera sin verksamhet 

utifrån exempelvis aktuell forskning på området. Nyckeln till att utforma undervisningen 

utifrån den senaste forskningen är att läraren kritiskt granskar sin verksamhet med ambitionen 

att förändra den i ett visst avseende. Ett kritiskt reflekterande förhållningssätt kan ses som en 

ständig strävan efter förbättring och utveckling. Det är däremot inte alltid som denna strävan 

resulterar i att det sker ett lärande eller en förbättring i praktiken. Standal och Moe (2013) har 

visat att lärare i idrott och hälsa behöver betydande externt stöd för att kunna tillämpa ett 

reflekterande förhållningssätt till sin verksamhet, till exempel tillgången av ett nätverk där 

reflektioner och erfarenheter kan diskuteras. Armour, Makopoulou och Chambers (2012) 

menar att ett externt stöd är nödvändigt för att lärarna ska kunna maximera sin 

inlärningspotential. Förstå en lärandeprogression utifrån den här teorin adderar en viss 

komplexitet till synsättet. Det kräver att lärandet inte bara ses som en utveckling inom yrket 

utan även som en utveckling av personen. Genom att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till 



14 
 

ens handlingar så växer individen både som person och yrkesutövare. Detta leder till 

svårigheter med att särskilja på yrkesmässig - och personligutveckling.  

I den här studien används den här teorin i likhet med Armour, Makopoulou och Chambers 

(2012) studie för att identifiera hur lärarna arbetar med utvärdering och reflektioner kring sin 

undervisning och yrkesroll och för att identifiera aspekter av progression i lärarnas lärande. 

Detta kan till exempel inbegripa aktiviteter som att utvärdera resultatet av en viss lektion för 

att förändra dess innehåll till nästa tillfälle. Detta kan ses som en ständigt pågående process, 

vilket gör det intressant att se vad lärare reflekterar över och hur de gör praktik av sina 

reflektioner i framtida undervisningstillfällen.    

2.3.3 Learning as a process of becoming  

Armour, Makopoulou och Chambers (2012) förklarar den här teorin utifrån ett synsätt där 

utveckling eller lärande inte har en bestämd riktning eller slutmål, utan bör förstås som en 

pågående process bestående av konstant rekonstruktion av erfarenheter. Lärande har i den här 

teorin en tydlig förankring i identitetsbildande processer. I likhet med Reflective practice så 

förklaras lärande inte bara involvera den professionella utvecklingen utan den ses som 

associerad eller sammankopplad med en personlig utveckling. I stor utsträckning baseras det 

här tankesättet på Deweys teorier och modeller. Till exempel teorin om att varje erfarenhet 

baseras på redan befintliga och levda erfarenheter samtidigt som de på ett sätt modifierar och 

ökar kvaliteten hos framtida erfarenheter.  

Armour, Quennerstedt, Chambers och Makopoulou (2015) hänvisar också till Deweys teorier 

om lärande. De poängterar uppfattningen om att det inte existerar en förutbestämd och 

slutgiltig produkt av lärande. Det vill säga det finns ingen förutbestämd slutpunkt eller 

tillstånd av perfektion i vilken ytterligare utveckling och lärande inte är nödvändigt eller ens 

möjligt. Utveckling förstås som en inre process snarare än en passiv process som bedöms av 

utomstående utifrån tidigare fastställda normer. Ett orosmoment är när elever är passiva i 

lärandeprocessen och undervisning är inriktad på att uppnå en på förhand bestämd slutpunkt. 

Detta ses som hindrande för möjligheterna till en fortsatt utveckling och en belastning för 

elevernas innovativa tänkande.      

Armour, Makopoulou och Chambers (2012) understryker att lärande är sammankopplat med 

rekonstruktioner av erfarenheter. De poängterar dock att alla erfarenheter inte är likvärdigt 

utvecklande, erfarenheter kan öka kvalitén i kommande lärdomar men de kan också påverka 

dem negativt. Det fortsatta lärandet kan som tidigare beskrivits begränsas av passivt lärande 
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där fokus är att nå ett förutbestämt slutmål. Med detta menas att beroende på hur meningsfulla 

en persons lärandeerfarenheter har varit så kan lärandet påverkas i särskilda riktningar, 

exempelvis kan en person blir mer eller mindre reflekterande, kreativ eller självständig. En 

progression i lärande kan förstås på det viset att en individ samlar på sig meningsfulla 

erfarenheter, individen bygger på sin lärande kapacitet för framtida utvecklings- och 

lärandemöjligheter. Denna kapacitet av samlad lärandepotential blir därmed väsentlig för hur 

framgångsrikt personen kan ta lärdom av framtida erfarenheter.  

I den här studien så kommer dessa teorier att användas på liknande sätt som i Armour, 

Makopoulou och Chambers (2012) studie för att analysera hur lärare i idrott och hälsa arbetar 

med fortbildning och kompetensutveckling utifrån tankesättet att det inte finns en slutgiltig 

kunskapsprodukt. Detta betyder att en lärare i en viss bemärkelse aldrig blir färdigutbildad 

utan lärande är en ständigt pågående process som sker genom rekonstruktioner av tidigare 

erfarenheter. Särskilt viktigt blir konceptet om det livslånga lärandet och hur lärarna bygger 

på sin lärandekapacitet, vilket inbegriper hur lärarna förhåller sig till att implementera nya 

kunskaper i den praktiska undervisningen.     

3. Syfte  

Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa arbetar med sin 

fortbildning och kompetensutveckling. Ambitionen är att få en förståelse för lärares 

professionella utveckling, vilket inbegriper aspekter angående hur lärare lär sig nya 

kunskaper. Det är även av intresse att studera hur en progression i lärande utifrån ett 

karriärslångt perspektiv kan förstås.  

3.1 Frågeställningar  

Hur arbetar lärare i idrott och hälsa med fortbildning och kompetensutveckling?  

Hur kan en progression i lärande för lärare i idrott och hälsa förstås utifrån valda 

lärandeteorier?   

4. Metod  

En faktor som spelade en roll i valet av metod och tillvägagångsätt var att jag har för avsikt att 

efterlikna Armour, Makopoulou och Chambers (2012) studie men genomföra den i en svensk 

kontext. För att lägga grunden för en jämförande analys av resultatet så krävs det att den valda 

metoden i min studie överensstämmer med den som används i Armour, Makopoulou och 

Chambers studie. Den datainsamling som har använts i den studien är genom 
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semistrukturerade intervjuer, vilket fick konsekvensen att samma metod valdes att användas i 

min studie. Eftersom syftet med studien är att ta reda på hur lärare i idrott och hälsa arbetar 

med kompetensutveckling och fortbildning ansåg jag att intervjua lärare var en lämplig metod 

för att få svar på syftet. Jag beskriver även i syftesformuleringen hur ambitionen är att få en 

förståelse över lärares professionella utveckling. För att få en fördjupad förståelse över 

lärarnas professionella utveckling så måste en metod användas som tillåter respondenterna att 

utveckla sina svar. Metoden behöver ge förutsättningar för att lärarna på sina villkor kan delge 

sina erfarenheter utan att de blir styrda av en allt för strukturerad datainsamlingsmetod. Jones 

(2015) menar att semistrukturerade intervjuer möjliggör att respondenterna kan tala om sina 

erfarenheter kring studiens syfte och att de kan utveckla sina svar i frågor som är av särskilt 

intresse. Den här studien strävar efter att generera kunskap angående lärares erfarenheter av 

kompetensutveckling och fortbildning, för att på ett djupgående sätt få information av dessa 

erfarenheter är semistrukturerade intervjuer ett lämpligt tillvägagångsätt. Målsättningen med 

att efterlikna Armour, Makopoulou och Chambers studie har även till viss del påverkat 

urvalskriterierna. De betonar i sin studie hur de har strävat efter att få en spridning gällande 

deltagarnas ålder, vilket jag har tagit hänsyn till och försökt få med deltagare i varierande 

åldrar.       

Bryman (2008) menar att i en semistrukturerad intervju så utgår forskaren ifrån förhållandevis 

specifika teman som ska behandlas. Under intervjuerna har jag använt en intervjuguide med 

färdigformulerade frågor som fungerade som riktlinjer för intervjun (se bilaga 2). 

Intervjuobjekten får i den semistrukturerade intervjun stor frihet i att formulera och utveckla 

sina svar. Intervjustrukturen är i sin karaktär flexibel, vilket innebär att frågorna inte 

nödvändigtvis måste följa en bestämd ordning och det finns även utrymme för att ställa 

följdfrågor. Denna metod har jag valt eftersom den tillåter samtalet att bli djupgående men 

den följer ändå tidigare bestämda ämnen och ramar formulerade i intervjuguiden, förutsatt att 

intervjuguiden används och efterföljs. Det är av stor vikt att intervjupersonen får möjlighet till 

att utveckla sina svar för att kunna nå en djupare förståelse för personens perspektiv och 

resonemang. Intervjuerna genomfördes enskilt, det vill säga jag intervjuade lärarna en åt 

gången. Ennis och Chen (2012) beskriver att målet med den här typen av intervju är nå 

djupare information om deltagarnas åsikter om undersökningens ämne. En viktig aspekt att 

förhålla sig till gällande enskilda intervjuer är att frågorna är detaljerade och välformulerade. 

Detta leder till att en förståelse kan nås för frågornas svar utifrån respondentens ståndpunkt. 
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Det är även viktigt respondenterna tillåts att ta tid på sig att reflektera över frågorna och över 

hur de ska besvara dessa.  

4.1 Urval  

Den urvalsmetod som har använts är ett målinriktat urval. Bryman (2008) förklarar att ett 

målstyrt urval huvudsakligen fokuserar på att välja ut individer med hänvisning till de 

forskningsfrågor som har formulerats. Ett målstyrt urval genomförs utifrån målsättningen att 

intervjua personer som anses relevanta för forskningsfrågorna eller problemformuleringen. 

Studiens intervjuobjekt har sedan valts ut genom ett bekvämlighetsurval utifrån 

respondenternas tillgänglighet och geografiska närhet. Bryman (2008) förklarar 

bekvämlighetsurval genom att respondenterna helt enkelt består av de personer som finns 

tillgängliga och uttrycker en vilja att medverka i studien. Vissa urvalskriterier har dock 

inkluderats, samtliga deltagande respondenter har en lärarexamen och är behöriga för att 

undervisa i idrott och hälsa. En målsättning med urvalsprocessen var även att det skulle 

existera en spridning gällande respondenternas ålder och kön. Studiens urval baseras på ett 

djup snarare än på en bredd, det vill säga studien inkluderar ett fåtal respondenter som 

intervjuas längre och mer djupgående. Det finns ingen avsikt att kunna generalisera studiens 

resultat på en större population så ett bredare eller ett slumpmässigt urval var inte aktuellt 

eller av intresse.  

