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Studiens syfte var att undersöka och jämföra hur stat, kommun, två skolledningar och 
tolv lärare arbetar med fortbildning i grundskolan. En kvalitativ metod, där nitton 
semistrukturerade intervjuer genomförts, ligger till grund för studiens resultat. 
Resultatet visar att såväl stat, kommun, skolledningar och lärare arbetar med 
fortbildning men att detta sker på olika sätt. Staten uppmuntrar och samarbetar med 
kommunen, genom att erbjuda fortbildningsmöjligheter till lärare. Inom kommunen 
har kommunstyrelsen liten delaktighet i förvaltningarnas och skolornas arbete med 
fortbildning. Större delaktighet har kommunens förvaltningar och då främst den 
större av de två förvaltningarna med ansvar för flest grundskolor. De leder arbetet 
med fortbildning genom att erbjuda grundskollärare olika möjligheter till 
fortbildning. Skolledningarnas arbete med fortbildning sker främst via gemensamt 
arrangerade fortbildningsdagar samt genom att stödja och uppmuntra lärares 
individuella fortbildning. Det framkommer också att lärares fortbildning på två 
grundskolor skiljer sig åt. Främst omfattar lärarnas arbete med fortbildning 
delaktighet vid gemensamma studiedagar samt individuell användning av 
fortbildningstid i olika grad. Resultatet visar att samtliga parter upplever flera hinder 
i arbetet med fortbildning. Slutsatser är att lärares fortbildning påverkas av såväl 
skolledningens, kommunens och statens arbete och attityd till fortbildning och att 
lärares fortbildning till stor del vilar på deras eget ansvar och initiativtagande.       
 
_______________________________________________ 
Nyckelord: Fortbildning, grundskollärare, arbete, hinder, eget ansvar 



  

Förord 

Arbetet med denna studie har varit mycket intressant och givande för vårt kommande 
arbete som lärare, då vi insett betydelsen av fortbildning som en del utav 
skolutveckling och förutsättning för elevers och lärares lärande. Omfattningen utav 
informanter, vilka ligger till grund för studiens resultat, bidrog till en stor 
arbetsinsats för oss. Först och främst vill vi återigen tacka alla Ni informanter inom 
grundskolan, förvaltningen, kommunstyrelsen och högskolan som gjort denna studie 
genomförbar. Därutöver har vi haft ett stort antal personer till vår hjälp inom såväl 
högskola, grundskola, familj och vänskapskrets som på olika sätt bidragit med 
värdefulla råd och stöttat oss i vår process med examensarbetet. 

Tack!  

Joel och Tove     
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1. Inledning och problemområde  

Enligt regeringen stärker fortbildning lärares kompetens vilket är en viktig faktor för 
att elever ska nå målen i än högre utsträckning (Regeringen, 2009). Lärares 
fortbildning är betydelsefull såväl på lokal-, global- och individnivå. På den lokala 
nivån möjliggör fortbildning utveckling av den enskilda skolan och kommunen. På 
individnivå kan lärare och elever utvecklas som individer om lärare fortbildar sig 
inom för yrket användbara områden. På global nivå leder fortbildning av lärare till ett 
mer kunskapsberikat och demokratiskt samhälle. Då lärare undervisar och fostrar 
många elever inom olika områden, ges de större möjlighet att följa läroplanens 
strävansmål om de får ta del av kvalificerad fortbildning (Lpo94, 2006). Sundgren 
(1996) menar att lärares yrkesutövning påverkar framtidens medborgare, då en stor 
del av utbildningen sker i barn- och ungdomsåren, vilket är den tid som människan 
utvecklas och är mest påverkbar under sin livscykel (Sundgren, 1996). Därför anser vi 
det betydelsefullt att lärare i sin profession erhåller den fortbildning som de behöver 
för sin yrkesutövning, vilket även Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) lyfter fram.  

Regeringen (Regeringen, 2009) påpekar att samtliga lärarkategorier behöver få 
tillgång till kontinuerlig fortbildning. Anledningen till detta är att lärare utövar 
undervisning i ett föränderligt samhälle och därmed behöver utveckla sina kunskaper 
inom alla sina kompetensområden. Dessa innefattar såväl ämneskompetens som att 
fördjupa pedagogiska och didaktiska kunskaper. Fortbildning av lärare stärker enligt 
regeringen även yrkesstatusen (Regeringen). Våra egna tankar överensstämmer med 
regeringens syn på att lärares fortbildning därför är en viktig del inom skolan. Vidare 
anser vi att fortbildning är en viktig del inom den pedagogiska arenan, då denna 
förstärker och utvecklar möjligheten till lärande. Kontinuerlig fortbildning minskar 
också risken för att lärares kompetens inom pedagogik, didaktik och ämnen urholkas 
(Norberg Brorsson, 2007). Ovanstående resonemang bidrar till att en studie kring 
lärares fortbildning är intressant och därför anser vi att detta ämnesområde är 
relevant att studera.  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och jämföra hur stat, kommunstyrelse, två 
förvaltningar, två skolledningar och tolv grundskollärare inom en medelstor svensk 
kommun arbetar med fortbildning.   

1.2. Frågeställningar  

För att belysa studiens syfte ska följande fyra frågeställningar besvaras.  

1. Hur arbetar stat, kommun och skolledningar med lärares fortbildning i 
grundskolan?  

2. Vilken fortbildning av lärare sker i två grundskolor i en medelstor svensk  
kommun? 

 
3. Skiljer sig fortbildningen av grundskolelärare vid två skolor? 

 
4. Finns det hinder i arbetet med fortbildning? 
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1.3. Disposition  

Studien inleds med en redogörelse för centrala begrepp som används i studien. 
Därefter följer en litteraturgenomgång som belyser forskning, styrdokument, 
skrivelser och annan relevant litteratur som behandlar ämnet fortbildning inom 
grundskolan. Sedan presenteras studiens metod där arbetsgången inom den 
empiriska undersökningen beskrivs samt vilka etiska hänsynstaganden som tagits. 
Därefter följer en resultatpresentation genom en sammanställning av de nitton 
semistrukturerade intervjuerna varefter resultatet analyseras. Studien avslutas med 
en diskussion kring metod och resultat samt framåtblickar av framtida 
forskningsmöjligheter inom fortbildning. 

Nedan följer ett flödesschema över studien.  

 

1.4. Centrala begrepp 

Nedan följer grundläggande begreppsförklaringar om fortbildning och 
kompetensutveckling som har relevans för studien. 

Nationalencyklopedin definierar fortbildning som en påbyggnadsutbildning med 
syfte att stärka den grundutbildning som tidigare erhållits. Kurser vid högskola och 
universitet är exempel på sådan utbildning (Nationalencyklopedin, 2009). I likhet 
med ovanstående definition, definierar Högskoleverket fortbildning som 
”utbildning i form av en uppdatering av kunskaper och färdigheter på ett område 
som man redan har utbildning för eller är verksam på”  (Högskoleverket, 2009).    
I avtalet HÖK-07 - Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare 
(Lärarförbundet, 2009) som upprättades den 1 Juli 2007 mellan Lärarnas 
Samverkansråd och Sveriges kommuner och landsting,  definieras kompetens-
utveckling som ”insatser som syftar till att utveckla lärares förmåga att skapa goda 
förutsättningar för elevernas lärande”. Kompetensutveckling har enligt 
Nationalencyklopedin betydelsen som en progression och utökning av kompetensen 
och detta gäller särskilt för arbetstagare inom ett företag alternativt i den offentliga 
sektorn. Enligt Nationalencyklopedin är en skolledare en benämning på rektorer, 
skolchefer och studierektorer medan en huvudman är en person som har ekonomiskt 
och juridiskt ansvar för en verksamhet. Huvudman för den kommunala skolan är 
enligt skollagen kommunen. Kommunen har således det övergripande ansvaret för 
skolan. 
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1.4.1. Begreppsval 

Vi har valt att ansluta oss till Högskoleverkets definition av fortbildning nämligen att 
fortbildning är ”utbildning i form av en uppdatering av kunskaper och färdigheter 
på ett område som man redan har utbildning för eller är verksam på” 
(Högskoleverket, 2009).   

2. Litteraturstudie 

I detta avsnitt beskrivs forskning och relevant litteratur som inramning till studiens 
syfte. Litteraturstudien är uppdelad i två avdelningar, dels Litteratur ( 2.1) och dels 
Formella dokument (2.2). Litteraturen består av tidigare forskning och Formella 
dokument utgörs av styrdokument, avtal, rapporter, skrivelser, utvärderingar, 
utredningar och informationsmaterial. Litteraturval har skett genom att söka efter 
texter i databaser, genom att titta på referenslistor i uppsatser och litteratur samt 
genom tips från lärare och kollegor.     

2.1. Litteratur  
 
Nilsson (2006) konstaterar i sin avhandling att kompetensutveckling är ett flertydigt 
begrepp som påverkas av utbildningspolitiska förändringar. Under 1980- och 90-
talet användes fortbildning, personalutveckling, personal- och vidareutbildning i 
utbildningspolitiska dokument kring skolutveckling. Begreppet fortbildning användes 
som en personalutvecklingsmöjlighet gällande kompetenshöjning eller insatser som 
en organisation eller individ behöver för att kunna utvecklas.  Enligt Nilsson 
definieras fortbildning i Prop.1980/81:97 som utbildning för att skolpersonal ska få 
den kompetens som krävs för yrket. Propositionen belyser också att utvecklingsarbete 
för skolverksamheten är en del av en lärares utvecklingsområden. Nilsson skriver 
också att den personliga utvecklingen ansågs vara av vikt inom kompetensutveckling 
under 1980-talet. Samma proposition framhåller begreppet vidareutbildning som en 
ämnesfördjupning eller en breddning av lärarens behörighet.  
 
Under 1990-talet förändrades begreppet kompetensutveckling enligt Nilsson (2006). 
Detta berodde delvis på olika politiska utredningar och maktskiften. 1990-talets 
decentralisering av skolan, som förändrade synen på lärares kunskap, var ett sådant. 
Drivande för denna förändring var Prop. 1992/93:250, vilken lyfte fram en ny 
rangordning mellan fortbildningsinsatserna skriver Nilsson . Den nya ordningen blev 
att skolverksamhetens behov skulle fokuseras, för att därefter prioritera den enskilda 
lärarens önskemål om vidareutveckling. På grund av den begreppsutveckling som 
skedde av fortbildning och kompetensutveckling under 1980- och 90-talet, ersattes 
begreppet fortbildning allt mer mot kompetensutveckling som med stöd av Nilsson  
har ett vidare begrepp. Under slutet av 1990-talet komplicerades begreppet 
kompetensutveckling inom skolan ytterligare genom Prop. 1999/2000 enligt Nilsson. 
Denna belyser kompetensutveckling som att läraren via reflektion och diskussion 
över elevers inlärning, genom utvärdering av den pedagogiska och didaktiska 
situationen samt genom att besöka andra lärares lektioner, får en kompetensbredd. 
Detta visar enligt författaren på en ytterligare bredd av begreppet kompetens-
utveckling.  
 
Enligt Nilsson (2006) försöker olika parter inom samhällets inrättningar att erbjuda 
samhällsmedborgare kompetensutveckling för att de ska följa med i samhällets 
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utveckling. Vikten av att ta reda på hur lärare upplever kompetensutveckling är enligt 
Nilsson (2006) relevant av flera anledningar. Författaren lyfter fram att man genom 
sådana undersökningar får en saklig bild av hur varje lärare enskilt uppfattar 
kompetensutveckling. Ett annat argument är för att lärare ska reflektera över att 
samhällets föränderlighet leder till förväntningar på att lärare ska ta del av 
kompetensutveckling i dess yrkesroll.    
 