Det var flera lärare som fick förfrågan att delta i studien, totalt kontaktades 17 lärare i idrott 

och hälsa som uppfyllde de förutbestämda urvalskriterierna. Av dessa 17 lärare så valde fem 

personer att medverka i studien, två av dem var män och tre var kvinnor. Angående huruvida 

bortfallet kan ha påverkat studiens resultat så leder det egentligen enbart till spekulationer. 

Målsättningen var att intervjua fem lärare för den här studien så materialet skulle bli 

hanterbart, vilket uppfylldes genom att det var fem lärare som uttryckte en önskan om att 

medverka. Lärarna var verksamma i olika städer, två i en större stad och tre i en mindre stad. 

Tre av dem arbetade i gymnasieskolan och två i grundskolan. De hade även en viss spridning 

gällande ålder, 27, 33, 40, 42 och 57 år.   

4.2 Datainsamling 

Den första kontakten med deltagarna var på mail som innehöll en presentation av mig, en 

förfrågan om att bli intervjuad för min studie, vad syften med studien var och att jag var 

flexibel angående tid och plats för intervjun (se bilaga 1). Inspiration för hur mailet skulle 

formuleras hämtades från Bryman (2008), där huvudsakliga synpunkter på kontakten mellan 

forskare och respondent beskrivs och förklaras. Dessa synpunkter innefattade betydelsen av 
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att beskriva vem man är och vilken roll man har i undersökningen, i stora dra ange 

undersökningens syfte och beskriva varför och hur respondenten har valts ut. Fem personer 

svarade att de var intresserade av att medverka i studien och tid och plats för intervjuerna 

bokades. Samtliga intervjuer genomfördes under en vecka i december 2015, intervjuerna 

genomfördes på lärarnas arbetsplatser. Längden på intervjuerna varierade, den kortaste var 40 

minuter och den längsta var 58 minuter. Innan intervjuerna genomfördes så utformades en 

intervjuguide som skulle fungera som ett stöd under intervjuerna. Intervjuguiden innehöll 

färdigformulerade frågor och teman som skulle fungera som riktlinjer under samtalen (se 

bilaga 2). Vid utformningen av intervjuguiden beaktades vissa aspekter särskilt ingående. 

Dessa aspekter baserades på Brymans (2008) råd vid utformningen av en intervjuguide, först 

så bör en ordning gällande teman säkerställas så att frågorna följer varandra på ett lämpligt 

sätt. Därefter så ska de teman och frågor som är aktuella formuleras så att de underlättar svar 

på undersökningen frågeställningar och syfte. Kvale och Brinkmann (2014) fortsätter med att 

förklara syftet med en intervjuguide och menar att den kan ses som ett manus som mer eller 

mindre bestämt strukturerar intervjuns utformning och genomförande. De menar att den 

semistrukturerade intervjun innehåller de ämnen som ska behandlas och förslag på vilka 

frågor som kan ställas till respondenten. Ordningsföljden på ämnena och frågorna kan följas 

strikt och ordagrant från intervjuguiden eller så får intervjuarens omdöme avgöra huruvida 

intervjuguidens ordning ska följas eller om intervjun kan ta nya riktningar beroende på 

intervjupersonens svar. I intervjuerna genomförda för den här studien användes 

ordningsföljden i intervjuguiden förhållandevis strikt. Detta tillvägagångssätt uteslöt dock inte 

möjligheterna eller frekvensen av uppföljningsfrågor utan samtalen återkopplades till 

intervjuguiden när jag uppfattade att samtalen behandlade aspekter som inte rörde studiens 

ämne eller problemområde.  

Kvale och Brinkmann (2014) påpekar att intervjuer skiljer sig åt angående öppenhet om 

studiens syfte, den ena metoden fokuserar på att förklara syftet och ställa direkta frågor redan 

i början av intervjun. Det här angreppsättet användes i intervjuerna för den här studien, syftet 

förklarades i de utskickade mailen och respondenterna blev även informerade om studiens 

syfte i början av samtliga intervjuer. Intervjuerna spelades in med hjälp av ljudbandspelare, 

det här tillvägagångsättet beskrivs av Kvale och Brinkmann (2014) som det vanligaste sättet 

att registrera intervjuer. Används en ljudbandspelare så registreras allt som sägs och 

intervjuaren kan koncentrera sig på samtalet utan att behöva på egen hand försöka anteckna 

väsentliga delar av intervjun. En annan fördel med den här typen av tillvägagångsätt är att 
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intervjuaren kan återvända till inspelningen för att lyssna på det flera gånger. Bryman (2008) 

beskriver fler fördelar med att ljudinspela intervjuerna, exempelvis registreras både vad 

intervjupersonerna säger och hur de säger det. För att få med den här aspekten i analysen så 

krävs det en fullständig redogörelse för de utbyten som ägt rum under intervjun. Det är med 

andra ord avgörande med noggrannhet i transkriberingen av intervjuerna för att inte missa 

viktiga belysningar i materialet. Detta har till viss del påverkat transkriberingen av den här 

studiens intervjuer, främst genom att intervjuerna utan modifikationer har ordagrant översatts 

ifrån tal till skrift. Enligt Bryman (2008) så kan det även existera en viss osäkerhet hos 

respondenterna över att bli inspelad. Detta togs det hänsyn till genom att samtliga 

respondenter tillfrågades om sin tillåtelse gällande huruvida intervjun fick spelas in, vilket 

ingen av dem hade några invändningar emot.      

4.3 Etiska överväganden 

Samtliga intervjuer startades med att informera respondenten om relevanta etiska aspekter (se 

bilaga 2). I intervjuguiden som användes under intervjuerna var Vetenskapsrådets (2003) fyra 

individsskyddskrav nedskrivna som stödord. Dessa var informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. En övergripande förklaring av dessa krav skedde 

precis i början av intervjuerna och även en försäkran om att respondenterna var införstådda 

med vad dem betyder. I synnerhet en noggrannhet med att förklara för deltagarna vad som 

förväntas av dem i studien och att medverkan är frivillig.  

Här nedan följer en närmare beskrivning av dessa fyra individskyddskrav. Vetenskapsrådet 

(2003) menar att informationskravet fokuserar på att respondenten ska vara inbegripen med 

studiens syfte och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Respondenterna ska vara 

medvetna om att deltagande i studien är frivilligt och de har när som helst under projektets 

gång rätt att avbryta sitt deltagande. Samtyckeskravet betonar vikten av att forskaren försäkrar 

sig om deltagarnas samtycke. Det vill säga deltagarna måste ge forskaren tillåtelse till att 

använda deras medverkan i en vetenskaplig undersökning. Det får inte heller ske några 

påtryckningar ifrån forskaren gällande deltagarnas medverkan. Deltagarna ska få avbryta sin 

medverkan utan att det på något vis resulterar i negativa följder. Nyttjandekravet handlar om 

att insamlade uppgifter om deltagarna inte får användas i något annat syfte än i vetenskapliga 

ändamål. Uppgifter ifrån studien kan vara av intresse för olika kommersiella aktörer, vilket 

gör det särskilt viktigt att uppgifterna är sekretessbelagda och oåtkomligt för icke-

vetenskapligt bruk. Slutligen så beskrivs konfidentialitetskravet som åsyftar forskarens 

skyldighet över att deltagarnas identitet inte ska kunna avslöjas. Detta är särskilt viktigt om 
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studien behandlar uppgifter klassade som känsliga, då ska det vara fullkomligt omöjligt för 

utomstående att identifiera deltagarna.  

Hänsyn till informationskravet och samtyckeskravet togs främst på plats när intervjuerna ägde 

rum. Det skedde genom att informera respondenterna om studiens syfte och att deras 

medverkan var frivillig och att de kunde avbryta sin medverkan när de ville. Nyttjandekravet 

och konfidentialitetskravet blev till skillnad ifrån de föregående två kraven aktuella i ett 

senare skede av arbetsprocessen. Respondenterna blev informerade om nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet och fick förklarat vad de innebar innan intervjun startade. Det 

insamlade materialet ifrån intervjuerna har endast jag haft tillgång till under hela 

arbetsprocessen, detta gäller både inspelningarna och intervjutranskripten. De insamlade 

uppgifterna har inte och kommer inte att användas i något annat syfte än i den här studien. 

Angående konfidentialitetskravet så bemöts det med att lärarnas namn, skola eller vilken stad 

de är verksamma inte nämns med namn, med avsikt att utesluta möjligheten att de ska kunna 

bli identifierade genom texten.       

4.4 Analysförfarande     

Datamaterialet i den här studien består av intervjutranskript ifrån fem intervjuer med lärare i 

idrott och hälsa. Intervjuerna spelades in med ljudbandspelare för att sedan skrivas ut i form 

av intervjutranskript. Bryman (2008) menar att kvalitativa intervjustudier ofta genererar i en 

stor mängd data, vilket kan problematisera analysen av transkripten. En målsättning med 

transkriberingen är ofta att försöka i så hög grad som möjligt bibehålla intervjupersonernas 

ordalag och uttryckssätt, konsekvensen blir dock att textmassan som ska analyseras succesivt 

ökar. På grund av detta rekommenderas det att genomföra analysen kontinuerligt under 

arbetet med intervjuerna. Det här tillvägagångsättet underlättar även arbetet med att 

identifiera kategorier i texterna bestående av återkommande teman genom en ökad 

medvetenhet över transkriptens innehåll. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att 

transformera en text ifrån talspråk till skriftspråk genererar i flera tolkningsmässiga problem. 

Det finns inga standardiserade regler för hur en sådan transformation bör gå till utan man 

ställs inför olika valmöjligheter. I vissa fall skrivs texten ut ordagrant och även inkluderas 

betoningar, skratt, pauser och emotionella uttryck i intervjutranskripten. Eventuellt så skrivs 

intervjun ut med en mer formell skriftspråks karaktär, vilket medför komplikationer då 

tolkningar och omskrivningar måste inkluderas. En potentiell risk med det senare 

tillvägagångsättet är att textens mening förändras genom att det har översatts till skriftspråk. I 



21 
 

den här studien så har en blandning av dessa två metoder använts, transkripten har skrivits ut 

med ett ordagrant talspråk däremot så har pauser, betoningar och dylikt uteslutits.  

När transkriberingen av intervjuerna var färdiga så var nästa steg i analysprocessen att 

bekanta mig ytterligare med materialet. För att gå igenom materialet så användes Jones (2015) 

olika steg för att organisera data. Det första steget är att samtliga intervjutranskript bör läsas 

om 2-3 gånger och tankar och idéer rörande analysen bör antecknas i samband med läsningen. 

Nästa steg fokuserar på att minska mängden data, textinnehåll som inte är relevant för 

studiens frågeställningar exkluderas ifrån analysen. Materialet behöver sedan organiseras 

genom kodning och slutligen genom att utveckla kategorier.  

En ambition med den här studien är att replikera Armour, Makopoulou och Chambers (2012) 

studie. Jag valde att använda teorierna i den här studien utifrån Armour, Makopoulou och 

Chambers beskrivningar av dem. Det första steget när kategorier skulle skapas till min första 

frågeställning, var att identifiera arbetssätt för kompetensutveckling och fortbildning i vilka 

ett lärande kunde ske utifrån en eller flera av lärandeteorierna. Ett kriterium för att arbetssättet 

skulle få utgöra en kategori var att det användes som kompetensutveckling av majoriteten av 

intervjupersonerna. Det var även av betydelse att ett lärande förstått utifrån lärandeteorierna 

hade förutsättningar för att ske i det arbetssättet. Tre olika tillvägagångssätt för att arbeta med 

kompetensutveckling och fortbildning identifierades i intervjutranskripten, arbete med 

ämneslag, medverkan i fortbildningskurser och användning av litteratur. De delar av 

intervjuerna där lärarna berättade om hur de arbetade med de olika kategorierna ströks över 

med olika färger, varje kategori fick en egen färg. Nästa steg var att välja ut specifika delar i 

varje kategori som jag uppfattade var relevant för att besvara frågeställningen. De här delarna 

bestod av beskrivningar av hur lärarna arbetar med kompetensutveckling utifrån de tre 

kategorierna. De utvalda delarna citerades och analyserades därefter utifrån hur ett lärande 

kan ske genom det specifika arbetssättet utifrån lärandeteorierna.  

Studiens andra frågeställning bearbetades på samma sätt med färgkodning men kategorierna 

som skapades tog en tydligare utgångpunkt ifrån lärandeteorierna. Det som fokuserades att 

identifiera i intervjuerna var vilka förutsättningar som krävdes för att lärarnas 

kompetensutveckling skulle tillgodose deras kunskapsbehov genom hela deras yrkesliv. 

Kategorierna skapades utifrån olika förståelser för hur en karriärslång kompetensutveckling 

kunde se ut. De tre kategorier som identifierades var, nätverk för lärande, reflektion och 

utvärdering och trygghet i sin yrkesroll. De här tre kategorierna hade en tydlig förankring i 

varsin av lärandeteoriernas olika synsätt på lärande, varje kategori analyserades därför utifrån 
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varsin lärandeteori. På det sättet nådde jag en förståelse över hur en progression i lärande 

kunde förstås utifrån de valda lärandeteorierna.          

5. Resultat  

I det här avsnittet kommer materialet bestående av intervjutranskript att behandlas och 

analyseras. Resultatdelen är strukturerad utifrån studiens två frågeställningar, dem behandlas 

en åt gången. I den första delen presenteras tre olika kategorier om hur lärare arbetar med 

fortbildning och kompetensutveckling. Kategorierna består av aktiviteter som lärarna ägnar 

sig åt i sitt arbete med fortbildning och kompetensutveckling, innehållet i kategorierna 

bestående av de utvalda citaten analyseras utifrån studiens teoretiska perspektiv. Resultatet av 

den andra frågeställningen presenteras också genom tre kategorier, där fokuseras snarare vilka 

förutsättningar som krävdes för att lärarnas kompetensutveckling skulle tillgodose deras 

kunskapsbehov genom hela deras yrkesliv.      

5.1 Hur arbetar lärare i idrott och hälsa med fortbildning och kompetensutveckling?  

På grund av frågeställningens formulering så kan analysen av materialet uppfattas som 

deskriptiv. Den här frågeställningen kommer att behandlas genom att jag analyserar olika 

aspekter och aktiviteter kopplade till lärarnas upplevelser av kompetensutveckling och 

fortbildning.   

5.1.1 Arbete med ämneslag  

Ett genomgående tema i de genomförda intervjuerna var att lärarna var en del av olika former 

av ämneslag. Syftet med ämneslag tycks främst vara att ge förutsättningar för ett tätare 

samarbete och samverkan mellan lärarna i idrott och hälsa. Det verkar däremot inte 

uttryckligen fokusera på en professionell utveckling utan ämneslaget används främst för 

planering av diverse moment. En lärare beskriver mötena med ämneslaget enligt följande:  

Vi har ju en mötestid i veckan som kan funka och då är det ofta så mycket annat som läggs på och som 

jag ju sa med friluftsdagar och allt annat så den här utvecklingen och pedagogiska kommer kanske i sista 

hand (Int. 1, december 2015, s.4-5).  

En intressant iakttagelse är att hon beskriver en upplevd motsättning mellan möjligheter till 

utveckling i yrket och tid som går åt till planering och andra tidskrävande uppgifter. Tolkas 

det här utifrån Learning as participation så förstås lärande som en social företeelse, vilket 

inbegriper föreställningen om att vilken typ av aktivitet som bedrivs inte bör ha någon större 

betydelse. Förutsättningar för lärande existerar utifrån den här teorin i alla sociala situationer. 

Därför så bör även planering med kollegorna vara ett tillfälle där lärande äger rum. Den 
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uppfattningen förefaller inte en annan lärare dela eller så är hon inte medveten om att planera 

tillsammans med sina kollegor kan ge förutsättningar för lärande. Hon är inte ensam om den 

uppfattningen utan samtliga lärare påpekar att ämneslagsträffarna inte i första hand utnyttjas 

till kompetensutveckling eller med syftet att lärarna ska lära av varandra. Flera av lärarna 

uttrycker dock en vilja till att dessa träffar ska fokusera mer på pedagogiska diskussioner. Hon 

förklarar: 

Det är sådant som vi har önskat i flera år att det ska finnas mer tid på mötena för pedagogiska 

diskussioner, att det inte bara ska handla om problem och problemlösning (Int. 3, december 2015, s.5).  

Läraren identifierar att det i dessa möten existerar en lärandepotential men hon menar även att 

tiden inte utnyttjas på ett önskat sätt. Det läraren berättar är ytterligare ett exempel på att 

lärarna inte ser alla sociala situationer som en potentiell arena för effektivt lärande. Det 

handlar i hög uträckning om vad det samtalas om eller vilken typ av aktivitet som genomförs 

för om det huruvida kan anses vara givande. Arbete med kompetensutveckling tycks vara 

sammankopplat med pedagogiska diskussioner. Vad som inkluderas i pedagogiska 

diskussioner är däremot oklart, utifrån citaten så inbegriper det i alla fall inte planering och 

problemlösning.  

Lärarna beskrev även fler situationer där ämneslagen arbetade med fortbildning och 

kompetensutveckling. Två av lärarnas ämneslag arbetade regelbundet med att observera 

varandras lektioner. En lärare beskriver hur de på hennes skola arbetar med observationer; 

Vi har ju den här critical friend då vi är två och två och besöker varandras lektioner och ibland så har vi ju 

frågor med speciella saker som vi ska titta på (Int. 5, december 2015, s.7.).  

Det här konceptet var ett initiativ från skolans rektor med syftet att generera en mer generell 

pedagogisk utveckling för lärarna. Det var dock inte nödvändigtvis så att lärarna som 

observerade varandra undervisade i samma ämnen. Detta menade hon var givande eftersom 

lärare som inte undervisade i idrott och hälsa kunde se saker som hon eller andra lärare i idrott 

och hälsa missade. Detta kan ses som lärande genom en typ av reflektion och utvärdering, en 

kollega observerar undervisningen för att sedan lämna synpunkter på vad som var bra och vad 

som kan förbättras. Läraren får då möjligheter till att reflektera och eventuellt förändra sin 

undervisning utifrån de kommentarer som den observerande läraren anmärkt. Den 

observerande läraren måste även tillämpa ett reflekterande förhållningssätt till hur 

undervisningen genomförs, vilket utifrån lärandeteorin Reflective practice kan ses som en 

lärandeprocess och en förutsättning för utveckling av kompetenser. En annan lärare menar att 
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om arbete med observationer ska fungera ändamålsenligt så bör det inte vara ett verktyg för 

att bedöma lärarens lämplighet eller prestation;  

Sen så känns det ju alltid skönt när det är en kollega som kommer och tittar och man kan prata om det 

efteråt. Det blir mer ja man blir ju mer nervös om det är chefen som ska stå och titta, då vet man ju inte 

vad hon är ute efter. Det är bekvämare att ha en kollega som tittar på så är det ju. ( Int. 3, december 2015, 

s.9). 

Syftet med observationen bör enbart vara pedagogisk utveckling och den bör ske relativt 

prestigelöst. För att detta ska vara möjligt tycks det vara av vikt att lärarna enbart är kollegor.  

Sammanfattningsvis så arbetar lärarna med fortbildning och kompetensutveckling i sina 

ämneslag. Fortbildning och kompetensutveckling verkar däremot inte vara det primära syftet 

med ämneslagens möten utan det är snarare planering och problemlösning som är de 

huvudsakliga uppgifterna. Lärarna uttrycker ändå att mötena med ämneslagen är givande och 

att de finns en potential till kompetensutveckling beroende på vad det samtalas om eller 

vilken aktivitet som genomförs. I viss mån användes även observationer av varandras 

lektioner som en form av kompetensutveckling, i vilka lärande genom reflektioner förefaller 

spela en central roll.    

5.1.2 Medverkan i fortbildningskurser 

Samtliga av de intervjuade lärarna förklarade att de hade deltagit i olika former av 

fortbildningskurser. Ett genomgående mönster i lärarnas erfarenheter kring dessa kurser var 

att de i många fall inte var särskilt givande eller svåra att relatera till ämnet idrott och hälsa. 

En lärare beskriver att rektorn i vissa fall bestämmer över vilka fortbildningskurser som hela 

kollegiet ska medverka på, vilket inte alltid upplevs som särskild givande eller utvecklande.  

Ja det är ju aldrig så att alla går på något som handlar om idrott. Det har aldrig hänt utan det är ju matte, 

svenska, det är ju dem här kärnämnena som man får gå på. Det är ju synd och det vet jag att andra just 

ämneslärare också efterfrågar. De skulle ju mycket hellre åka iväg någonstans och gå på någonting annat. 

Inte bara sitta och lyssna på det här som inte berör oss. (Int.3, december 2015, s. 6)       

Det förefaller vara förekommande att fortbildningskurserna som erbjuds är obligatoriska 

moment för samtliga lärare på skolan. Tolkas citatet utifrån Learning as a process of 

becoming, det vill säga att lärande är sammankopplat med rekonstruktioner av erfarenheter så 

brister denna typ av obligatoriska lärandemoment gällande meningsfullhet i lärandet. Alla 

erfarenheter är inte likvärdigt utvecklande och kan påverka framtida lärandetillfällen både 

positivt och negativt. Läraren beskriver ett visst motstånd och ifrågasätter poängen med att 

delta i vissa kurser, vilket kan tolkas som att hon har en del negativa erfarenheter ifrån 
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tidigare fortbildningskurser. Detta kan i sin tur leda till en mer negativ inställning till 

kommande fortbildningskurser som påverkar meningsfullheten och effektiviteten i lärandet i 

framtida kurser.    