Enligt Ekholm, Blossing, Kåreng, Lindvall och Scherp (1997, s. 153) skriver Sarason 
att ”Rektorn förväntas vara den som ska ta initiativ till och verkställa förbättringar av 
skolans verksamhet”. I samma forskningsöversikt belyser Solberg att skillnaderna 
mellan manliga och kvinnliga chefer ligger i att kvinnor främjar samarbete och 
uppbyggandet av arbetsrelationer medan männen hellre delegerar ansvar och 
kontrollerar sin verksamhet. Vidare lyfter Ekholm m.fl. fram att en skolas kultur inte 
kan förändras över en dag utan att förändringsprocesser tar tid. Författarna påpekar 
att en god kommunicerbarhet är avgörande vid förändringsarbete på skolan. Om ett 
beslut fattas över lärares huvud tar processen ännu längre tid i anspråk än om beslut 
förankrats inom personalgruppen. Därför lyfter Ekholm m.fl. fram det väsentliga med 
att befästa förändringsarbete i personalgruppen innan det ska implementeras.  
 
En skola kan enligt Ekholm m.fl. (1997) utvecklas genom att bygga upp en egen 
kunskapsbas i och med att personalen delger kunskap och lär av varandra. Genom en 
arbetsmetod med rutiner kring hur erfarenheter ska delges, lagras och tas fram, är 
skolan enligt författarna en lärande organisation. I en lärande organisation kan 
utvecklingspotential dels innebära enskilda fortbildningsinsatser och dels 
utvecklingsmöjligheter för skolans gemensamma verksamhet. Författarna lyfter 
också fram att lärande är en process mellan individer och därmed sker lärande mer 
dynamiskt i grupprelaterade arbetssituationer där en dialog om resultatet sker. Enligt 
Ekholm m.fl., hävdar Senge att ledaren i en lärande organisation har i uppgift att 
skapa situationer där personalen kan lära sig och utvecklas. Vidare menar författaren 
att ledare bör framhålla skolans primära mål och uppgifter. Därtill är det enligt 
författarna betydelsefullt att skolledaren värderar professionalismen hos sin personal 
och att skolledaren är samarbetsvillig, förespråkar en öppenhet och förenklar den 
administrativa processen. Dessa förmågor anser författarna både stärker skolans 
organisation men även skolledarens möjligheter till att få med sig lärarna i en 
organisationsförändring. Författarna menar att ledarskapet även präglas av förmågan 
att vidta lämpliga åtgärder då rektorer upplever brister i lärares kompetens. Att 
erbjuda lärare fortbildning är ett sådant exempel.    
 
2.2. Formella dokument 

I detta avsnitt redovisas styrdokument, avtal, rapporter, skrivelser, utvärderingar, 
utredningar och informationsmaterial med intresse för studiens syfte och dess 
frågeställningar. 
 
Det framkommer i Lpo94 (2006), att rektor har det överordnade ansvaret för all 
anställd personal på skolan. Vidare lyfts det fram att rektor ansvarar för att ”-
personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall 
kunna utföra sin uppgifter” (s. 17). Skolhuvudmannen tillsammans med den 
professionella läraren är enligt Lpo94 garanter för att stödja progressionen mot en 
skola med genuin kvalitet. Enligt kommunala lärares anställningsavtal 
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(Lärarförbundet, 2009), vilka på grundskolan benämns som ferietjänster, är den 
totala årsarbetstiden för kommunala lärare 1767 timmar. Denna anställningsform 
styrs av elevernas närvaro på skolan och är således reglerad. En ferieanställning 
innebär att lärarna har ledigt den mesta tiden när eleverna har lov. Ledigheten 
arbetas in under läsåret. Den reglerade arbetstiden består av 1360 timmar per 
verksamhetsår varav resterande timmar är förtroendetid. Förtroendetiden, vilken är 
407 timmar per läsår, får ske på valfri plats och behöver därför inte ske på 
arbetsplatsen och inte heller i direkt anslutning till arbetet. Avtalet lyfter fram, att 
lärarna inom den reglerade arbetstiden, alltså de 1360 timmarna, har rätt att avsätta 
104 timmar till kompetensutveckling. Lärargärningen och dess utformning, så som 
hur stor del av arbetstiden som skall bedrivas i form av undervisning och andra 
arbetsuppgifter bestäms i samråd med närmaste chef.  
 
Under hösten 2008 genomfördes en skolinspektion av undersökt kommun, på 
uppdrag av den av staten drivna Skolinspektionen, som sammanställdes i en rapport. 
Skolverket (2008) lyfter i rapporten fram att lärare i kommunen erhåller den för 
verksamheten nödvändig kompetensutveckling som de behöver i sitt yrkesutövande. 
Resultatet från inspektionen är sett ur ett helhetsperspektiv och rapporten 
kommenterar inte de enskilda grundskolorna i frågan om lärarna erhåller tillräcklig 
fortbildning. Vidare framkommer det i rapporten att skolorna i studien har rektorer 
med pedagogiska erfarenheter och utbildning vilket stärker deras förmåga att kunna 
förstå den pedagogiska verksamheten. Fortsättningsvis belyser rapporten att 
skolorna befinner sig i ett utvecklingsskede gällande arbetet med individuella 
utvecklingsplaner (IUP) och likvärdig bedömning. Det framkommer också att 
skolledaren har det övergripande ansvaret för de individuella utvecklingsplanernas 
innehåll och utformning. För att skolorna ska arbeta enligt rådande praxis utifrån 
grundskoleförordningen, har skolinspektionen bedömt att förbättringsåtgärder skall 
vidtas gällande arbetet med de individuella utvecklingsplanerna på båda skolorna.  

Riksrevisionsverket [RRV] (RRV 1998:26) skriver att styrningen av skolan ändrades 
under första delen av 90-talet för att tydliggöra fördelningen av ansvar mellan stat, 
kommun, lärare och skolledning. Ändringen gjordes för att minska statens och öka 
kommunernas skolansvar och möjlighet att påverka skolans utveckling. Rapporten 
bygger på undersökningar av hur kommuner lyckats med att utveckla skolan efter 
decentraliseringen och avregleringen av densamma. I rapporten framkommer det att 
kommunerna anser att lärare bör fortbildas inom ledarskap och social förmåga 
istället för ämnesfortbildning. Detta för att kommunerna uppskattar lärares förmåga 
till flexibilitet och förmåga att hantera förändringar. Kommunerna menar att 
ämnesfortbildning kan ske på lärarnas fritid eller genom ämnesnätverk där kollegor 
kan ta del av varandras erfarenheter kring ämnets utveckling.  

Enligt Myndigheten för skolutveckling (2008) inverkar skolledarens attityd på 
utveckling av skolan då denne vägleder en pedagogisk verksamhet. Skolverket skriver 
i utvärderingen, Att utveckla lärarrollen (2001), att för att framgångsrikt kunna 
genomföra förändringsarbete på en skola finns det olika framgångsfaktorer som 
påverkar arbetets utfall. En viktig sådan är att skolledningen är pådrivande i arbetet 
med att förankra kommande utvecklingsarbete hos personalen samt explicit uttrycker 
deras ambitioner. En annan framgångsfaktor är att skolan har en jämvikt mellan det 
individuella ansvaret och det som styrs från skolledningen. Dessutom har en 
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framgångsfaktor vid förändringsarbete varit att en auktoritet engagerats utifrån 
skolan som inspirerat med nya idéer.  

Skolans arena är uppbyggd med hjälp av lärandet som redskap vilket medför att 
skolan är en lärandeorganisation. Detta bidrar till att lärarna genom att dra lärdom 
av varandra också vidareutvecklar skolan (Myndigheten för skolutveckling, 2008). 
Vidare hävdar myndigheten att skolledaren fungerar som en inspiratör för sin 
personal och därmed påverkar dess tankar om att ta del av och att delge varandra 
kunskap. Därav är det av vikt att skolledaren har återkommande samtal med lärarna 
för att få dem engagerade och delaktiga i förändringsarbetet. Myndigheten för 
skolutvecklig lyfter också fram att en skolledare som arbetar mot att vidareutveckla 
dokumentering av kunskap och arbetar målfokuserat har goda förutsättningar att 
lyckas med sitt och skolans uppdrag. I kontrast till Myndigheten för skolutvecklings 
tankar, skriver RRV 1998:26 att i tider med stora nedskärningar och vid ökad 
arbetsbelastning för lärare, kan lärare få en ovilja att tänka framåt, bli mindre 
engagerade och vilja minska fortbildningen. 

Statens offentliga utredning, [SOU] (SOU 2008:109), innehåller olika förslag om 
tänkta förbättringar kring lärarutbildningen. Den nya lärarutbildningen beräknas 
träda i kraft under 2010. Valmöjligheterna för de studerande kommer att begränsas 
och vissa ämnen kommer att lyftas bort från lärarutbildningen för att istället erbjudas 
som fortbildning. Utredningen lyfter fram att det på så sätt sker en snabbare 
spridning för dessa ämnen. Enligt samma utredning har andra länder lyckats bättre 
med att fortbilda personal än vad Sverige hittills gjort och utredningen menar därför 
att insatser på fortbildning är ett område som måste förbättras. Vidare poängterar 
SOU 2008:109, att ett stort ansvar vilar på respektive skolhuvudman i Sverige när 
det gäller att bistå personal med fortbildning. Ett förslag är att bistå med statliga 
resurser inför fortbildningsinsatser för att på så sätt i högre grad tillgodose 
lärarfortbildningen. Utredningen anmodar dels de fackliga lärarorganisationerna att 
stötta och uppmuntra lärare att ta del av de fortbildningsmöjligheter som finns och 
dels uppmanas högskolorna att erbjuda kvalitativ fortbildning. Detta arbete bör ske i 
samråd mellan fackförbund och högskola.  
 
SOU 2008:109 lyfter fram att det i anställningsförfarandet av lärare samt i lärares 
lönesättning bör tas hänsyn till om de har tagit del av fortbildning och har intentioner 
till sådan. Utredningen belyser också att lärares fortbildningstid bör kunna samlas 
ihop för att läraren på så sätt ska kunna utbildas och utvecklas på ett mer 
meningsfullt sätt. Därtill uppmuntras högskolor att möta upp lärarnas 
efterfrågningar gällande fortbildning och samtidigt belyser utredningen att 
fortbildningsmöjligheter på sommaren nyttjas för dåligt. Detta beror enligt 
utredningen på att flertalet högskolor inte används under sommarperioden vilket de i 
utredningen uppmanas att åtgärda. Lärarna som redan är yrkesverksamma bör enligt 
utredningen få kompetensutveckling och fortbildning inom områden som förändras. 
Dessa fortbildningsinsatser ska styras av och när samhället, skolan och ämnen 
utvecklas. Utredningen belyser också att ett fortlöpande tankesätt kring fortbildning 
bör väckas hos lärarstudenter redan under lärarutbildningen, för att bli ett naturligt 
inslag i deras yrkesverksamhet. Yrkesbreddning lyfts också fram i SOU 2008:109 
som en fortbildningsmöjlighet för yrkesverksamma lärare vilket kan innebära att 
ytterligare ett undervisningsämne läses in.  
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En tanke med att fortbilda lärare är att de skall få möjligheter att utvecklas under sin 
yrkeskarriär oavsett examina. Som en fortbildningsmöjlighet för lärare lyfts forskning 
fram av SOU 2008:109 och utredningen betonar och att det inte skall finnas några 
akademiska vändzoner gällande fortbildning, det vill säga att det alltid ska finnas 
fortbildningsmöjligheter för lärare. Samma utredning vidhåller betydelsen av att 
lärarprofessionen håller sig à jour med pedagogik, didaktik och ämnesfördjupning, 
det vill säga områden med vikt för läraryrket. Därtill skall även fortbildnings-
möjligheter gällande de nya styrdokument som implementeras i skolan finnas. 
Avslutningsvis skriver Statens offentliga utredningar 2008:109 (s.409) att:  
 

Den svenska skolan och det svenska samhället har inte råd att inte satsa på  
kvalificerad och kontinuerlig kompetensutveckling för sina lärare. Det bör 
understrykas att kommuner och andra utbildningsanordnare självfallet  
måste tillmötesgå förväntningar hos lärarna om lönemässigt utbyte och  
tillgång till karriärtjänster i skolan som en effekt av fortbildningssatsningar. 