Lärarna talade även om ansvarsfördelningen mellan skola, rektor och lärare angående 

kompetensutveckling och fortbildning. Den mer ämnesspecifika fortbildningen tycks lärarna i 

stor uträckning på egen hand styra och ansvara över:  

Nej men det ämnesspecifika känner jag att det ansvaret får man väl kanske ta på sig mer själv då. Det är 

väl kanske naturligt för det är där jag kan. Det kanske inte min rektor vet vad det finns för fortbildning 

som skulle passa mig då utan att jag ser till att jag kommer iväg och lär mig nya saker som har med mitt 

ämne att göra. (Int.5, december 2015, s.3.)  

Läraren beskriver hur hon tillåts att ta ett eget aktivt ansvar över vilka ämnesspecifika kurser 

som hon väljer att delta i. Det här tillvägagångsättet leder till att den obligatoriska delen 

försvinner och läraren till viss del får styra över sin kompetensutveckling. Det här citatet kan 

tolkas utifrån Learning as a process of becoming, i synnerhet teorin om att utveckling förstås 

som en inre process snarare än en passiv process som bedöms av utomstående utifrån tidigare 

fastställda normer. Närmare bestämt utvecklingen påverkas negativt när lärandeprocessen är 

passiv och undervisningen är inriktad på att uppnå förutbestämda slutmål. Det läraren 

beskriver är att hon besitter ämneskunskaper som skolans rektor inte gör, vilket resulterar att 

hon är mer lämpad för att besluta över sin egen ämneskompetens. En annan faktor som bör 

beaktas är att om utveckling ses som en inre process så är det endast läraren i fråga som kan 

besluta om vad hon behöver lära sig. Detta leder även till att hon inte är passiv i sin utveckling 

eftersom hon behöver reflektera kring vad hon vill lära sig eller vad hon behöver och därefter 

väljer en lämplig fortbildningskurs utifrån sina kunskapsbehov. I en viss bemärkelse så kan 

tillvägagångsättet ses som att läraren skapar en kontroll över sin egen utveckling.     

Det ovan beskrivna tillvägagångsättet kan öka en känsla av kontroll över lärarnas 

professionella utveckling. De har emellertid inte helt fria tyglar gällande sin medverkan på 

diverse kurser, rektorn blir involverad eftersom fortbildningskurser inte alltid är kostnadsfria, 

vilket leder till att det blir en fråga om fördelning av resurser. Det beskrivs av en av de 

intervjuade lärarna enligt följande:  

Sen kan jag tycka om man går tillbaka till vem som styr att det kanske skulle finnas fler sådana luckor att 

kunna välja och styra själv. Jag vet i år har jag fått nej det finns liksom inga pengar och då är det inga 

jättesummor som det handlar om tycker jag oftast. Så det hade jag önskat att lite mer möjligheter och 

styra själv. (Int.2, december 2015, s.4.)   
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Den ekonomiska aspekten kan till viss del försvåra lärarnas möjligheter till att medverka i mer 

formella fortbildningskurser. Läraren uttrycker en viss frustration över att så många instanser 

blir involverade när den ekonomiska faktorn blir inblandad i hans möjligheter till att delta i 

fortbildningskurser, vilket får konsekvensen att han inte längre är i fullständig kontroll över 

sin professionella utveckling. Rektorns inblandning i lärarnas kompetensutveckling tycks 

upplevas relativt negativt oavsett om det gäller ekonomiska faktorer eller påverkan av vilka 

fortbildningskurser som lärarna ska medverka i. Han förklarar att han önskar större 

befogenheter över att kunna välja vilken typ av kompetensutveckling som han vill ägna sig åt. 

Detta kan återkopplas till teorin om att lärande är en inre process, utifrån den teorins 

definitioner så blir det problematiskt när utomstående aktörer tar beslut gällande en individs 

utveckling och lärande. I den här bemärkelsen så kan effektiviteten av lärarnas lärande i de 

mer formella fortbildningskurserna ifrågasättas.  

Sammanfattningsvis så betonar samtliga av de intervjuade lärarna vikten av att 

fortbildningskurserna har en relevans till ämnet idrott och hälsa. De uttrycker ett intresse för 

fortbildningskurser som tillgodoser deras kunskapsbehov, de vill lära sig nya kunskaper och 

färdigheter men det måste leda till positiva effekter på lärarnas undervisning. Det förekom 

även en del missnöje med tidigare deltagande i fortbildningskurser, vilket kan förklara 

lärarnas önskan om att i en högre uträckning få möjligheter till att på egen hand välja vilka 

kurser de ska delta i. Skolan eller i synnerhet rektorn förefaller involveras i lärarnas 

kompetensutveckling när ekonomiska faktorer blir inblandade. Den ämnesspecifika 

utvecklingen verkar lärarna ha en relativt stor frihet i att konstruera efter deras behov och 

önskemål.          

5.1.3 Användning av litteratur            

Delar av lärarnas arbete med kompetensutveckling bedrivs genom att läsa litteratur och ta del 

av pedagogisk forskning. Ett genomgående tema var att de på olika sätt försökte hålla sig 

uppdaterade på vad för ny pedagogiskt och didaktisk forskning som publicerades i ämnet 

idrott och hälsa. När en lärare fick frågan hur hon tolkade skolverkets formuleringar gällande 

att lärarna har ett professionellt ansvar att skapa förutsättningar för att undervisningen 

utvecklas och förbättras så menade hon att läsa forskning och litteratur var ett tillvägagångsätt 

för att bemöta detta ansvar. Hon svarade följande:    

Jag tolkar väl det lite så att det handlar om att läsa in saker själv. Dels kommer det ju ut väldigt mycket på 

skolverkets hemsida, filmer och små utbildningssnuttar och sådant man kan läsa och titta på filmer. Det 
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handlar om ett eget ansvar och söka det själv och då blir det ju lite det man själv är intresserad av eller har 

behov av. (Int.3, december 2015, s.2.)    

Det hon beskriver som ett professionellt ansvar är bland annat att besitta en förmåga att 

kritiskt reflektera över och identifiera vad det är man är i behov av att lära sig. Hon hänvisar 

till skolverkets olika publikationer av både texter och utbildningsfilmer som exempel på 

inspirationskällor. Hennes svar kan tolkas utifrån teorin Reflective practice, då är det i 

synnerhet inte själva läsandet av litteratur som är centralt i lärandeprocessen. Det är snarare 

reflektionerna över vad man behöver lära sig och reflektioner kring hur den nya kunskapen 

kan tillämpas i praktiken som är utvecklande. En viktig faktor i den här teorin är förmågan att 

kunna se sina kunskaper utifrån nya perspektiv, vilket kan generera i att undervisningen 

utvecklas och förbättras. Det förefaller inte finnas några tydliga riktlinjer på lärarens 

arbetsplats hur det här ansvaret ska bemötas utan hon betonar att det är varje lärares 

skyldighet att på egen hand utveckla sin undervisning. Däremot så verkar hennes kollegor 

vara inkluderade i den här processen med att utveckla och förbättra undervisningen med hjälp 

av litteratur. Det förefaller vara så att läsa litteratur och diskutera den med sina kollegor är ett 

återkommande inslag i hennes arbetsuppgifter. Hon förklarar det enligt följande: 

Ja mycket saker gör vi allihopa det har blivit mer och mer så att alla gör samma. Vi får böcker som vi ska 

läsa och vi har bokcirklar där vi diskuterar vad vi läst. Då handlar det ju mycket om generella 

pedagogiska aspekter eller ny forskning som har kommit på det området. Men vi har jobbat väldigt 

mycket med det och så har vi träffats och så har vi fått göra en uppgift ute på våra lektioner och sen 

berätta hur det har fungerat och delgett varandra. (Int,3. december 2015, s.2.)     

Utöver ett reflekterande förhållningssätt till sin verksamhet så beskrivs ett nätverk bland 

kollegorna där dessa reflektioner kan diskuteras. En intressant aspekt är att litteraturen 

används både teoretiskt och praktiskt, läraren beskriver hur hon diskuterar innehållet med sina 

kollegor och även tillämpar det i undervisningen. Detta följs sedan upp genom egna 

reflektioner över hur det har fungerat och med ytterligare diskussioner med kollegorna. 

Utifrån teorin Reflective practice så är nyckeln till att utforma undervisningen efter den 

senaste forskningen är att läraren kritiskt granskar sin verksamhet med ambitionen att 

förändra den i ett visst avseende. Denna förmåga tycks lärarna behärska då de omsätter de 

teoretiska kunskaperna från litteraturen till praktiska metoder i undervisningen. Detta i 

samband med att lärarna diskuterar och samarbetar med varandra resulterar i att potentialen 

för att det sker ett eventuellt lärande med det här tillvägagångsättet är relativt högt. Detta 

påstående grundas på att det i det beskrivna arbetssättet även kan ske ett lärande sett utifrån 

teorin Learning as participation. Lärarnas träffar där de diskuterar litteratur kan betraktas som 
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ett tillfälle med förutsättningar för interaktion och samspel mellan lärare. Enligt den här teorin 

är lärande en social betingelse som sker genom kommunikation och deltagande i olika sociala 

kontexter. I det här avseendet så kan den sociala kontexten vara dessa träffar och då sker 

lärandet genom att lärarna diskuterar den lästa litteraturen i ett socialt samspel med varandra. 

Det finns även förutsättningar för att lärande sker när de delar med sig av sina praktiska 

erfarenheter av att ha tillämpat litteraturens innehåll i undervisningen.  

Ett återkommande tillvägagångsätt hos samtliga lärare var att de använda litteratur och 

forskning som en källa till inspiration för att lösa vissa utmaningar i undervisningen. Det 

förefaller däremot inte vara ett tillvägagångssätt som används i första hand, vanligtvis så 

reflekterar och utvärderar lärarna utifrån sin tidigare erfarenhet snarare än att söka ny kunskap 

i litteratur eller forskning. Lärarna beskrev att de ofta reflekterade när de stod inför problem 

och utmaningar som de stött på tidigare i sitt yrkesliv och tänker tillbaka på hur de löste 

situationen då. Det förekom även att lärarna sökte hjälp av sina kollegor i det här avseendet 

med intentionen att de kanske hade handskats med liknande problem tidigare. En lärare 

förklarar hur hon arbetar med reflektioner i förhållande till litteratur med syftet att 

implementera det i undervisningen:      

Ja ibland inte så där regelbundet utan den utvärdering som handlar om undervisningen är ju ofta just det 

här att man funderar över vad som gick bra och dåligt. Sen så är det klart att man snappar upp saker som 

man har läst. Jo men det här skulle jag kunna ha nytta av till det där. (Int, 5. december 2015, s. 10.)       

Utifrån Reflective practice sker ett lärande genom det här tillvägagångsättet oavsett om 

litteratur används eller inte. Lärande och utveckling sker genom kritisk reflektion av sin 

verksamhet, gällande utvärdering av undervisningen är fokus för det mesta på elevernas 

lärande. Detta får effekten att en lärare måste vara kapabel till att utvärdera konsekvenserna 

av sina handlingar i relation till elevernas lärande, på det här sättet så bör även en utveckling 

ske av lärarens kompetenser. Läraren beskriver i citatet hur hon för det mesta reflekterar utan 

att inkludera forskning och litteratur. Det verkar som att reflektionerna främst sker utifrån 

lärarens tidigare erfarenheter. Det här tillvägagångsättet kan tolkas utifrån Learning as a 

process of becoming, då förstås lärande som en pågående process bestående av konstant 

rekonstruktion av erfarenheter. Varje erfarenhet baseras på redan befintliga och levda 

erfarenheter samtidigt som de på ett sätt modifierar och ökar kvaliteten på framtida 

erfarenheter. Har läraren i fråga upplevt liknande problem och utmaningar tidigare så kan det 

vara ett lämpligt tillvägagångsätt att reflektera över sina redan befintliga erfarenheter, vilket 



29 
 

kan resultera i nya kunskaper som kan genera en högre kvalité i framtida situationer där den 

här problematiken uppstår.        

Arbete med litteratur och ny forskning som fortbildning och kompetensutveckling verkar 

förekomma relativt sporadiskt i lärarnas yrkesvardag. Det går att urskilja vissa mönster i 

lärarnas arbete med litteratur, ett förekommande moment är att litteraturen används som 

inspirationskälla för att testa nya metoder och lösningar. Det används även som ett verktyg 

och som ett komplement när den egna erfarenheten inte är tillräcklig för att lösa vissa 

situationer och utmaningar. Arbetet med litteratur och forskning tycks genomföras både på 

egen hand och i samarbete med sina kollegor. I dessa två metoder förefaller utvärdering och 

reflektioner fokuseras för att ett lärande eller en utveckling ska äga rum.  

5.2 Hur kan en progression i lärande för lärare i idrott och hälsa förstås utifrån valda 

lärandeteorier?  

I den här delen kommer studiens andra frågeställning att besvaras och behandlas. 

Frågeställningen besvaras genom tre olika kategorier där en progression i lärande analyseras 

utifrån intervjupersonernas svar i förhållande till respektive lärandeteori, vilket resulterar i att 

det här avsnittet tar en tydligare utgångspunkt i teorierna. Teorierna används i likhet med 

Armour, Makopoulou och Chambers studie för att förstå en progression i lärande utifrån 

lärarnas tillvägagångsätt för att utvecklas i yrket.    

5.2.1 Nätverk för lärande  

En progression i lärande kan ske på olika sätt, däremot verkar det som att en förutsättning för 

att en lärare i idrott och hälsa ska utvecklas är att de deltar i någon form av nätverk. Ett 

exempel på ett sådant nätverk skulle kunna vara kontakten och samarbetet mellan lärarna och 

universiteten, de intervjuade lärarna förefaller uppfatta den här kontakten som givande men 

inte särskilt omfattande. Samtliga lärare betonar att den kontakten de har haft med 

universiteten är främst under lärarutbildningen. I överlag så arbetar lärarna relativt 

självständigt med sin kompetensutveckling utan något egentligt stöd från varken universitet 

eller från kommunen de är verksamma i. Fyra av de intervjuade lärarna hade deltagit på en 

konferens för lärare i idrott och hälsa som genomförs varje höstlov på GIH i Stockholm. En 

av lärarna beskriver sina erfarenheter av denna konferens enligt följande:  

Vi har ju en sån där konferens, idrottslärarkonferens varje år och då är ju GIH inkopplat och så där. Ja de 

har ju tre dagar varje år då. I många år så fick jag åka två dagar då och senaste två åren har jag fått åka en 

dag av tre då. Då kan ju välja det är ju lite så smörgåsbord vissa saker är ju gemensamt för alla deltagare 
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och sen kan man ju välja på olika pass då och gå och prova något som man tycker att man behöver 

utveckla sig på. (Int. 5, december 2015, s.2)  

Det finns följaktligen möjligheter för att ha en viss kontakt och samarbete mellan verksamma 

lärare och universiteten. Utifrån learning as papticipation så har den konferensen stor 

potential för att deltagarna ska lära sig nya kunskaper och utvecklas i sitt yrke. På den här 

konferensen så får deltagarna möjligheter till att diskutera och utbyta erfarenheter med lärare 

de inte har träffat förut. Eftersom lärande utifrån learning as participation sker genom 

deltagande i olika sociala kontexter så är möten med nya människor ett tillfälle där kunskap 

kan skapas. En annan aspekt av den här konferensen är att lärarna får möjligheter till att 

interagera med personer som är experter inom sina områden, vilket leder till att lärarna får ta 

del av experternas erfarenheter och kunskaper. Den här konferensen har potential för att i en 

viss mening tillgodose lärare i idrott och hälsa med relevant kompetensutveckling genom hela 

yrkeslivet. I synnerhet på grund av att lärarna får en kontinuerlig uppdatering om vad som är 

aktuellt i ämnet och att de får inspiration till att testa nya metoder i undervisningen.   

De idéer och metoder som lärarna får med sig från exempelvis ovan beskrivna konferens 

måste dock tillämpas i praktiken för att det ska ha någon mening. I det avseendet så kan 

arbetet med ämneslaget fungera som ett nätverk där nya kunskaper och idéer diskuteras. 

Kontakten och samarbetet i ämneslagen var tämligen väletablerat och användes av samtliga 

intervjuade lärare. Samarbete med kollegor var också en form av kompetensutveckling som 

lärarna ansåg var effektiv, det här tillvägagångsättet var däremot i samtliga fall isolerat i sina 

ämneslag. En progression i det här avseendet kan vara att utöka samarbetet med lärare från 

andra skolor. En lärare beskriver ett önskemål gällande det här:  

Jag hade önskat att få till mer fokus på pedagogiskt samarbete med liksom närområdet. Att man lyfter ut 

från skolan också och jobbar med skolor i närheten för att få till ytterligare steg gällande samarbete. (Int, 

2. december 2015, s.16.)      

Learning as participation erbjuder ett sätt att förstå en progression i lärande utifrån det här 

avseendet, människor lär sig nya kunskaper genom interaktion, kommunikation och 

deltagande i olika kontexter. I möten med sitt eget ämneslag förändras inte den sociala 

kontexten nämnvärt. Innehållet i diskussionerna kan variera men deltagarna är i en stor 

utsträckning de samma vid varje möte. För att effektivisera lärandet och skapa en progression 

i lärarnas utveckling kan det därmed vara fördelaktigt att förändra miljön och låta lärarna ingå 

i nya konstellationer i vilka de får kommunicera och dela erfarenheter med nya lärare. På det 

här sättet minskar risken för att lärarnas lärande stagnerar på grund av att den sociala 
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lärandemiljön förblir oförändrad. Interaktion med lärare som har olika erfarenheter får 

konsekvensen att de deltar i en kompetensutveckling som har förutsättningar för att stimulera 

lärarnas utveckling utifrån ett mer långsiktigt perspektiv.   

Sammanfattningsvis så kan en progression i lärande utifrån learning as participation förstås 

genom att en utveckling sker i de nätverk som läraren är delaktig i. I en stor uträckning 

handlar det om att delta i så många olika sociala kontexter som möjligt. Det kan även vara en 

fördel för lärarnas utveckling om de får kommunicera och diskutera med personer som har 

fördjupade kunskaper och stor erfarenhet inom olika området. I det avseendet så kan 

universitet och högskolor vara en faktor genom utökat samarbete och utbyte med de 

verksamma lärarna i idrott och hälsa.  

5.2.2 Reflektioner och utvärdering    

Utöver arbetet i ämneslag så skedde delar av lärarnas kompetensutveckling på egen hand utan 

stöd från utomstående instanser. För att på egen hand utvecklas och förbättras i läraryrket 

krävs det att läraren intar ett kritiskt reflekterande förhållningssätt till sin egen verksamhet. 

Det betyder att läraren utvärderar sin undervisning med avsikt för att förbättra den, vilket 

förhoppningsvis leder till att läraren utvecklas i sin yrkesroll. Den här synen på lärande tar sin 

utgångpunkt i Reflective practice som fokuserar på utveckling genom reflektioner. Tidigare i 

studien beskrevs det hur skolverket betonar att lärare har ett professionellt ansvar för att skapa 

förutsättningar för att undervisningen utvecklas och förbättras. Lärare har med andra ord en 

skyldighet att se till att det sker en utveckling av sin undervisning. Den här skyldigheten kan 

få lite olika konsekvenser beroende på hur erfaren läraren är. Det kritiska förhållningssättet 

ger förutsättningar för att undervisningen utvecklas men det kan även få konsekvensen att 

arbetsbördan inte blir hanterbar.  

Man får ju mer och mer erfarenhet och du träffar ju mer och mer olika typer av elever. Det gör ju att man 

hela tiden måste utvecklas för att annars så skulle du ju köra fast. Sen tror jag att man måste ju någonstans 

kritiskt granska men jag tror att någonstans också att man måste känna att man gör det man kan. Jag tror 

att väldigt många är väldigt kritiskt granskande av sig själva och vrider och vänder sig ut och in men jag 

tror att någonstans att man måste begränsa sig. Det här är det jag kan göra inom ramen av mitt arbete. 

(Int. 3, december 2015, s.15.)  

I den här bemärkelsen så påverkar det kritiska förhållningssättet lärarnas privatliv genom att 

de upplever att man aldrig blir färdig. Det finns alltid mer att göra, vilket leder till att lärarnas 

arbetsbörda blir för omfattande. För att ett lärande utifrån Reflective practice ska fungera 

ändamålsenligt betonas vikten av att lärarna får betydande externt stöd, exempelvis i ett 
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ämneslag där reflektionerna kan diskuteras och läraren får hjälp av sina kollegor med att 

utveckla undervisningen. Det tillvägagångsättet har förutsättningar för att minska 

arbetsbördan genom att lärarna tar hjälp av varandra när de känner att de har fastnat. 