 
Enligt staten, har skolhuvudmän, universitet och högskolor tillsammans ett ansvar 
för att lärare ska få tillgång till kvalitativ och relevant fortbildning (Regeringen, 
2009). Staten uppmuntrar kommuner, förvaltningar, skolledningar och lärare till 
fortbildning genom exempelvis ekonomiska medel och punkinsatser på fortbildning. 
En av dessa insatser är Lärarlyftet som innefattar kvalificerad fortbildning av 
omkring 30 000 lärare, inom vilka grundskolelärare är en del. Enligt regeringen 
genomförs Lärarlyftet för att lärare ska få fortbildning så att elever i större 
utsträckning ska uppnå skolans måluppfyllelse. Stadskontoret (2008) menar också 
att lärares kunskaper och egenskaper är avgörande för elevers framgångar. Enligt 
Stadskontorets utredning är fortbildningssatsningen inom Lärarlyftet till för att 
stärka upp didaktisk, pedagogisk och ämnesinriktad fortbildning. Den kvalificerade 
fortbildningen inom Lärarlyftet anordnas i regi av högskolor och universitet på 
uppdrag av statliga Skolverket. Satsningen sträcker sig mellan 2007-2010 och 
beräknas kosta staten 2,9 miljarder kronor. I regeringens budgetproposition för 
2009, Budget 2009, framkommer det att satsningen på Lärarlyftet även ska omfatta 
år 2011 samt att de 300 miljoner kronor som inte utnyttjades under 2007 ska 
omfördelas under åren 2009 och 2010 (Regeringen, 2009).  
 
Kravet på lärare som vill ta del av Lärarlyftet är att de innehar en lärarexamen samt 
att de är anställda av en huvudman. Enligt Stadskontorets (2008) utvärdering av 
Lärarlyftet är det Skolverket som bestämmer ramen för respektive skolhuvudman 
genom att fördela en viss poäng till varje kommun utifrån antalet behöriga lärare som 
arbetar i kommunen. Skolverkets utbud av kurser baseras på det urval som högskolor 
och universitet erbjuder. Läraren gör en formell intresseanmälan till skolledaren där 
denne är anställd. Vidare framgår det av utvärderingen att skolledaren gör en 
prioritering utifrån fortbildningsbehov på sin skola där även ekonomin är en del i 
avvägningen. Det yttersta ansvaret för beslutsfattandet gällande fortbildningen är 
skolhuvudmannen som avgör vilka som skall prioriteras av lärarna i kommunen. Var 
sjätte månad anmäler skolhuvudmannen deltagarna i fortbildningssatsningen till 
Skolverket. 
 
De ekonomiska förutsättningarna för lärarna är att de under sina heltidsstudier inom 
Lärarlyftet får 80 % av sin lön betald (Regeringen, 2009). Stadskontoret (2008) 
påpekar att läraren härmed står för 20 % av kostnaden för lönen. För kommunerna 
innebär de ekonomiska förutsättningarna att staten betalar 70 % och 
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skolhuvudmannen, det vill säga kommunen, betalar 30 % av lärarens 80-procentiga 
ersättning. Statens kostnad är därmed 56 % och skolhuvudmannens 24 % av lärarens 
80-procentiga lön (Stadskontoret, 2008). Kostnaden för denna kvalificerade 
fortbildning ligger alltså utanför den enskilda skolledningens budgetramar. 
Kommunen betalar först ut hela lönen och söker i efterhand stadsbidrag. Skolverket 
har rätt att kräva tillbaka utbetalt statsbidrag om oförrätter förelegat dessa. Lärarna 
behöver inte uppnå ett godkänt betyg på kurserna för att stadsbidraget skall betalas 
ut (Regeringen, 2009).  
 
För lärare som undervisar i år 1-6 är statens tanke att Lärarlyftet främst ska erbjuda 
kurser som motsvarar 15 högskolepoäng, det vill säga en halv termins studier på 
heltid. Kurser som erbjudits och erbjuds till lärare som undervisar i år 7-9 motsvarar 
30 högskolepoäng, alltså en termins heltidsstudier. Då Lärarlyftet enligt regeringen 
(2009) inte kommer att kunna täcka alla behov av lärarfortbildning i Sverige, finns 
möjligheten för lärare att delta i annan akademisk fortbildning och då få samma 
förmåner som de lärare som deltar i fortbildningen som genomförs genom Lärarlyftet 
på uppdrag av staten. Om lärare deltar i annan utbildning vid universitet och 
högskolor finns även här krav på kommunerna och lärarna. För lärare som 
undervisar i år 1-6 på grundskolan måste utbildningen omfatta mellan 10-30 
högskolepoäng. Kravet ökar på lärare som undervisar i år 7-9, då utbildningen inte 
får vara mindre än 20 högskolepoäng men inte heller längre än 45 högskolepoäng 
(Regeringen, 2009). 
 
De två fackliga lärarorganisationerna, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund 
(2008), hävdar i en gemensam skrivelse att en lärares möjligheter för fortbildning 
och relevant kompetensutveckling är avgörande för att de skall kunna tillgodose 
elevers skiftande behov samt för att kunna stötta elever att nå målen i en större 
utsträckning. Lärarorganisationerna påpekar vikten av att lärare får möjlighet till en 
kvalificerad fortbildning, vilken bland annat erhålls genom Lärarlyftet. De två 
fackförbunden ser det som problematiskt att de statliga pengarna inte använts och 
används fullt ut av huvudmännen, vilka hävdar att de yttersta anledningarna till detta 
är tidsbrist hos skolhuvudmännen att implementera de administrativa delarna med 
Lärarlyftet samt ekonomiska begränsningar. Därtill finns enligt fackförbunden även 
en ovillighet bland vissa skolledare att gynna fortbildningsfrågan, genom att dessa 
inte delgivit lärare information om Lärarlyftet från kommunen. De två fackförbunden 
menar i skrivelsen att det sker en orättvis infrysning av Lärarlyftets öronmärkta 
pengar, då flera huvudmän inte nyttjar tilldelad andel av olika anledningar. 
Lärarorganisationerna påvisar även att konflikter gällande lärarlyftsatsningen 
förekommit i vissa kommuner kring hur pengarna ska fördelas.  Lärarförbundet och 
Lärarnas Riksförbund föreslår därför i skrivelsen att pengar som inte använts ska 
frigöras till huvudmän som söker Lärarlyftet i efterhand och att Lärarlyftet skall 
förlängas till 2011. Detta är enligt Lärarorganisationerna för varje enskild skolas 
bästa och då speciellt de mindre enheterna som inte gynnats på samma sätt som de 
större. Lärarorganisationerna vill ej att lärarlyftspengarna förspills utan att de 
används i största möjliga mån. 
 
Statskontorets (2008) ansats att utvärdera regeringens satsning gällande 
lärarfortbildning anknyter till att undersöka hur skolhuvudmän, skolledare och lärare 
använder satsningen i form av Lärarlyftet. En annan ambition är att undersöka om 
lärares kompetenser har utvecklats och om satsningen har påverkat kommunernas 
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arbete med fortbildning i övrigt. Utvärderingen lyfter fram att lärare begränsas vad 
gäller deltagandet i satsningen så till vida att den är regelstyrd från skolverket och att 
det är skolhuvudmän som beviljar kontra avslår deras ansökningar. Stadskontoret 
(2008) belyser även problematiken i att lärarlyftssatsningen startades med kort 
varsel, vilket medförde att skolhuvudmän inte hann med att förbereda och arbeta 
fram arbetsmetoder för exempelvis administrativt arbete innan satsningen satte 
igång. Vidare påvisar utredningen att det inte finns några uppföljningsstrategier 
framtagna vilket har medfört att utvärderingen inte kunnat genomföras till fullo.  
 
2.3 Sammanfattning av litteraturstudie 
 
Fortbildning framställs som ett föränderligt begrepp vilket påverkas av samhällets 
förändring och utbildningspolitik. Litteraturen visar att såväl institutioner i samhället 
som skolledare ser som uppgift att skapa möjligheter för medborgare och lärare att 
utvecklas. Litteraturen, i form av olika formella dokument, lyfter fram och 
överensstämmer i att såväl stat, skolhuvudmän och skolledare har viktiga roller i 
arbetet med fortbildning av lärare. Lärarlyftet är ett exempel på en statlig 
fortbildningssatsning utav lärare. Satsningen får både beröm och kritik av 
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund (2008). Litteraturen pekar på att lärares 
fortbildning är betydelsefull för skolutveckling samt för att möjliggöra för elever att 
uppnå skolans måluppfyllelse. Nedskärningar i ekonomin och en hög 
arbetsbelastning på lärare kan minska motivationen till fortbildning (RRV 1998:26).   
 
3. Metod  

I detta avsnitt redogörs tillvägagångssättet för studiens empiriska undersökning.  

3.1. Metodval  

För att belysa syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ metod. Nitton 
semistrukturerade intervjuer med öppna frågor ligger till grund för studiens resultat. 
Fördelen med att använda semistrukturerade intervjuer är enligt Denscombe (2000) 
att informanten kan styra över skeendet och intervjuledaren kan vara flexibel till i 
vilken ordning som informanten väljer att besvara frågorna. Valet att använda öppna 
frågor påverkades av Denscombes tankar om nackdelar kring användning av ledande 
frågor, genom att dessa kan styra informantens svar så att resultaten inte 
överensstämmer med verkligheten. En annan fördel med att använda semi-
strukturerade intervjuer är att intervjuledaren enkelt kan ställa uttömmande 
följdfrågor då oklarheter kring svar uppkommer (Stukát 2005). Detta är betydligt 
enklare vid en intervju än att skicka ut kompletterande frågor via enkät, som kunde 
ha blivit nödvändigt om en kvantitativ metod hade valts.  

Den kvalitativa metoden valdes också för att ge utrymme för informanterna att delge 
sina åsikter kring fortbildning men även för att ge oss en möjlighet att styra över 
tidsåtgången. En annan fördel med att använda intervjuer är att intervjuledaren kan 
visa ett personligt engagemang kring studiens undersökning. Detta bidrar till att 
informanterna upplever en närhet till intervjuaren (Denscombe, 2000). Vid ett 
kvantitativt metodval hade ett större dataunderlag kunnat säkerställa ett mer 
statistiskt korrekt resultat vilket kan ses som en nackdel i studien. Trots detta är 
urvalet i studien ett tillräckligt omfattande material för att kunna uppfylla studiens 
syfte och besvara dess frågeställningar (Denscombe, 2000, Stukát, 2005). En 



  

15 

 

ytterligare anledning till att en kvantitativ metod inte valdes, exempelvis i form av en 
enkätstudie, var för att en sådan undersökning enligt Stukát (2005) har flera 
nackdelar. En sådan är att det är tidsödande och komplicerat att skapa konkreta och 
uttömmande frågor samt att det finns svårigheter med efterföljande bearbetning och 
sammanställning av insamlad data. Denna problematik hade kunnat bli aktuell, då vi 
inte hade tillgång till något analytiskt dataprogram under studien.  

3.2. Datainsamlingsmetod  

Intervjuerna skedde enskilt och i en för informanterna välkänd miljö på respektive 
arbetsplats för att de skulle känna en trygghet under intervjun. Vid varje intervju 
förutom vid två lärarintervjuer deltog vi båda, då en av oss fått förhinder. 
Intervjufrågorna var utformade så att informanterna (se avsnitt 3.1), skulle kunna 
beskriva sin syn på hur de arbetar med fortbildning och upplever fortbildning inom 
grundskolan. Återkommande frågor till alla informanter var vilket stöd, krav, behov, 
uppmuntran och hinder de upplever samt ställer.  

Intervjuerna hade karaktären av semistrukturerade intervjuer (se avsnitt 3.1). I 
februari 2009 inleddes dessa och pågick fram till och med mars samma år. 18 av 
studiens 19 intervjuer spelades in. En telefonintervju spelades inte in. Även 
intervjuanteckningar fördes under och efter varje intervju, för att på så sätt kunna 
sammanställa data (Denscombe, 2000). Transkription utfördes av de längre 
intervjuerna med kommunstyrelsen, förvaltningarna samt skolledarna. Detta för att 
säkerställa att rätt information hade sammanfattats i intervjuloggarna. 
Lärarinformanternas intervjuer hölls kortare för att kunna begränsa materialets 
omfång. 