Tillämpningen av ett reflekterande förhållningssätt till sin undervisning förfaller inte stanna i 

yrket utan det tillämpas även på lärarnas fritid. Det fungerar ibland som en undermedveten 

process som det inte alltid går att styra över. En lärare som intervjuades och hade arbetat i 34 

år förklarade det enligt följande:  

Ja eller att det händer något som man känner att det där blev inte bra eller så är det någonting som blev 

bra som man vill bygga vidare på. Det kan ju vara det också och då blir det ju ofta så här att man tänker 

på det när man vaknar på morgonen eller precis innan man ska somna alltså det blir ju ofta sådana grejer 

också och då kan man ju få sina bra idéer. Eller när man är ute i skogen eller ute på sjön kan det ju också 

komma av sig själv.(Int. 5, december 2015, s. 9)   

Lärarens beskrivningar i citatet kan ses som ett exempel på när det reflekterande lärandet 

fungerar som en ständigt pågående process. Lärande utifrån Reflective practice omfattar inte 

bara en utveckling inom yrket utan även som en utveckling av personen. I det här avseendet 

så kan en progression i lärande utifrån Reflective practice förstås genom att lärarna med tiden 

utvecklar en balans i omfattningen av reflektionerna för att hantera arbetsbördan. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att lärarna kan sätta gränser för vad de i ramen av sitt arbete 

kan åstadkomma. Att kritiskt granska sin verksamhet är en förutsättningen för att uppfylla sin 

skyldighet att förbättra och utveckla undervisningen. Det krävs dock att lärarna identifierar 

lämpliga metoder för att effektivisera sättet de reflekterar på, det är inte hållbart att aldrig vara 

ledig på grund av att man ständigt strävar efter någon form av perfektion.  

5.2.3 Trygghet i sin yrkesroll          

Ett genomgående tema var att de intervjuade lärarna genom yrket hade utvecklat diverse 

färdigheter och förmågor. Det var framförallt sociala egenskaper, till exempel att de hade 

blivit mer tålmodiga eller bättre på konflikthantering. Utvecklingen av olika egenskaper 

förefaller vara sammankopplat med att samtliga lärare i den här studien var av åsikten att man 

aldrig blev färdigutbildad som lärare i idrott och hälsa, de lärde sig nya kunskaper hela tiden. 

Detta hörde samman med att förutsättningarna förändrades, lärarna fick varje år nya elever 

och undervisningen förändrades utifrån elevernas behov. Ämnet idrott och hälsa menade även 

lärarna har en föränderlig karaktär, det kommer ständigt nya dieter och träningsformer som de 

behöver ta ställning till. En lärare förklarade det enligt följande: 
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Jag tycker även om man har jobbat många år och kanske på samma program eller liksom så är det ju inget 

år är det andra likt på något sätt. Man gör ju lite liknande saker men det känns ändå alltid väldigt olika på 

något sätt. Det finns ju ganska mycket att hela tiden ta ställning kring eller göra saker av eller prova nya 

träningsformer. Det blir nya elever och det blir nya förutsättningar och det är alltid saker som ändras. Så 

det har aldrig funkat att liksom bara ta en planering rakt av och bara köra. Det går inte, jag trodde det 

skulle göra det men det gick inte. (Int, 1. december 2015, s. 13.)   

Lärande utifrån learning as a process of becoming fokuserar på det livslånga lärandet, 

utveckling och lärande har inte en bestämd riktning eller slutmål. Läraren beskriver i citatet 

ovan hur hon ständigt tvingas till att förnya sin undervisning på grund av att inget år är det 

andra likt. Det fungerar inte att använda samma planeringar termin efter termin utan 

förändringar sker som att inte alltid kan förutspås. I Learning as a process of becoming 

existerar ingen slutgiltigt produkt av lärande, vilket betyder att en lärare kontinuerligt behöver 

uppdatera sig genom att exempelvis testa nya idéer i undervisningen. Läraren utvecklas sedan 

genom erfarenheterna av att ha provat nya saker, nyckeln är att samla på sig så många 

meningsfulla erfarenheter som möjligt. På det här sättet så kan man förstå en progression i 

lärande utifrån den här teorin. De intervjuade lärarna menade att det inte fanns ett slutmål för 

sitt lärande men flera av dem ansåg att det existerade en form av grundnivå, i vilken man 

uppnådde en form av trygghet i sin lärarroll. En lärare förklarar det enligt följande:  

Jag tror jag sa det i början också att man slutar ju aldrig att lära sig ju mer man lär sig ju mer inser man att 

man inte vet. Det här klassiska citatet. Så det tror jag inte däremot kan man ju känna sig väldigt trygg i det 

man gör och att man känner att man har bra koll på det man gör. Däremot som jag sa att man kan känna 

att nu har jag ju nått en nivå som jag känner mig väldigt stabil med och jag kanske inte känner lika stort 

behov eller så är det jag gör genom att vilja få en ny utmaning. (Int, 2. December 2015, s. 14.)  

Den här stabila nivån som beskrivs kan utifrån Learning as a process of becoming tolkas som 

att läraren har samlat på sig tillräckligt med meningsfulla erfarenheter för att känna sig trygg i 

sin roll som lärare. Denna trygghet leder till att läraren blir mer benägen till att våga testa nya 

idéer i undervisningen. I enlighet med teorins definitioner så blir konsekvensen av att läraren 

har samlat på sig tillräckligt många meningsfulla erfarenheter att lärandepotentialen ökar i 

framtida erfarenheter. Det kan till exempel illustreras av hur framgångsrik läraren kommer att 

vara i sina nya utmaningar.  

Sammanfattningsvis så kan en progression i lärande utifrån Learning as a process of 

becoming förstås genom att lärarna aldrig upplever att de slutar lära sig nya kunskaper och de 

är även övertygade om att det inte existerar ett slutmål av lärande. Flera av lärarna hävdar 

dock att det går att uppnå en nivå som karaktäriseras av en känsla av trygghet. Den här 
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tryggheten uppnås genom erfarenhet, lärarna har skaffat en grund att stå på och vet ungefär 

vad som fungerar i undervisningen. Utifrån learning as a process of becoming så kan den här 

känslan av trygghet förklaras genom att lärarna har samlat på sig en stor mängd av 

meningsfulla erfarenheter.      

6. Diskussion     

Det här avsnittet börjar med en resultatsammanfattning, i vilken studiens huvudfynd kommer 

att presenteras. Därefter så kommer studiens resultat att behandlas i relation till den tidigare 

forskningen som presenterades i forskningsläget. I nästa del så presenteras studiens 

kunskapsbidrag utifrån både ett idrottsvetenskapligt och ett samhälleligt perspektiv. Slutligen 

så behandlas studiens slutsatser.   

6.1 Resultatsammanfattning  

Den här studiens första frågeställning behandlade hur lärare i idrott och hälsa arbetar med 

kompetensutveckling och fortbildning. Utifrån intervjuerna identifierades tre kategorier 

angående lärarnas arbete med kompetensutveckling och fortbildning. Dessa var arbete med 

ämneslag, medverkan i fortbildningskurser och användning av litteratur.  

I arbetet med ämneslag så var en del fokus riktat mot fortbildning och kompetensutveckling. 

Det föreföll däremot vara tydligt att lärarna ansåg att kompetensutvecklingen i 

ämneslagsträffarna var synonymt med pedagogiska diskussioner. De här mötena användes 

främst som ett tillfälle för lärarna att planera tillsammans och lösa elevrelaterade problem som 

uppstått. Dessa aspekter ansågs inte vara särskilt utvecklande utan lärarna önskade mer tid för 

pedagogiska diskussioner. Det förekom även som en del av lärarnas kompetensutveckling att 

de observerade varandras lektioner för att sedan i ämneslagsträffarna ge varandra feedback. 

Lärarna förklarade även att de sporadiskt deltog i diverse fortbildningskurser. De betonade 

vikten av att kurserna hade relevans till ämnet idrott och hälsa och att de tillgodosedde 

lärarnas kunskapsbehov. För att medverkan på fortbildningskurser ska vara meningsfullt så 

måste kunskapen de får av dem ha en betydelse för och kunna tillämpas i lärarnas 

undervisning. Lärarna uttryckte ett missnöje över att deltagande i fortbildningskurser 

involverade ekonomiska faktorer, vilket ledde till att rektorn blev inblandad på grund av att 

det blev en fråga om fördelning av resurser. Lärarna önskade en större frihet i att kunna välja 

vilka kurser de skulle delta i, framförallt eftersom det bara var de själva som visste vad de 

hade för kunskapsbehov. 
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 Arbete med litteratur och ny forskning som fortbildning och kompetensutveckling användes 

främst som en inspirationskälla för att testa nya metoder och lösningar. När lärarna upplevde 

att de fastnade och den egna erfarenheten inte var tillräckligt för att lösa vissa problem och 

utmaningar så vände de sig till relevant litteratur och forskning. Litteraturen bearbetades både 

på egen hand och med hjälp av kollegorna genom diskussioner i ämneslagen. Ett 

reflekterande förhållningssätt till sin egen undervisning verkade var en förutsättning för att 

användning av litteratur skulle vara utvecklande.  

Studiens andra frågeställning gällde hur en progression i lärande kan förstås utifrån de valda 

lärandeteorierna. Utifrån Learning as participation så kunde en progression förstås genom de 

nätverk som läraren var delaktig i. Det var fördelaktigt att delta i så många olika sociala 

kontexter som möjligt och interagera med olika personer. Ett utökat samarbete med 

universitet och högskolor kan vara ett exempel på ett nätverk som blir utvecklande för de 

verksamma lärarna i idrott och hälsa. En progression i lärande utifrån Reflective practice 

förefaller handla om att hitta en balans i omfattningen av reflektionerna. Med erfarenhet så 

hittar lärarna lösningar på att hantera arbetsbördan av att inta ett kritiskt reflekterande 

förhållningssätt till sin undervisning och verksamhet. De lär sig med andra ord att identifiera 

gränserna för vad de kan åstadkomma inom ramen av sitt arbete. Slutligen så kan en 

progression i lärande utifrån Learning as a process of becoming förstås genom att lärarna 

ständigt strävar efter att lära sig nya kunskaper och få fler meningsfulla erfarenheter. De var 

av uppfattningen att man aldrig kunde bli färdigutbildad som lärare i idrott och hälsa. 

Däremot så ansåg de att man kunde uppnå en nivå av trygghet i sin lärarroll. Den nivån 

karaktäriserades av att lärarna kände att de hade en stabil grund att stå på och utifrån den 

vågade testa nya idéer med vetskapen om att de hade en grund att falla tillbaka om det inte 

fungerade. Utifrån learning as a process of becoming så kan utvecklingen av den här känslan 

av trygghet förklaras genom att lärarna har samlat på sig en stor mängd av meningsfulla 

erfarenheter.  