I samband med alla intervjuer skedde ett samtal mellan intervjuarna kring varje 
enskild intervju. Syftet med de efterföljande samtalen och sammanställningarna var 
att säkerställa att lärarnas svar blivit korrekt antecknade. En fördel var också att 
möjligheten till att göra slutsatser efter varje enskild intervju fanns. Endast i de fall 
där intervjuanteckningarna varit otillräckliga har transkribering skett. De två 
lärarintervjuer där en student var frånvarande lyssnades av i efterhand och en 
diskussion kring dess innehåll gjordes efter detta.  

3.3. Genomförande av intervjuundersökningen och urval 

För att erhålla relevant data till studien, valdes informanter från kommun och skola 
med omsorg. Informant valdes på högskolan utifrån att denna arbetar med 
skolutvecklande åtgärder. Valet av informant från Kommunstyrelsen gjordes utifrån 
att politikern var högt uppsatt inom såväl Kommunstyrelsen som den ledande 
majoriteten i kommunen. Valen av informanter på förvaltningarna gjordes utifrån att 
de arbetar med skolutveckling på respektive förvaltning. Skolledarna valdes då de har 
huvudansvaret på respektive skola. 

Inledningsvis kontaktades respektive skolledare på Skola 1 och Skola 2, med pm:et 
för studien, samt frågan om att få intervjua dem och deras lärare i anslutning till 
studiens empiriska undersökning. Efter att skolledarna samtyckt bokades intervjuer 
med dem in och ett personalunderlag på behöriga lärare i år 1-9 efterfrågades. 
Därefter gjordes ett noggrant urval av lärare. Kontakt med lärarna togs därefter via e-
post. Innehållet beskrev ambitionen att intervjua lärarna med anknytning till dess 
arbete med, och syn på fortbildning. I den första kontakten bifogades även pm för 
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studien. Syftet med detta var att väcka intresse samt för att skapa kunskap och 
trygghet kring studiens innehåll. Slutligen intervjuades alla informanter. Underlaget 
för urvalet av lärare såg olika ut på skolorna. Skolledning 2 begränsade urvalet genom 
att endast distribuera en lista med tolv lärare medan Skolledning 1 gav oss fria 
händer. Sex lärare från varje skola valdes till informanter varav två från varje 
undervisningsstadium. Samtliga lärare var behöriga och undervisade i Idrott och 
Hälsa, Svenska, Matematik eller i SO. Alla informanter samtyckte till att delta i 
studien. För att säkerställa ett statistiskt säkert urval valde vi att tillfråga båda könen 
samt såg till att det både fanns relativt nyexaminerade lärare samt de med lång 
lärartjänst. 

Tidigt under studien fick vi insikt om att skolorna som valts som studieobjekt, Skola 1 
och Skola 2, drivs under varsin förvaltning och politisk nämnd men med kommunen 
som huvudman. För att kunna återspegla en rättvis bild av verkligheten bestämde vi 
oss för att även intervjua Förvaltning 1 och en Kommunstyrelsen. Därefter 
reviderades studiens syfte och frågeställningar. Det tidigare syftet vidgades för att 
kunna belysa och jämföra två förvaltningars arbete med fortbildning.  

3.3.1 Begränsningar 

Studien har en begränsning då den enbart undersöker grundskolelärare och bortser 
helt från övriga lärarkategorier i skolan.   

3.4. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Då studien avsåg att undersöka och jämföra arbetet med, och synen på fortbildning, 
hos stat, kommun bestående av kommunstyrelse och två förvaltningar, skolledning 
och lärare stärks validiteten genom att samtliga dessa parter undersökts. En annan 
styrka i studien, vilken också ger den hög validitet, är att den bygger på information 
från olika parters perspektiv på fortbildning (Denscombe, 2000). Sanningshalten i 
undersökningar är beroende av informanternas uppriktighet, vilket enligt Stukát 
(2005) påverkar validiteten i en studie. Att få informanter vill framställa sin 
arbetsplats och sig själva som undermåliga ser vi som en tänkbar brist i studien. 
Vidare menar Stukát att felmarginalen begränsas om en förtroendefull situation 
framkallas där informanten känner sig trygg. Något som därför stärker studiens 
validitet var att intervjuledaren avdramatiserade intervjun och att informanterna fick 
avgöra var intervjuerna skulle ske.  

Stukát (2005) skriver att ett noggrant mätinstrument är av vikt för en studies 
reliabilitet. Att såväl inspelningsapparatur som noggranna intervjuloggar användes 
som redskap under intervjuerna ger styrka år studiens reliabilitet. Efter att en 
deskriptiv sammanställning av de tolv lärarintervjuerna gjorts sändes dessa till 
respektive informant för genomläsning och godkännande. Detta gjordes för att 
säkerställa och bekräfta att informanternas svar och information uppfattas rätt samt 
för att ge lärarna en möjlighet att påpeka fel eller göra förtydliganden. Detta är enligt 
Dencsombe (2000) en trygghet för att svaren skall överensstämma med sanningen, 
vilket stärker reliabiliteten för studien. Att vi båda fanns med under sjutton av nitton 
intervjuer, diskuterade svaren samt transkriberade de längre intervjuerna, är också 
faktorer som stärker studiens reliabilitet.  

En faktor som stärker generaliserbarheten i en studie är att den mäter ett 
representativt urval av verkligheten (Stukát, 2005). Eftersom flertalet av 



  

17 

 

lärarinformanterna var kvinnor samt att såväl nyutexaminerade som lärare med 
mångårig erfarenhet deltog i studien, motsvarar de ett representativt urval av 
lärarkollegiet i grundskolan. Antalet informanter var heller inte för lågt i förhållande 
till studiens syfte och frågeställningar. Dessa faktorer stärker gemensamt studiens 
generaliserbarhet. Då det tydligt framgår vilka urvalsprinciper som föreligger 
studien, samt vilken insamlingsmetod som använts, kan undersökningen utföras 
igen, vilket enligt Stukát också stärker generaliserbarheten.  

3.5. Etiska ställningstaganden  

Vid studien har hänsyn tagits till rådande praxis gällande forskningsetiska principer. 
Dessa har hämtats från Vetenskapsrådet (2009), Denscombe (2000) och Stukát 
(2005). Det första etiska kravet att ta ställning till enligt det Vetenskapsrådet är 
forskningskravet. Innebörden av detta är att vi som bedrivit studien ansvarar för att 
utveckla kunskaper om forskningsproblematiken, vilket vi anser oss ha gjort. Vidare 
har vi strävat efter att tillgodose samtyckeskravet genom att informanterna delgavs 
information om att de när som helst kunde avbryta sin delaktighet i studien. Vi har 
också respekterat dem som avböjt deltagande i studien och inte övertalat någon att 
delta (Vetenskapsrådet). Informationskravet har uppfyllts genom att informanterna 
informerats om studiens syfte och erhållit dess pm vid den första kontakten. Därtill 
har kravet uppfyllts genom att informanterna givits löpande information på frågor 
som uppstått i samband med intervjuerna. Informanterna informerades också om 
hur data skulle användas och sammanställas vilket framhålls av Stukát som 
betydelsefullt för att deltagare skall känna sig trygga. Enligt rådande praxis ställda av 
Vetenskapsrådet (2009), har informanterna varit anonyma i studien samt gentemot 
varandra.  

Vår intention om att värna informanternas integritet kan ha missgynnats då 
skolledningen på Skola 2 styrde över urvalet. Därför riskerar studien att kunna bryta 
mot konfidentialitetskravet, vilket innebär att en informants identitet avslöjas i 
studien. Innehållet är dock inte etiskt känsligt så att det riskerar att medföra någon 
personlig kränkning eller utsatthet om en identifiering sker (Vetenskapsrådet, 2009). 
En ambition var att koda informanterna så att deras integritet inte kan avslöjas. 
Samtliga informanter informerades om att all insamlad data endast skulle användas 
för studiens syfte och därefter förstöras. Detta för att säkerställa nyttjandekravet 
(Stukát, 2005).  

3.6. Sammanfattning av metod 

En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer innehållande öppna frågor 
användes i studien. Urvalet av lärarinformanter skedde genom att dels se 
undervisningsämnen, kön och dels behörighet. En politiker, som benämns som 
kommunstyrelsen, valdes då denne tillhör kommunens majoritet.  Förvaltningarnas 
skolutvecklare tillfrågades då de antogs ha mest erfarenhet kring fortbildning. 
Skolledarna valdes då de har det övergripande ansvaret på respektive skola. Under 
hela arbetet har hänsyn tagits till rådande etiska forskningsprinciper. Informanterna 
erhöll studiens pm och intervjufrågor innan intervjutillfället.  
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4. Resultat 

Under samtliga rubriker presenteras en sammanställning av informanternas svar. 
Genomgående i uppsatsen betecknas informanterna med versal i första bokstaven. 
Hur staten arbetar med lärarfortbildning återfinns delvis i studiens litteraturstudie 
(avsnitt 2, s 7). Innan resultatpresentationen följer en kortare presentation av de 
olika parterna som undersökts i studien.  

4.1. Resultatredovisningens upplägg  

I följande avsnitt presenteras studiens resultat utifrån följande rubriker. 4.2.1. Stat, 
4.2.2. Kommunstyrelse, 4.4.3. Förvaltning 1, 4.2.4. Förvaltning 2, 4.2.5 Skolledning 
på Skola 1, 4.2.6 Lärare på Skola 1, 4.2.7, Skolledning på Skola 2, 4.2.8 Lärare på 
Skola 2. Resultatet bygger på informanternas mest berörda ämnesområden och 
förekommande svar. Delar av studiens material, som inte varit av intresse för att 
belysa och besvara dess syfte och forskningsfrågor, har tagits bort (Stukat, 2005).  

Stat  

Motsvaras av en skolutvecklare som är anställd på en högskola. Dennes 
arbetsuppgifter är bland annat att samarbeta med undersökt kommun för att stödja 
kommunens kunskapsutveckling. 

Kommunstyrelsen  

Som informant från Kommunstyrelsen är en politiker som är högt uppsatt inom såväl 
Kommunstyrelsen som den ledande majoriteten i kommunen. 

Förvaltning 1 

Förvaltning 1 är den mindre förvaltningen och arbetar dels under kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige men även under den politiska nämnden som finns inom 
deras förvaltningsområde. Förvaltning 1 har en skolutvecklartjänst på halvtid och har 
ansvaret för två grundskolor.   

Förvaltning 2 

Förvaltning 2 har det kommunövergripande ansvaret för fortbildning av lärare inom 
kommunens 27 grundskolor. Denna förvaltning arbetar också under 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt den politiska nämnden inom deras 
förvaltningsområde. Förvaltning 2 har tre skolutvecklartjänster på heltid.  

Skola 1 

Skolledning 1 och Lärare på Skola 1 arbetar på en grundskola som finns under en 
politisk nämnd och en mindre förvaltning, Förvaltning 1, inom samma kommun som 
Skola 2. Skolan har 55 anställda lärare som undervisar 650 elever inom år 1-9.  

Skola 2   

Skolledning 2 och Lärare på Skola 2 arbetar på en grundskola som arbetar under en 
annan politisk nämnd och en större förvaltning, Förvaltning 2. Skolan har 90 
anställda lärare som undervisar 700 elever inom år 1-9.  
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4.2. Resultatpresentation  

Resultatet presenteras i en löpande berättelse där varje parts svar introduceras för 
läsaren. I resultatanalysen analyseras resultatet utifrån de tio kategorierna Ideal, 
Resurser, Arbete, Användning, Krav, Styrning, Stöd, Uppmuntran, Hinder och 
Behov. Dessa kategorier är kursiverade i resultatpresentationen.   

4.2.1. Stat   

Ett krav från statens sida gällande lärares tillgång till den kvalificerade 
fortbildningssatsningen, Lärarlyftet, är att läraren ska ha en lärarexamen samt att 
denne ska vara anställd hos en skolhuvudman (Regeringen, 2009). Staten ställer 
däremot inget krav på att kommunen måste ta del av fortbildningen som erbjuds 
inom Lärarlyftet (Se avsnitt 2.2. , s 8). Stöd från statens sida är enligt högskolan de 
möjligheter till didaktisk ämnesfortbildning i de nätverk som kommunens lärare 
erbjuds att delta i på högskolan. Nätverken är mer berörda under rubriken 
Uppmuntran. Även Lärarlyftet och statens stadsbidrag till lärarlöner inom detta är 
ett stöd till fortbildning hos kommuner, förvaltningar, grundskolor och 
grundskollärare (se avsnitt 2.2, s 8). Staten uppmuntrar kommun och lärare 
beträffande fortbildning genom inbjudan till ämnesdidaktiska nätverk inom Svenska, 
Matematik, och Naturvetenskap på högskola. Inom nätverken för matematik och 
naturvetenskap anordnas öppna seminarieserier för såväl studenter samt lärare inom 
kommun och högskola. Ett flertal kurser som bedrivs av högskolan, så kallade 
didaktikmasters, riktar sig mot redan verksamma grundskolelärare och erbjuder 
fortbildning inom olika områden, vilket informanten på högskolan ser som 
uppmuntran.  

4.2.2. Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen anser att fortbildning av grundskolelärare är mycket viktigt av 
olika anledningar. För det första är fortbildning viktigt för att kommunen ska kunna 
erbjuda en bra kvalité på skolan som en tjänst till medborgarna och skattebetalarna. 
För det andra behövs fortbildning för att kommunen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare för lärare som ska kunna uppleva att de har utvecklingsmöjligheter samt 
de kunskaper som krävs för att utföra sitt uppdrag. Kommunstyrelsen menar att 
Idealet för kommunen är att kunna erbjuda fortbildning till lärare för att vara en 
attraktiv arbetsgivare.     

Resurser som Kommunstyrelsen informerar om är att X Stads nämnd, vilka beslutar 
över Förvaltning 1, tilldelats 265 miljoner. Barn- och utbildningsnämnden, vilka 
beslutar över Förvaltning 2 tilldelades 1672 miljoner, varav 650 miljoner tilldelades 
grundskolan. Förvaltningarna tilldelar därefter varje grundskola en viss summa 
pengar utifrån kommunens A-prissystem som innebär att en viss summa pengar 
betalas per elev. Enligt avtalet får skolan mer pengar för en äldre elev än för en yngre 
elev.  Kommunstyrelsen påtalar inte hur mycket pengar som förvaltningarna inom 
kommunen eller grundskolorna ska använda till fortbildning. Pengar öronmärkta till 
Lärarlyftet ser kommunstyrelsen som en resurs som öppnar möjligheter för 
grundskolelärare att ta del av fortbildning och samtidigt få lön.  

Enligt kommunstyrelsen är rektorer suveräna då de genom skollagen får mycket 
makt att bestämma över sina egna verksamheter. Hur mycket pengar som satsas på 
fortbildning beror därför på hur effektiva rektorerna är på att hantera ekonomi och 
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resurser, för att kunna skapa ett utrymme för fortbildning, samt hur dessa prioriterar 
och väljer att satsa på fortbildning varje år. Kommunstyrelsen hävdar också att det 
relativt sett är väldigt lite pengar som rektorerna kan avsätta till fortbildning varje år .    

Kommunstyrelsen arbetar för en rättvis fördelning av statliga fortbildningspengar 
och tillgång till fortbildning för lärare i Förvaltning 1 och Förvaltning 2. Detta är en 
viktig demokratisk fråga enligt kommunstyrelsen, då lärare och elever ska ha samma 
tillgång till fortbildning och utbildning, oavsett om man undervisar eller lär i Skola 1 
eller Skola 2. Kommunstyrelsen utgår från att om det inte finns en likvärdig tillgång 
till fortbildning för lärare som arbetar under de olika förvaltningarna, så sker en 
diskussion mellan förvaltningsledningarna. Kommunstyrelsen vet inte om det finns 
oklarheter mellan förvaltningarna gällande ansvaret för fortbildning och tillgång till 
densamma idag. De menar att om det finns en otydlig rollfördelning och en orättvis 
tillgång så ska kommunstyrelsen hjälpa till för att lösa dessa oklarheter, då de har ett 
bevakningsansvar över förvaltningarna. Kommunstyrelsen kan i ett sådant fall ta en 
aktiv roll och fungera som ett stöd för Förvaltning 1 och Förvaltning 2 genom att 
skapa förutsättningar för en god dialog mellan parterna. Kommunstyrelsen 
poängterar vikten av god samverkan mellan förvaltningar för att utveckla kommunen 
och hävdar att det finns mycket kvar att göra på det området.  

I samband med bokslutsutredningar, ställer kommunstyrelsen ibland direkta frågor 
till förvaltningarna kring hur de arbetar med fortbildning. Genom detta arbetssätt 
kan kommunstyrelsen kontrollera förvaltningarnas arbete med grundskolorna.  

Då staten förväntar sig att kommunala lärarna i grundskolan har erforderliga 
kunskaper för att kunna följa skollagen och Lpo94 ser kommunstyrelsen fortbildning 
som ett indirekt krav. Kommunstyrelsen kräver att Förvaltning 1 och Förvaltning 2 
gör redovisningar av pågående eller avslutade fortbildningsprojekt om de ställer 
frågan. Politiken kan ställa krav på förvaltningarna genom att kommunfullmäktige 
ger i uppdrag till nämnderna, som i sin tur delegerar ansvaret till förvaltningarna, att 
grundskolorna ska arbeta med fortbildning inom ett speciellt område.  
 

Kommunstyrelsen styr inte över den fortbildning av grundskollärare som sker inom 
kommunen och de två förvaltningarnas skolor.  Den statliga satsningen Lärarlyftet, 
ser Kommunstyrelsen som ett stöd från staten till kommunen. Även statliga 
skolinspektioner ser Kommunstyrelsen som ett stöd till fortbildning då Kommunen 
kan inse behov och utveckla sin verksamhet. Kommunstyrelsen berättar att 
kommunen i sin tur stödjer staten genom att de under 2009-2012 ska bidra med fem 
miljoner kronor per år till den regionala högskolan inom ett projekt där kommunen 
och högskolan samarbetar. Projektets avsikt är hitta olika områden att samarbeta 
kring och där lärarutbildningen nämns som ett område där kommunens 
grundskolelärare har möjlighet till fortbildning. Kommunstyrelsen är angelägen om 
att kommun och högskola knyter sig närmare varandra och ser den statliga 
lärarutbildningen som finns på stadens högskola som ett stöd för fortbildning.   

Under många år har kommunstyrelsen arbetat med att stärka resurserna till skolan, 
då kommunens skolbudget har legat lägre än i jämförbara kommuner. Detta kan 
enligt kommunstyrelsen ses som en uppmuntran för Skola 1 och Skola 2 att avsätta 
mer pengar till fortbildning. I samband med att kommunstyrelsen lagt fram 
budgetförslag talar de ibland om fortbildning inom angelägna områden.  
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Staten uppmuntrar kommun och lärare beträffande fortbildning genom inbjudan till 
ämnesdidaktiska nätverk inom Svenska, Matematik, och Naturvetenskap på 
högskola. Inom nätverken för matematik och naturvetenskap anordnas öppna 
seminarieserier för såväl studenter samt lärare inom kommun och högskola. Ett 
flertal kurser som bedrivs av högskolan, så kallade didaktikmasters, riktar sig mot 
redan verksamma grundskolelärare och erbjuder fortbildning inom olika områden. 
Detta menar kommunstyrelsen är en uppmuntran till fortbildning. 

Bristen på pengar och tid ser Kommunstyrelsen som de främsta hindren för 
fortbildning av grundskolelärare. Begränsningen utav resurser gör att rektorer och 
personal tvingas prioritera tid till grunduppdraget, det vill säga undervisning av 
eleverna. Ett annat tänkbart hinder ser Kommunstyrelsen i att samverkan mellan 
Förvaltning 1 och Förvaltning 2 kan bli lidande då de inte tillhör samma organisation. 
Kommunstyrelsen ser även litenheten i Förvaltning 1 som ett hinder till fortbildning 
och en konsekvens av att två förvaltningar ansvarar för kommunens grundskolor. Att 
endast två grundskolor finns inom Förvaltning 1, kan enligt Kommunstyrelsen 
begränsa deras budget och göra skolorna mer sårbara. Kommunstyrelsen ser därför 
en risk i att det kan vara svårt att upprätthålla en god kvalité vad gäller fortbildning 
för grundskolelärare inom Förvaltning 1. Kommunstyrelsen önskar att 
yrkesverksamma lärare inom kommunen i större utsträckning rör sig mellan skolan 
och den akademiska världen. Ett hinder till fortbildning är enligt kommunstyrelsen 
dock att det finns en tradition och ett inbyggt motstånd hos yrkesverksamma av att 
inte man inte går in och ut emellan ett yrkesliv och ett studerandeliv.    

Kommunstyrelsen ser ett stort behov av lärarfortbildning inom grundskolan. Detta 
för att skolan ska utvecklas samt erbjuda såväl lärare som elever en god och 
utvecklande arbetsplats och lärandemiljö. Satsningen på En hållbar skolutveckling 
anser kommunstyrelsen vara en betydelsefull fortbildningssatsning för att kunna 
bedriva en bra skolverksamhet i grundskolan där lärarna är instrumentet i arbetet.  

4.2.3. Förvaltning 1 

Lärare behöver enligt Förvaltning 1 fortbildning inom både didaktik och 
undervisningsämnen då samhälle och barn förändras. Då två förvaltningar ansvarar 
för grundskolan inom kommunen, är samarbete och samordning med Förvaltning 2 
idealet, för att kunna erbjuda en kvalitativ fortbildning.    

Resurser Förvaltning 1 öronmärker inga pengar inom grundskolans budget direkt till 
fortbildning. Pengarna för fortbildning ligger istället i A-prissystemet för varje elev. 
Inom Lärarlyftet finns enligt förvaltningen dock riktade pengar till fortbildning. 
Förvaltning 1 påpekar att Förvaltning 2 har centrala pengar för fortbildning och att de 
anordnar fortbildning för grundskolelärare som Förvaltning 1 har rätt att få ta av. I 
dessa tider med en krympande ekonomi är det tufft att få igenom det som skulle 
behöva göras inom fortbildning av grundskollärare, anser Förvaltning 1.     

Tid för arbete med fortbildning inom grundskolan är tidvis väldigt begränsat för 
Förvaltning 1, då de endast har en 50 % utvecklartjänst inom barn- och 
ungdomsområdet. Förvaltning 1 vill därför samarbeta mycket med Förvaltning 2 
kring fortbildning. Vid frågor och funderingar om fortbildning vänder sig Förvaltning 
1 ofta till Förvaltning 2. I arbetet med Lärarlyftet samarbetar Förvaltning 1 mycket 
med Förvaltning 2.  
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Förvaltning 1 tror att skolledningarna ser en fördel i att få snabb service från 
ledningskontoret i det vardagliga arbetet med fortbildning. Förvaltningens litenhet 
och bredd på ansvarsområden ses som en nackdel för arbetet med fortbildning. 
Grundskolan är en del av många förvaltningsområden inom samma budget och de 
kan därför inte samordna sina resurser i arbetet med fortbildning som Förvaltning 2. 
Förvaltning 1 ger därför rektorer ett stort ansvar kring skolutveckling och 
fortbildning och räknar med att de tar detta ansvar. I arbetet med fortbildning tror 
Förvaltning 1 att rektorerna är avgörande för lärarnas möjligheter att ta del av 
fortbildning. Det Förvaltning 1 gör är att kontrollera, följa upp och i dialog försöka 
stödja och uppmuntra rektorerna vid särskilda fortbildningsbehov. Förvaltningen 
frågar ibland hur grundskolorna arbetar med fortbildning och kan då be om att få in 
en rapport kring detta. Vid besök på grundskolor försöker förvaltningen väcka 
intresse för fortbildning och forskning.        