6.2 Resultatdiskussion    

En ambition med den här studien var att undersöka Armour, Makopuolou och Chambers 

(2012) problemområde utifrån en svensk kontext. Det existerade vissa väsentliga skillnader i 

resultaten mellan min studie och resultaten ifrån Armour, Makopoulou och Chambers studie. 

Ett huvudfynd som gjordes i Armour, Makopoulou och Chambers studie var att lärarnas 

erfarenheter ifrån kompetensutveckling och fortbildning var att de bestod av en serie lösryckta 

händelser utan någon egentlig kontinuitet eller sammanhang. Fortbildningen och 
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kompetensutvecklingen var med andra ord bristfällig utifrån synsättet att lärande är som mest 

givande när det ses som en kontinuerligt pågående process. I det här avseendet så 

överensstämmer det inte med de resultat som min studie visar på. Lärarna i min studie 

förklarar att kompetensutvecklingen är en inkluderad del av deras vardagliga verksamhet. Den 

kan äga rum i mer eller mindre formella sammanhang men bedrivs regelbundet genom 

reflektioner av undervisningen, diskussioner med kollegor eller genom att ta del av 

pedagogisk litteratur och forskning. Flera av lärarna beskriver även att utvecklas som lärare är 

delvis ens eget ansvar och de har ett relativt självständigt förhållningssätt till sin 

kompetensutveckling, vilket betyder att de själva skapar förutsättningar för att det existerar en 

kontinuitet i sitt lärande. Resultatet i Armour, Makopoulou och Chambers studie visade att i 

både den grekiska och den irländska undersökningen upplevde lärarna att de inte kunde 

utveckla sin verksamhet på grund av frånvaro av effektivt externt stöd. Det påvisades att det 

existerade stora brister i samarbetet mellan skolorna och universiteten, vilket ledde till att 

möjligheterna för att en progression skulle ske i lärarnas utveckling försvårades. Lärarna 

upplevde att den teoretiska fortbildningen de fick ifrån universiteten inte gick att tillämpa i 

praktiken och därmed saknade det mening för lärarna. Min studie visade på ett annorlunda 

resultat i den här bemärkelsen. Kontakten och samarbetet mellan universiteten och de 

intervjuade lärarna var inte särskilt omfattande men de förklarade att den kontakten som fanns 

ändå var givande. Det går ju att argumentera för att det samarbetet borde utökas med ett större 

informationsutbyte, vilket har potentialen att gynna båda parter. Men samtidigt så uttrycker 

lärarna en vilja av att ha en frihet över att konstruera sin egen kompetensutveckling utifrån 

sina kunskapsbehov. Det här förefaller vara det som utmärker fortbildning och 

kompetensutveckling för lärare i idrott och hälsa i en svensk kontext och det som skiljer min 

studies resultat med Armour, Makopolou och Chambers undersökningars resultat. Lärarna i 

min studie förespråkar att det är varje lärares uppdrag och skyldighet att konstruera en 

kompetensutveckling som tillgodoser sin egen utveckling genom hela yrkeslivet. I Armour, 

Makopoulou och Chambers studie så verkar det ansvaret ligga på universiteten eller andra 

utbildningsrelaterade instanser.  

Patton, Parker och Tannehill (2015) beskrev att de identifierat olika kännetecken för vad som 

kan klassas som effektiv kompetensutveckling för lärare oavsett ämnestillhörighet. Ett 

kännetecken var att den fokuserade på att förbättra elevernas studieresultat och lärande. Ett 

annat kännetecken var att den ska förbättra lärarens pedagogiska färdigheter och 

ämneskunskaper. De här kännetecknen är relativt generella och känns självklara men kan vara 
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svåra att uppnå. I min studie fokuserades snarare arbetet med kompetensutveckling och hur 

lärarna lärde sig nya kunskaper. Det intressanta med de här kännetecknen är att det gör det 

möjligt att mäta effektiviteten av en viss typ av kompetensutveckling. I min studie visades det 

till exempel att lärare i idrott och hälsa arbetade med litteratur som kompetensutveckling. En 

lärare förklarade att hon tillsammans med sina kollegor diskuterar pedagogisk litteratur och 

även tillämpar metoder från litteratur i undervisningen. Detta följs sedan upp med egna 

reflektioner över hur det har fungerat och genom ytterligare diskussioner med kollegorna. Den 

här typen av kompetensutveckling uppnår båda av Patton, Parker och Tannehills beskrivna 

kännetecken. Elevernas studieresultat och lärande involveras av att litteraturens innehåll testas 

i undervisningen och sedan följs upp genom reflektioner om huruvida metoderna från 

litteraturen var utvecklande för eleverna. Läraren utvecklar även sina pedagogiska färdigheter 

genom testa nya undervisningsmetoder och därefter utvärdera dem. Det kan med andra ord 

utifrån Patton, Parker och Tannehills kännetecken tolkas som en effektiv 

kompetensutveckling.  

Angående en progression i lärande utifrån Reflective practice så överensstämmer till stor del 

mitt resultat med det i Attard och Armours (2006) studie. Resultatet i deras studie visade på 

att inta ett kritiskt reflekterande förhållningsätt till sin verksamhet fick konsekvenser för 

lärarens privatliv. Det blev omöjligt att sluta reflektera, vilket ledde till att processen 

upplevdes som obekväm. Den här aspekten framkom även i min studies resultat, kritiska 

granskningar av sin undervisning kunde få konsekvensen att lärarna aldrig kände sig lediga. 

En progression kunde förstås genom att lärarna lärde sig att sätta gränser för sina reflektioner, 

det var viktigt att finna en balans där lärarna kunde begränsa arbetsbördan av det 

reflekterande förhållningsättet. Attard och Armour förklarade att ett av deras huvudfynd var 

att läraren upplevde en känsla av kontroll över sin professionella utveckling genom att 

tillämpa kritiska reflektioner. Enligt min studies resultat skulle en känsla av kontroll 

möjligtvis kunna uppstå genom att lärarna identifierar gränserna för vad de kan åstadkomma 

inom ramen av sitt arbete. Lärarna tar kontroll över sin utveckling genom att i en viss 

bemärkelse begränsa den för att inte arbetsbördan ska bli ohållbar.    

Standal och Moe (2013) betonade vikten av att lärarna hade tillgång till ett nätverk för att 

diskutera sina erfarenheter om det kritiskt reflekterande förhållningssättet skulle fungera 

ändamålsenligt. Standal och Moe kom fram till slutsatsen att huruvida reflektioner av 

undervisningen bör betraktas som ett obligatoriskt moment i lärarnas kompetensutveckling 

avgörs av lärarnas tillgång till ett nätverk där reflektionerna kan diskuteras med kollegor. I 
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min studie var samtliga av de intervjuade lärarna med i ett ämneslag. Ett huvudsakligt syfte 

med ämneslagen var att lärarna skulle ges möjligheter för att samarbeta med varandra och 

därmed utveckla undervisningen. Min studie visade även på att mötena i ämneslagen var en 

relativt isolerad företeelse. Det var i stort sätt alltid samma personer som deltog i mötena, 

vilket kan leda till att diskussioner och utbytet av erfarenhet efter en tid kan stagnera. En 

lärandeprogression utifrån Learning as participation handlade i en stor utsträckning om att 

delta i så många olika sociala kontexter som möjligt. Utifrån Standal och Moes studies 

resultat kan ämneslagsträffarna däremot ha en positiv effekt om en progression i lärande 

förstås utifrån Reflective practice. Samarbetet mellan kollegor genom att diskutera 

reflektionerna med varandra kan leda till att de effektiviseras, vilket i sin tur minskar 

arbetsbördan på den enskilde läraren.  

6.3 Metoddiskussion    

Studiens intervjubaserade datainsamlingsmetod är lämplig på grund av att ambitionen med 

undersökningen är att ta reda på respondenternas åsikter och erfarenheter. Enligt Jones (2015) 

är det lämpligt att använda intervjuer när man inte avser att mäta ett fenomen utan har 

formulerat frågeställningar som börjar på ”hur” eller ”varför”. Eftersom valet av metod är 

lämpligt för att besvara studiens frågeställningar så är tillförligheten hög i det avseendet. 

Larsson (2005) beskriver att det här tillvägagångsättet är ett kvalitetskriterium i kvalitativa 

studier som han benämner som intern logik. Den interna logiken fokuserar på att studiens 

frågeställningar bör styra datainsamlingsteknikerna och den efterföljande analysen och inte 

begränsas av vissa metoder. Författaren hävdar att metodfixering är ett förekommande 

problem men menar samtidigt att den kritiken är förenklad. Flera metoder inbegriper olika 

former av perspektiv och teorier som påverkar resultatet som studien producerar. Det den 

interna logiken syftar på är alltså att studien har problemet som utgångspunkt och inte att 

metoderna styr studiens struktur. I min studie så bestämdes användningen av 

semistrukturerade intervjuer utifrån övervägningar av dess lämplighet för att besvara 

frågeställningarna.  

Det målstyrda urvalet bestämdes på ett liknande sätt, respondenterna valdes ut på grund av att 

de hade hög relevans för studiens syfte och frågeställningar. Bryman (2008) förklarar att ett 

målstyrt urval inbegriper försök till att skapa en överensstämmelse mellan frågeställningar 

och urval. En svaghet i den här studien är att variationen gällande respondenternas ålder inte 

blev så stor som jag hade förhoppningar om. En målsättning med urvalet var att få en 

spridning angående lärarnas kön och ålder, studien har en variation gällande kön med två män 
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och tre kvinnor. Anledningen till att jag strävade efter en variation gällande deltagarnas kön 

var för att utesluta kön som faktor angående huruvida det eventuellt påverkat studiens resultat. 

Spridningen av lärarna gällande ålder och tid som verksamma lärare var däremot inte lika 

varierande. Av de fem lärare som intervjuades i den här studien var det bara en lärare som 

hade passerat 50 år, de övriga var ändå relativt unga. Möjligtvis hade resultatet kunnat sätt 

annorlunda ut med fler lärare med större erfarenhet, i synnerhet gällande de aspekter som 

berör lärarnas utveckling över hela yrkeslivet. Jag hade för avsikt att enbart intervjua fem 

lärare för att materialet skulle bli hanterbart så att intervjua fler lärare var uteslutet, även om 

jag anser att det hade varit fördelaktigt att intervjua någon till äldre lärare.  