Inom Lärarlyftet stödjer Förvaltning 1 Skola 1 i arbetet med ansökan till staten. 
Inledningsvis, år 2007, var intresset på skolorna litet enligt Förvaltning 1 men under 
2008 och 2009 har intresset ökat. Förvaltning 1 får 10 % av kommunens 
poängtilldelning inom Lärarlyftet för lärare som undervisar inom de tidigare åren och 
10 % av poängen för lärare i senare åren. Förvaltningen fattar beslut om 
godkännande eller avslag av lärarnas val av fortbildning. 2008 använde 
förvaltningen hela sin poängtilldelning för lärare som undervisar i grundskolans 
tidigare och senare år. Under 2009 har kommunens poängtilldelning från staten ökat 
och Förvaltning 1 har använt hela sin andel.    
 
Likabehandlingsplaner, individuella utvecklingsplaner och arbete med normer och 
värderingar är krav som staten ställer på Förvaltning 1 angående fortbildning av 
grundskolelärare. Dessa krav fungerar som draghjälp i arbetet med fortbildning 
enligt förvaltningen. Staten kräver också att kommunen förbinder sig att betala 
minst 80 % av lönen till de lärare som tar del av Lärarlyftet. Förvaltning 1 anger inga 
egna krav på skolledningarna angående fortbildning av lärare. Förvaltningen 
upplever heller inte några tydliga krav från grundskolorna annat än önskemål om en 
bättre ekonomi för att kunna ta del av fortbildning. 

Lärarlyftet är en positiv statlig satsning enligt Förvaltning 1, då kommunerna får 
öronmärkta pengar till fortbildning vilket ökar möjligheten att arbeta med 
fortbildning. Förvaltning 2 har ett kommunövergripande ansvar när det gäller 
fortbildning, vilket Förvaltning 1 ser som en nackdel för dem då de har liten möjlighet 
till egen styrning.  

Lärarlyftet är en positiv satsning anser Förvaltning 1, eftersom staten stödjer 
kommunen att öka kompetensen hos lärare i grundskolan samt får dem intresserade 
av fortbildning. Förvaltningen anser att staten borde stödja kommunen och ge 
möjligheten för grundskolelärare som vill påbörja forskarutbildning, då det är en del 
av Lärarlyftet. Förvaltning 1 tror att skolledningarna uppfattar snabb service och ett 
nära samarbete mellan förvaltningsledning och chefer som ett stöd för arbetet med 
fortbildning. Förvaltningen uppfattar ett stöd från Förvaltning 2 då de alltid kan 
vända sig till dem med frågor angående fortbildning. För att stödja grundskolorna 
arbetar därför Förvaltning 1 för att ha ett tätt samarbete med Förvaltning 2. 

För att uppmuntra grundskollärares fortbildning har förvaltningen beslutat om ta del 
av Lärarlyftet. Förvaltningen premierar också lärare som bedriver fritidsstudier, 
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exempelvis genom att läsa en kurs på högskolan, och uppmuntras av Förvaltning 1 
med 600-1200 kronor för godkänd kurs. Förvaltning 1 tipsar också grundskolorna 
om utbildningsinsatser som ett sätt att uppmuntra till fortbildning. 

Ett hinder förvaltningen upplever är att skolledningarna ger uttryck för att de går 
miste om fortbildning som anordnas av Förvaltning 2. Ett annat hinder är att 
skolledningarna inte har samma resurser och möjligheter som skolor inom 
Förvaltning 2. Skolledningarna kan enligt förvaltningen känna sig ensamma i sin roll 
inom Förvaltning 1, då de samverkar med chefer som har andra uppdrag än skolan. 
Att grundskolorna inom Förvaltning 1 även måste ingå i förvaltningens vanliga 
budgetår upplever skolledningarna som krångligt enligt Förvaltning 1. Otydligheten 
beträffande fortbildning mellan Förvaltning 1 och Förvaltning 2 är ett hinder till 
densamma anser förvaltningen. Enligt dem finns det en oklarhet hos både 
Förvaltning 1, skolledare och lärare om vilka fortbildningssatsningar de ska och får ta 
del av samt vilka centrala pengar hos Förvaltning 2 som de har rätt till. Ett annat 
hinder är att kommunen är ensam huvudman och de endast kan göra en ansökan för 
att äska pengar till fortbildningssatsningar.  

Förvaltning 1 känner ett stort behov i att tydliggöra relationen mellan dem och 
Förvaltning 2 beträffande fortbildning av grundskollärare. Flera frågor gällande 
ekonomi och deltagande behöver redas ut menar de. Ett ökat samarbete är också ett 
behov för att kunna säkerställa en god kvalité på fortbildningen. Vad gäller 
Lärarlyftet menar Förvaltning 1 att skolledningen kan avgöra vad de vill prioritera för 
områden utifrån skolans behov, medan detta är mer styrt inom Förvaltning 2 där 
skolcheferna talat om vilka ämnen som skall prioriteras.    

4.2.4. Förvaltning 2 

Mer resurser och öronmärkta statliga pengar till kommunernas fortbildning av 
grundskolelärare är ett ideal för Förvaltning 2. Då samhälle och undervisning 
förändras och lärare ska rusta elever att leva i ett föränderligt samhälle måste lärare 
få verktyg till det genom fortbildning. Att ta del av fortbildning, ses enligt 
förvaltningen inte som en självklarhet av alla lärare idag. Ett outtalat ideal kring 
fortbildning för Förvaltning 2 är alltså att lärare och skolor ser till att vara i fas med 
den utveckling som sker nationellt och inom forskning. Förvaltningens fyraåriga 
satsning på skolutveckling inom projektet En hållbar skolutveckling, vilken går hand i 
hand med Lpo94 (2006), anses som ett ideal för fortbildning av Förvaltning 2. 
Projektet innehåller arbete med lärares grundsyn på lärande, förhållningssätt till 
elever och personal samt likvärdig och hållbar bedömning. Kommunens grundskolor 
får välja att samarbeta med en av tre processledare utifrån skolornas förutsättningar 
och behov. Att lärarna genom projektet får möjlighet att utveckla och driva processer, 
ser förvaltningen som den största fortbildningsvinsten.   

Utav de 1672 miljoner som Förvaltning 1 fått tilldelat för budgetåret 2009 har 4,5 
miljoner öronmärkts för olika former av utvecklingsinsatser, där fortbildning ingår. 
Dessa pengar är riktade till samtliga verksamheter inom Förvaltning 2 där 
grundskolan är en del, och Förvaltning 2 kan därför inte ange exakta uppgifter på hur 
mycket pengar som kommer grundskolan till gagn gällande fortbildning. Förvaltning 
2 anser dock inte att kommunen får tillräckligt med resurser från staten för att kunna 
driva den skola de vill, där fortbildning av grundskollärare är en viktig del.  
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Skolutvecklarna på Förvaltning 2 har en mängd olika arbetsuppgifter vilket gör att de 
ibland upplever en otillräcklighet med att stödja grundskolorna i arbetet med 
fortbildning. I arbetet med fortbildning utvecklar Förvaltning 2 dels egna 
fortbildningsprojekt, där En hållbar skolutveckling är ett exempel och där 
Förvaltning 1 bjudits in. I arbetet med detta fortbildningsprojekt upplever 
förvaltningen sig ha en viktig roll i att stödja skolorna i deras processutveckling. 
Förvaltning 2 arbetar även med matematik- och didaktikprojekt, med den pågående 
lärarfortbildningen inom Lärarlyftet samt med ett allmändidaktiskt nätverk för 
grundskollärare. Enligt Förvaltning 2 fungerar samarbetet med Förvaltning 1 bra för 
tillfället och i arbetet med Lärarlyftet finns det en nära kontakt mellan 
förvaltningarna. 

Förvaltning 2 har en heltidstjänst som endast arbetar med Lärarlyftet. Förvaltning 2 
är drivande i arbetet med att kommunen ska använda sina tilldelade poäng inom 
Lärarlyftet och samarbetar med Förvaltning 2. Förvaltningen får 90 % av tilldelade 
poäng för tidigarelärare och 80 % för senarelärare. Under 2007 utnyttjades få 
tilldelade poäng också inom Förvaltning 2. Året efter använde förvaltningen hela sin 
tilldelning för bägge lärarkategorierna. För 2009 har kommunens poängtilldelning 
från staten ökat. Förvaltning 2 har under 2009 infört ett krav på att lärare som tar 
del av Lärarlyftet ska läsa vissa inriktningar eller läsa in behörighet. Hittills har 
förvaltningen beviljat 91 % av poängen för tidigarelärare och 78 % av poängen för 
senarelärare. De outnyttjade poängen beror enligt förvaltningen på att det inte 
funnits tillräckligt antal sökande lärare utifrån de specificerande kraven.      

Gällande Lärarlyftet upplever Förvaltning 2 flera krav från staten eftersom de har 
huvudansvaret för detta arbete inom kommunen. Detta medför att förvaltningen en 
gång per termin ska rapportera uppgifter till staten angående lärare som studerar 
inom Lärarlyftet. Förvaltningen ska också betala ut lärarnas löner i väntan på 
stadsbidrag. Förvaltning 2 anser att krav från staten beträffande fortbildning är bra, 
om de överensstämmer med kommunernas behov. Förvaltning 2 anser sig inte ställa 
direkta krav på skolledningarna eller grundskolorna om hur de ska arbeta med 
fortbildning. Arbetet med En hållbar skolutveckling kan enligt förvaltningen dock ses 
som ett indirekt krav. Då förvaltningen talat om att kommunen ska arbeta med 
projektet i fyra år menar de därmed att ingen rektor väljer att ställa sig utanför. De 
krav eller önskemål på fortbildning som Förvaltning 2 upplever att grundskolorna 
har handlar ofta om lärare som vill fortbilda sig inom sina ämnen. Om lärare eller 
skolledare kontaktar Förvaltning 2 och säger att de vill ha en viss fortbildning så 
hänvisar förvaltningen till den fortbildning som finns i utbudet i kommunkatalogen.    

Förvaltning 2 är positivt inställd till Lärarlyftet, men anser att staten borde ha riktat 
sig till förvaltningsledningen med information innan de gick ut till lärarkåren. Detta 
för att satsningen skulle förankrats i kommunen på ett bättre sätt. I övrigt anser 
Förvaltning 2 inte att staten styr för mycket beträffande fortbildning av 
grundskollärare. Däremot ser Förvaltning 2 en tendens att staten vill styra skolan allt 
mer utifrån ökade skolinspektioner, vilket de inte anser kommer att gynna arbetet 
med fortbildning i skolan. Förvaltning 2, sätter också A-priset på kommunens elever 
vilket är en kommunal styrning som påverkar resurserna gällande fortbildning. 

Förvaltning 2 anser att kommunen får för lite statligt stöd, dels vad gäller 
fortbildning men även stadsbidrag som kan användas till fortbildning. Vid statliga 
beslut om förändringsarbete som ska förbättra lärares arbetsvillkor, menar 
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förvaltningen också att för lite tid och stöd ges till kommuner och lärare i skolan. I 
arbetet med En hållbar skolutveckling stödjer förvaltningen och processledaren 
skolorna i deras utveckling.  

Förvaltning 2 uppmuntrar grundskolorna till både kollektiv och individuell 
fortbildning. Arbetet med En hållbar skolutveckling ser Förvaltning 2 som en sådan 
uppmuntran och även fortbildningsmöjligheter i kommunkatalogen, vilka kan sökas 
av grundskolelärare. Förvaltning 2 uppmuntrar också grundskollärare till 
fortbildning genom de två nätverk som bedrivs på högskolan i ledning av 
förvaltningen. Det ena nätverket handlar om kunskapssyn, elevsyn, utveckling, 
bedömning och lärande. 40 grundskollärare från år 1-9 deltar och syftet är att de ska 
få tillfälle att dela med sig av erfarenheter från grundskolan och samtidigt få nya 
idéer. Kallelser skickas ut till samtliga grundskolelärare inom kommunen vilket är ett 
sätt att uppmuntra till nätverksträffarna. Det andra nätverket är ett didaktiskt 
nätverk som bedrivs i samarbete mellan Förvaltning 2 och högskolan. Tanken är att 
kommunens grundskolor ska få tillgång till högskolans teori och forskning kring 
skolrelaterade frågor och högskolan få tillgång till grundskollärarnas praktiska 
verksamhet. Utgångspunkten i detta fortbildningsprojekt är att verksamma lärare ska 
få tillfälle att diskutera didaktiska frågor kring lärande och kunskap. Förvaltningen 
fortbildar också grundskollärare inom ett treårsprojekt i matematik.  I kommunens 
och högskolans partneravtal ingår det att högskolan ska erbjuda kommunens lärare 
fortbildning i form av högskolekurser. Detta ser Förvaltning 2 som en uppmuntran 
till fortbildning.   

Ett hinder för grundskollärare att ta del av de didaktiska nätverken som Förvaltning 
2 arrangerar är att många lärare enligt förvaltningen känner att de syndar om de går 
ifrån den ordinarie skolundervisningen. Att lärare inte får ledigt av rektorerna att gå 
på alla nätverksträffar som Förvaltning 2 anordnar, då de inte kan ta in vikarier på 
grund av ekonomin, ser Förvaltning 2 som ett ytterligare hinder till fortbildning. Då 
varje grundskola beslutar om fortbildning för lärare, tror Förvaltning 2 att 
förutsättningarna för lärare som arbetar på en liten skola är sämre än för dem som 
arbetar på en större skola. Detta beror på att ekonomin hänger nära ihop med A-
priset och minskar elevunderlaget i en skola, menar Förvaltning 2 att det ökar risken 
för nedskärningar i fortbildningsanslag. I arbetet med Lärarlyftet har det funnits flera 
hinder för fortbildning enligt Förvaltning 2. De menar att staten frångick att 
informera flera viktiga led och parter inom förvaltningen och gick istället direkt ut till 
lärarna med budskapet. Informationen om Lärarlyftet kom ut till lärarna i april 2007 
och utbildningen skulle vara igång under hösten samma år. Enligt Förvaltning 2 gavs 
kommunerna för lite tid att hinna sätta sig in i fortbildningssatsningen och gavs för 
knapphändiga verktyg att hantera det administrativa arbetet med Lärarlyftet, vilket 
de menar försenade och försvårade arbetet med Lärarlyftet inom kommunen. 

Ökade stadsbidrag till kommunerna och öronmärkta pengar till fortbildning är ett 
uppenbart behov hos Förvaltning 2 för möjligheten till mer fortbildning för 
grundskollärare. Ett annat behov som Förvaltning 2 har är tidigare information och 
längre implementeringstid när statliga fortbildningsprojektet ska genomföras. Även 
handledning och stödmaterial från staten är önskvärt för att Förvaltning 2 ska kunna 
stödja grundskolorna i att utbilda sin personal innan arbetet ska utföras i skolorna. 
Förvaltningen upplever att grundskolorna uttrycker ett behov av fortbildning men 
när Förvaltning 2 anordnar fortbildningsinsatser deltar få lärare. 
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4.2.5.  Skolledning 1 på Skola 1 

För att inte fastna i invanda mönster, påtalar Skolledning 1 vikten av att lärare bör ta 
del av fortbildning i form av konferenser, didaktiska seminarium och föreläsningar. 
Detta för att få en omvärldsorientering utanför skolan. Lärarnas ambitioner med 
fortbildning ska inte stå tillbaka och hindras av tid och pengar. Idealet för 
Skolledning 1 vore att varje lärare på skolan fick åka iväg på didaktisk eller 
ämnesinriktad fortbildning under två eller tre dagar per läsår, vilket enligt 
skolledningen skulle kräva en tredubbling av fortbildningsbudgeten på Skola 1. Ett 
annat ideal för skolledningen är att likvärdigheten beträffande fortbildning 
förbättrades i kommunen och att all information från förvaltningarna når Skola 1.  
 
Resurser Skolledning 1 avsätter 0,25 % av sin totala budget på 43 miljoner till 
fortbildning under läsåret 2009, vilket motsvarar 110 000 kronor. Skolledning 1 
poängterar att andelen till fortbildning är väldigt liten i en så kunskapsintensiv 
verksamhet. Skolledning 1 har ökat andelen fortbildningspengar av sin totala budget 
med tre gånger sedan 2001.    

Genom individuella samtal och upprättandet av individuella 
kompetensutvecklingsplaner arbetar Skolledning 1 med att stödja lärares 
fortbildning. Varje år sker en uppföljning av lärarnas fortbildning. Skolledning 1 är 
lyhörd för lärarnas önskemål men kräver att de kan motivera sitt val av fortbildning. 
Utav de 104 fortbildningstimmar som varje lärare har rätt till varje läsår, används 50 
timmar under gemensamma tillfällen. Utformningen av denna fortbildning sker 
genom samverkan mellan en fortbildningsgrupp, fackliga representanter och 
skolledningen. Fortbildningsgruppen bereder olika förslag som tas upp med de 
fackliga representanterna i en samverkansgrupp och ett beslut fattas. Därefter 
beslutar skolledningen vilken gemensam fortbildning som skall erbjudas. Under det 
senaste året har den gemensamma fortbildningstiden styrts väldigt hårt av 
Skolledning 1 och framför allt har den omfattat Likvärdig bedömning och 
betygsättning samt utfärdandet av likvärdiga individuella utvecklingsplaner (IUP). 
Under våren 2009 fortsätter Skola 1 arbeta med fortbildning inom Likvärdig 
bedömning men arbetar också med matematik, svenska och datakunskap. Till hösten 
2009 börjar Skola 1 arbetet inom kommunens satsning på En hållbar skolutveckling.  

Enligt Skolledning 1 används ungefär hälften av de 104 timmarna fortbildningstid till 
gemensamma studiedagar i samband med läsårets början och slut samt på höstlovet. 
Skolledningen hävdar att fortbildningen under dessa dagar både omfattar 
gemensamma aktiviteter och enskilt arbete. De resterande 50 timmarna ska varje 
lärare hantera och ansvara för enskilt under läsåret. Skolledning 1 menar att de allra 
flesta lärare använder sina 104 timmar. Vid individuell lärarfortbildning under en 
helgdag kompenserar Skolledning 1 detta för läraren i form av tid mot en ledig 
studiedag. På Skola 1 är det fem lärare som redan tagit del av Lärarlyftet och fem eller 
sex som ska fortbilda sig nästa år.  

Skolledning 1 känner inga krav angående arbetet med fortbildning från statens sida 
men däremot ett krav från kommunen om att Skola 1 hela tiden ska utvecklas. 
Gällande kommunens krav finns det ett avtal mellan huvudman, fackförbund och 
arbetstagare om hur tiden för fortbildning ska regleras i de 104 timmarna enligt 
skolledningen. Kommunen (Förvaltning 1 och Förvaltning 2) gör prioriteringar via 
skolplanen vilket enligt skolledningen även påverkar skolans val av fortbildning. Ett 
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exempel skolledningen nämner är kommunens arbete med En hållbar skolutveckling 
vilket Skola 1 arbetar med på trots att de tillhör Förvaltning 1. Skolan har valt att 
delta i projektet, något som Skolledning 1 anser inte skulle vara ett val för 
kommunens grundskolor utan ett krav. Skolledningen efterfrågar en tydlighet och 
ökade krav från kommunen och menar att de tillåter rektorer att vara för suveräna 
över besluten. Beträffande fortbildning ställer skolledningen inte några direkta krav 
på sitt lärarkollegium. Däremot ställer skolledningen ett stort ansvar på den enskilde 
läraren att ta ansvar för att hitta individuell fortbildning som de kan ha nytta av i sin 
yrkesroll.  

Lärarlyftet ser Skolledning 1 som en bra statlig styrning av fortbildning. 
Skolledningen önskar att kommunstyrelsen borde styra förvaltningarna mer för att 
öka likvärdigheten mellan Förvaltning 1 och Förvaltning 2 vad gäller tillgång och 
möjligheter till fortbildning bland respektive grundskolor. Skolledningen menar att 
det tidigare getts tydliga signaler från kommunstyrelsen om att ett bättre samarbete 
mellan förvaltningarna var nödvändigt, då de haft problem med det tidigare. Genom 
verksamhetsplanen, den individuella kompetensutvecklingsplanen och i individuella 
samtal styr Skolledning 1 sin personals fortbildning. I fortbildningsplanen ingår såväl 
en gemensam som en individuell del. Innehållet i den gemensamma delen styr 
skolledningen mycket över. Skolledningen poängterar att det aldrig föreligger tvång 
bakom lärares individuella fortbildning men att de ibland rekommenderar speciell 
fortbildning för enskilda lärare.  

Skolledning 1 uppfattar ett stort problem i att de inte får något stöd från Förvaltning 1 
gällande fortbildning av grundskolelärare. De menar att kompetensen inte finns hos 
förvaltningen. Tidigare har även stödet från Förvaltning 2 varit otillräckligt men 
enligt Skolledning 1 har detta stöd förbättrats under de senaste 2-3 åren. 
Skolledningen upplever dock inte ett helt stöd från Förvaltning 2, då de inte får full 
information om pågående fortbildningsaktiviteter samt inte får delta på informella 
rektorsträffar. Skolledning 1 känner sig bortglömda då de tillhör en annan förvaltning 
än merparten av kommunens grundskolor. För att stödja stressade lärare med hög 
arbetsbelastning minskar skolledningen kraven på enskilda lärares fortbildning.  

Medarbetarsamtalet ser Skolledning 1 som ett tillfälle att uppmuntra lärare till 
fortbildning. Först sker en avstämning för att kontrollera hur lärarna tagit del av 
fortbildning under läsåret. Skolledningen utgår inte regelrätt utifrån lärarnas 
föregående fortbildningsplan och anser att 96 timmar är godtagbart. De hävdar också 
att de flesta lärare fortbildar sig under 104 timmar varje läsår. För att uppmuntra 
lärarna upprättas därefter en individuell kompetensutvecklingsplan för ett år framåt. 
Denna görs i dialog mellan skolledningen och lärarna. För lärare som vill fortbilda sig 
inom Lärarlyftet uppmuntrar Skolledning 1 till detta. Skolledningen har uppmuntrat 
lärare att läsa Lärarlyftet på halvtid över ett helt läsår då det enligt skolledningen blir 
mindre personalbyten vilket gynnar eleverna. Ett annat skäl till detta är att fler lärare 
på så sätt får ta del av Lärarlyftet, vilket är bra för både organisationen och eleverna 
enligt Skolledning 1. 

Lärarnas arbetsbelastning uppfattar Skolledning 1 som det största hindret för 
fortbildning. Ett annat hinder är ekonomin och resurser att ta in vikarier. Ett 
exempel som skolledningen nämner är kommunens didaktiska nätverk på högskolan 
som vissa lärare går på då och då. Ibland tvingas Skolledning 1 att sätta stopp för 
lärare som vill ta del av dessa träffar då budgeten inte tillåter att anställa vikarier. Ett 
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annat hinder som skolledningen diskuterar är kommunens A-prissystem vilket de 
menar skapar olika förutsättningar på grund av skolors storlek. Skolledningen anser 
att systemet därför är orättvist och menar att skolorna inom kommunen borde 
samarbeta mer kring fortbildning. Skolledning 1 uppfattar också att bristande 
information om fortbildningssatsningar inom Förvaltning 1 är ett hinder för 
fortbildning på skolan. Att Skolledningen inte får vara med på informella 
rektorsträffar inom Förvaltning 2 ser de också som ett hinder.  

Skolledning 1 har ett behov av mer centralt styrd fortbildning från kommunen då de 
anser att ansvaret idag är för stort för enskilda skolledare. Central fortbildning är 
enligt skolledningen viktig för att säkerställa att ämneslärare med färre kollegor, som 
till exempel lärare i Idrott och Hälsa, får ta del av fortbildning. Kommunens satsning 
på En hållbar skolutveckling är en bra satsning enligt skolledningen. De menar dock 
att projektet borde vara än mer styrt och att det inte räcker med att utbilda piloter 
bland lärarna utan att även skolledare borde få utbildning. Skolledningen anser att 
alla grundskolor ska vara med i En hållbar skolutveckling och att det inte ska vara ett 
val.    Ledarskap och bedömning ser Skolledningen som de största behoven vad gäller 
fortbildning för grundskolelärare, främst gäller det för nyexaminerade 
grundskolelärare på Skola 1.  