En svaghet i den här studien angående tillförligheten berör trovärdighetskriteriet. Det finns 

lite olika strategier för att säkerställa resultatets trovärdighet. Enligt Bryman (2008) är 

respondentvalidering ett vanligt tillvägagångssätt. I respondentvalidering rapporteras 

resultaten tillbaka till respondenterna för att de ska bekräfta att forskaren uppfattat deras 

resonemang på rätt sätt. Larsson (2005) förklarar respondentvalidering genom att tolkningarna 

av studiens data återförs till de personer som studerats för att få tillgång till deras bedömning 

av tolkningarnas rimlighet. Det här tillvägångsättet med respondentvalidering har inte använts 

i den här studien, vilket innebär att tolkningarnas rimlighet inte har blivit säkerställda av 

studiens respondenter. En styrka med min studies resultat däremot anser jag är att det har en 

tydlig empirisk förankring. De tolkningar som har genomförts har en förankring i materialet, 

vilket påvisas genom ordagranna citat ifrån intervjutranskripten. Citaten ifrån 

intervjutranskripten fungerar som belägg för att visa att tolkningarna är rimliga. Även om inte 

tolkningarnas rimlighet är säkerställda av respondenterna så är det möjligt för läsaren att 

avgöra tolkningarnas rimlighet genom citaten.   

En annan aspekt som skulle kunna ha stärkt studiens tillförlighet är användning av 

triangulering. Bryman (2008) förklarar triangulering genom att forskaren använder mer än en 

metod eller datakälla för att studera sociala företeelser. Det här tillvägagångsättet menar dock 

Jones (2015) i lika stor uträckning kan försvaga tillförlitligheten genom att det ytterligare 

komplicerar datainsamlingsprocessen. Hur som helst så skulle triangulering kunna användas i 

min studie genom att intervjua till exempel rektorer eller lärarutbildare. Det skulle garanterat 

resultera i att problemområdet angående lärares kompetensutveckling och fortbildning 

belystes utifrån fler perspektiv. Det här skulle dock inte vara möjligt att genomföra inom 

ramen av den här studien, omfattningen av materialet skulle bli för stort för att hantera utifrån 

studiens förutsättningar.          
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Bryman (2008) förklarar även hur reliabiliteten kan stärkas i kvalitativa studier. Den 

huvudsakliga definitionen av reliabilitet är i vilken utsträckning en undersökning kan 

upprepas (replikeras). Detta är svårt att uppfylla inom kvalitativ forskning på grund av att det 

inte är möjligt att reprisera en exakt företeelse i en social miljö eller att replikera sociala 

betingelser. Det finns däremot olika strategier för att kunna bemöta reliabilitetskraven i en 

kvalitativ studie. Jag har för avsikt i min studie att detaljerat beskriva mitt tillvägagångsätt och 

motivera samtliga beslut som tas. Det kanske inte är möjligt att upprepa studien och få fram 

samma resultat men det ska vara möjligt att följa mina tankegångar och resonemang 

genomgående i texten. Det ges till exempel i uttryck av citat från intervjuerna för att läsaren 

ska få ta del av respondentens exakta formuleringar, vilket även leder till att analysen av 

materialet blir genomskinligt.                  

6.4 Studiens kunskapsbidrag     

I ett idrottsvetenskapligt perspektiv så är svensk forskning gällande fortbildning och 

kompetensutveckling för lärare i idrott och hälsa relativt obefintlig. I det avseendet så kan den 

här studien användas som inspiration för framtida studier i det här ämnet. På grund av studien 

kvalitativa inriktning så är inte resultatet representativt för hur alla svenska lärare i idrott och 

hälsa arbetar med kompetensutveckling och fortbildning. Det belyser dock hur ett fåtal lärare 

arbetar med de här aspekterna i sin vardagliga verksamhet utifrån en svensk kontext. Den 

internationella forskningen på det här området är relativt omfattande men gemensamt för 

studierna är att de behandlar olika nationella kontexter olika länder har olika skolsystem och 

förutsättningar, vilket får konsekvensen att det inte går att överföra kunskapen från en kontext 

till en annan. Av den anledningen så existerar det en kunskapslucka angående den svenska 

kontexten, vilket utifrån ett långsiktigt perspektiv kan påverka kvaliteten i den svenska 

undervisningen i idrott och hälsa. På grund av att vi inte vet särskilt mycket om hur en 

effektiv kompetensutveckling för svenska lärare i idrott och hälsa kan genomföras. Av den 

här anledningen så är det mest betydande kunskapsbidraget från min studie att det krävs fler 

studier och mer omfattande forskning om fortbildning och kompetensutveckling för lärare i 

idrott och hälsa utifrån en svensk kontext. Min studie är tämligen begränsad och har därmed 

inte förutsättningarna för att kunna täcka det kunskapsbehovet som existerar. Den har däremot 

möjligheter för att väcka intresse och idéer för framtida och mer omfattande 

forskningsprojekt.  

I min kommande yrkesverksamhet så har jag stor nytta av resultatet från den här studien. 

Utifrån skolverkets formuleringar så har jag ett professionellt ansvar att skapa förutsättningar 
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för att undervisningen utvecklas och förbättras, vilket betyder att jag har en skyldighet att 

utvecklas i min yrkesroll. Den här studiens resultat har gett en bild av hur ett antal lärare i 

idrott och hälsa arbetar med den här skyldigheten. Resultatet visar även på hur man kan förstå 

lärarnas arbete med kompetensutveckling och fortbildning utifrån ett karriärslångt perspektiv. 

En ständig utveckling kommer att krävas av mig som verksam lärare i idrott och hälsa och 

förhoppningsvis kan den här studien bidra med verktyg för hur jag på ett effektivt sätt kan 

utvecklas genom hela mitt yrkesliv.         

6.5 Slutsats   

En slutsats av studiens resultat är att lärarna i stor utsträckning vill ha en frihet över att kunna 

konstruera sin egen kompetensutveckling och fortbildning utifrån sina kunskapsbehov. Den 

kompetensutveckling som lärarna är mest positiva till är den som genomförs av pedagogiska 

diskussioner med kollegorna i ämneslaget. Kompetensutveckling bedrivs även genom 

deltagande i fortbildningskurser och av läsning av pedagogisk litteratur. För att tillgodose en 

karriärslång utveckling så visar studiens resultat på att lärarna behöver anamma tankesättet att 

det inte finns ett slutmål av lärande, de blir med andra ord aldrig färdigutbildade. En annan 

aspekt av den karriärslånga utvecklingen var att lärarna var tvungna kunna sätta gränser för 

hur omfattande de var i sina kritiska reflektioner annars blir arbetsbördan för stor och de 

upplever aldrig riktigt att de är lediga. Slutligen så är det förutsättning att lärarna har tillgång 

till ett nätverk, exempelvis att de arbetar i ett ämneslag för att utveckling ska vara möjlig 

utifrån ett långsiktigt perspektiv.      
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Bilaga 1.  

Hej!  

Mitt namn är Johan Sjöberg och jag studerar till lärare på Örebro universitet. Jag går mitt sista 

år på lärarutbildningen och håller på att skriva mitt examensarbete i idrott och hälsa. Arbetet 

handlar om hur lärare i idrott och hälsa arbetar med kompetensutveckling och fortbildning. 

Jag undrar om du har möjlighet att ställa upp på att bli intervjuad någon gång i början av 

december? Jag är flexibel gällande datum och tid så när som helst som passar dig går bra för 

min del. Intervjun kommer inte att ta längre tid än 60 minuter. Jag skulle bli väldigt tacksam 

över din medverkan!  

Du kan kontakta mig på telefon: 072 541 50 93 eller på mail: johansjoberg@live.com   

 

Mvh Johan Sjöberg  
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Bilaga 2.  

 

Intervjuguide 

 Informera respondenten om relevanta etiska aspekter (informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet).   

 Det finns inga rätta eller fel svar.  

 Beskriv studiens syfte men lite mer förenklat:  

 

Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa arbetar med sin 

fortbildning och kompetensutveckling. Ambitionen är att nå en förståelse över lärares 

professionella utveckling, vilket inbegriper aspekter angående hur lärare lär sig nya 

kunskaper.  

Intervjufrågor  

Kön/ålder – Hur länge har du arbetat som lärare i idrott och hälsa? Vad har du för utbildning? 

Vad är fortbildning och kompetensutveckling för dig?  

Skolverket beskriver hur lärarnas professionella ansvar skapar förutsättningar för att 

undervisningen utvecklas och förbättras. Hur tolkar du det här? Skolan/rektor 

ansvarsfördelning. 

Har du deltagit i formella fortbildningskurser? Inom några särskilda områden och ämnen?  

Hur var de strukturerade? Vad lärde du dig?  

1. Samarbete - kommunikation 

Arbetar du tillsammans med kollegor i ett arbetslag? Andra lärare i idrott och hälsa?  

Vad anser du att det finns för fördelar respektive nackdelar för din utveckling och lärande 

med diskussioner och möten med kollegor? Exempel negativt tidskrävande, positivt få andras 

perspektiv på saker.  

Möten med kollegor. Vad pratar ni om? Vilken roll spelar du i samtalen? Ge specifika 

exempel.  

Vad finns det för andra situationer där den här formen av lärande kan äga rum? Observerar ni 

varandras lektioner exempelvis? Håller lektioner tillsammans?  
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Hur viktigt anser du att feedback från dina kollegor är för din utveckling? Blir det mindre 

viktig ju mer erfaren du blivit?  

2. Utvärdering – kritisk granskning/reflektion 

Hur arbetar du med att utvärdera din verksamhet? Anser du att det är en lärorik process att 

kritiskt granska sin undervisning? Metodik för kritisk reflektion, hjälpmedel för utvärdering.  

Vilken roll spelar att ta till sig ny forskning in i ditt utvärderingsarbete? Hur går du tillväga 

med att implementera forskningsresultaten i din undervisning? Koppling till universitet och 

högskolor.   

Hur arbetar du med att utforma undervisningen utifrån läroplanens mål och riktlinjer?   

Hur blir man bättre på att kritiskt granska sitt arbete? Har det skett en utveckling sen du 

började arbeta som lärare?   

I vilka situationer anser du att det särskilt viktigt att erhålla den här typen av reflekterande 

förmåga?   

3. Professionell och personlig utveckling 

Vad anser du att du framförallt har lärt dig under din tid som verksam lärare i idrott och 

hälsa? Särskilt värdefulla erfarenheter. Använd lärarutbildningen som referensram.  

Har din professionella utveckling påverkat din personliga utveckling? Det vill säga har du lärt 

dig egenskaper i yrket som du sedan applicerat i ditt privatliv? Till exempel tala inför folk, 

sociala egenskaper, samarbete/reflektion, tålamod/stresshantering.  

Tror du att man kan bli färdigutbildad som lärare i idrott och hälsa? Det vill säga nå en nivå i 

vilken man inte behöver eller kan lära sig mer.   

Vad känner du att du vill lära dig mer om?  

Bygger fortbildningskurserna på varandra? Förutsättningar för en progression. Passiv 

inlärning av typ föreläsningar eller mer aktivt lärande.  

 