4.2.6. Lärare 1 på Skola 1 

Fyra av lärarna på Skola 1 önskar att mer tid av den gemensamma fortbildningstiden 
var möjlig att disponera till individuell fortbildning. Lärare 1-1 vill ha två 
fortbildningsdagar per termin att bestämma över. Även Lärare 1-2 önskar fler fria 
timmar till individuell fortbildning. En uppdelning av gemensamma studiedagar ser 
Lärare 1-3 som ett ideal för fortbildning. Läraren önskar själv få ansvara för en halv 
dag av studiedagarna för att kunna avsätta tid för exempelvis läsning av litteratur. En 
till två gemensamma studiedagar samt två till tre studiedagar för ämnesfortbildning 
är idealet för Lärare 1-4. Läraren ifrågasätter också om staten skjuter till tillräckligt 
med pengar till kommunerna för att kunna bedriva kvalificerad fortbildning.  
 
Lärare 1-5 är nöjd med hur arbetet med fortbildning ser ut idag, men anser att central 
fortbildning från kommunen inte alltid är bra då grundskolorna inom kommunen 
hunnit olika långt i utvecklingen, kan olika mycket och har olika behov. Läraren anser 
dock att gemensam fortbildning för alla skolor också kan vara bra då alla får samma 
utbildning. Idealet för Lärare 1-6 skulle vara om alla grundskolor inom kommunen 
tillhörde samma förvaltning. Läraren anser att Skola 1 inte får full information från 
kommunen och Förvaltning 1 och menar att skolan exempelvis står utanför 
kommunens internationella arbete.    
 
Samtliga lärare på Skola 1 har en individuell skriven fortbildningsplan som de arbetat 
fram i samråd med skolledningen på det senaste medarbetarsamtalet. I alla lärares 
fortbildningsplaner på Skola 1 finns både en individuell del, som berör fortbildning 
för den enskilde läraren, men också en del som tar upp fortbildning som sker 
gemensamt. Den gemensamma delen har det senaste året främst innehållit arbete 
med Likvärdig bedömning och Individuella utvecklingsplaner (IUP). 

Som individuell fortbildning har Lärare 1-1 en matematikutbildning medan Lärare 1-
2 arbetar som pilot inom arbetet med likvärdig bedömning IUP samt 
inspiratörsarbete inom matematik i sin individuella del. I pilotarbetet ingår att 
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utbilda övriga lärare på skolan. Lärare 1-3 har under läsåret utbildat sig inom 
International Childhood Developement Program (ICDP), vilket utgör lärarens 
individuella del. I den individuella delen för Lärare 1-4 ingår några föreläsningar 
samt en träff med kommunens Idrottslärarförening. Lärare 1-5 är pilot inom arbetet 
med Likvärdig bedömning. Även Lärare 1-6 har en individuell del vilken omfattar en 
skrivarkurs som läses på heltid under sommaren 2009.  

Användningen av de 104 fortbildningstimmarna under förra läsåret såg olika ut 
mellan lärarna på Skola 1. Lärare 1-1 arbetade med individuell fortbildning inom 
matematik och deltog i en utbildning med flertalet föreläsningar. Läraren tog också 
del av föreläsningar som hölls av Förvaltning 2. Även Lärare 1-2 fortbildade sig inom 
matematik under förra läsåret efter att läraren blivit tillfrågad av Skolledning 1 om 
denne ville bli matematikinspiratör. Läraren anser att Skolledning 1 är flexibel om 
denne vill fortbilda sig mer eller mindre än de 104 timmarna.  

Lärare 1-3 använde 80 timmar av sin individuella fortbildningstid till arbete inom 
ICDP, vilken innehöll en heldag med föreläsningar samt inläsning av kurslitteratur. 
Läraren vet inte vad som händer om denne vill fortbilda sig mer eller mindre än de 
104 timmarna men upplever att det finns en öppen dialog med Skolledning 1 såväl 
under medarbetarsamtalet samt emellan dessa. Som individuell fortbildning deltog 
Lärare 1-4 på en träff med Idrottslärarföreningen under förra läsåret. Läraren menar 
att denne inte utnyttjande alla timmar och upplever att denne kan fortbilda sig mer 
eller mindre än de 104 timmarna, då det enligt denne inte finns några exakta mått. 
Inom arbetet med Likvärdig bedömning använde Lärare 1-5 sin individuella 
fortbildningstid under förra läsåret där denne var och är pilot inom detta 
fortbildningsprojekt. Läraren räknar inte sina fortbildningstimmar exakt men 
upplever att denne kan föra en dialog med Skolledning 1 om läraren vill fortbilda sig 
utöver de 104 timmarna och tror inte detta skulle vara några problem för 
skolledningen. Arbete med arbetsbeskrivningar samt med styrdokumenten var 
individuell fortbildning som Lärare 1-6 tog del av under förra läsåret. Läraren 
fortbildade sig inte under 104 timmar förra läsåret, men hävdar att det fanns 
godtagbara skäl till detta som Skolledning 1 godkände.   

Fem av lärarna, Lärare 1-1 till Lärare 1-5 på Skola 1, uppfattar deltagande på de 
gemensamma fortbildningsdagarna som ett krav från Skolledning 1. Lärare 1-5 
uppfattar även ett krav i att denne aktivt ska delta under dessa tillfällen. Förutom 
ovannämnda krav upplever Lärare 1-1 inga övriga krav från skolledningen annat än 
att båda parter ska vara överens kring dennes individuella fortbildning. Lärare 1-3 
upplever det som krav från skolledningen att denne ska fortbilda sig. Att Lärare 1-4 
ska ha en fortbildningsplan uppfattar läraren som ett krav samt att denne ska sprida 
kunskap till kollegor på skolan som ett indirekt krav från Skolledning 1. Presentation 
av erfarenheter och kunskap från fortbildning på arbetsplatsträffar uppfattar Lärare 
1-5 som ett krav. Lärare 1-6 känner inga specifika krav från Skolledning 1 beträffande 
fortbildning förutom att denne ska ta egna initiativ och motivera sitt val av 
individuell fortbildning för skolledningen. Däremot upplever läraren att det finns 
indirekta krav som innebär att fortbildningen ska gynna eleverna samt att läraren 
bör ge något tillbaka till skolan och arbetslaget.     

Vad gäller krav från kollegor angående fortbildning menar fyra av lärarna, Lärare 1-
2, Lärare 1-3, Lärare 1-4 och Lärare 1-6 att de inte känner några krav från övriga 
lärare.  Samtliga lärare förutom Lärare 1-2 hävdar dock att kollegor förväntar att 
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lärarna återkopplar och vidareförmedlar nyvunna kunskaper och erfarenheter från 
fortbildning till arbetslagen. Lärare 1-5 känner detta som ett krav.   

Samtliga sex lärare på Skola 1 anser att Skolledning 1 styr eller styr hårt över den 
gemensamma fortbildningen under studiedagar.  Lärare 1-1 menar att Skolledning 1 
behovsstyr fortbildningen hårt. Lärare 1-3 menar att mycket av den fortbildning 
lärarna fått ta del av under den senaste tiden bygger på Lpo94 (2006)och andra 
styrdokument. Lärare 1-3 poängterar att beslut kring den individuella fortbildningen 
och arbetslagets fortbildning sker i samspel mellan Skolledning 1 och lärare. Även 
Lärare 1-4, Lärare 1-5 och Lärare 1-6 menar att Skolledning 1 styr över den 
gemensamma fortbildningen. Lärare 1-4 anser det som negativt att fortbildningen på 
studiedagarna inte alltid tar upp aktuella områden eller innehåll som lärarna själva 
önskar. I motsats till detta anser Lärare 1-5 att det är bra att Skolledning 1 styrt över 
den gemensamma fortbildningen då den hjälper att leda skolan framåt. Lärare 1-6 
menar att skolledningen styrt den gemensamma fortbildningen hårt under de 
senaste två åren men menar att det annars är väldigt individuellt när denne fortbildar 
sig och om vad fortbildningen handlar om.       

Två av lärarna, Lärare 1-2 och Lärare 1-4, känner ett stöd från Skolledning 1 
beträffande fortbildning. Fyra av lärarna, Lärare 1-1, Lärare 1-3, Lärare 1-5 och Lärare 
1-6, känner ett stort stöd av skolledningen. Lärare 1-2 upplever ett stöd i och med att 
skolledningen är öppna och mottagliga för personalens önskemål. Lärare 1-2 känner 
dock inte lika stort stöd för egen vald fortbildning. Även Lärare 1-4 känner ett stöd 
från Skolledning 1 men upplever också ekonomiska begränsningar på Skola 1. 
Upplevelsen av ett stort stöd beror enligt Lärare 1-1 och Lärare 1-3 på att de fått 
fortbilda sig efter önskemål. Den sistnämnde upplever också stöd då denne fått 
kompensationsledigt, vikarier samt förberedelsetid inför presentation av 
fortbildningsdeltagande i lärarkollegiet. Lärare 1-5 upplever ett stort stöd då läraren 
alltid känner att denne kan diskutera fortbildning på medarbetarsamtal samt alltid 
får respons från Skolledning 1. Vid prioriteringssvårigheter anser läraren att 
skolledningen stödjer genom att prioritera åt läraren. Även Lärare 1-6 upplever ett 
stort stöd då denne kan få fortbildning som önskas. Detta förutsatt att läraren tar 
egna initiativ, motiverar sitt val samt att läraren bidrar med kunskap till skola och 
arbetslag. Lärare 1-6 upplever också att det finns en stor förståelse hos Skolledning 1 
om lärare av personliga skäl inte klarar av att fortbilda sig under en tidsperiod.  Som 
stöd uppfattar läraren att tid och pengar inte är ett problem för Skolledning 1 och 
lärarens fortbildningsmöjligheter.        

Samtliga lärare på Skola 1 upplever att Skolledning 1 uppmuntrar dem till 
fortbildning i olika former samt är lyhörda beträffande deras önskemål om 
individuell fortbildning. Lärare 1-1 till Lärare 1-5 nämner alla medarbetarsamtalet 
som ett tillfälle där de uppmuntras till fortbildning. Lärare 1-5 beskriver att 
Skolledning 1 i medarbetarsamtalen uppmuntrar denne genom att ställa frågor som; 
”Vad vill du?” och ”Vad har du för önskemål?”. Lärare 1-3 menar att Skolledning 1 tar 
hänsyn till enskilda intressen och uppmuntrar denne till fortbildning i 
medarbetarsamtalet. Lärare 1-1 menar också att Skolledning 1 gör uppföljningar av 
den fortbildningsplan som skrevs förra året i medarbetarsamtalen.   

Samtliga lärare upplever också att Skolledning 1 uppmuntrar till fortbildning genom 
att de inte sagt nej då lärarna visat intresse för och kunnat motivera fortbildning. 
Lärare 1-6 upplever heller inte att tid eller kostnader för fortbildning är ett problem 
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för skolledningen. Lärare 1-4 menar att skolledningen uppmuntrar denne till 
fortbildning när skolans ekonomi är god, men påpekar att Skola 1 fick ställa in 
studiedagar under hösten 2008 på grund av köpstopp. Utskick av e-post 
innehållande olika former av fortbildning, bland annat kommunkatalogen, nämns av 
Lärare 1-1 till Lärare 1-3 som annan form av uppmuntran.    

Tiden och att vara borta från klass och kollegor anser flest lärare på Skola 1 vara 
hinder för fortbildning. Tiden menar Lärare 1-2, Lärare 1-3, Lärare 1-5 och Lärare 1-6 
är ett hinder. Lärare 1-2 beskriver tiden som ett hinder ur två olika perspektiv. Det 
ena är att hinna gå iväg från skolan på fortbildning då detta tar reell tid. Det andra är 
att de gemensamma fortbildningsdagarna ska räcka till så mycket som till exempel 
möten, byte av klassrum men även att hinna genomföra fortbildningsinitiativ som 
kommer från kommunen. Lärare 1-1 menar att snabba kast i skolan är ett hinder för 
fortbildning. Då det sker fortbildningssatsningar från både skolledning och kommun, 
leder det till en osäkerhet hos lärarna.   

Lärare 1-4 nämner ekonomin som ett hinder för fortbildning. Samma lärare och 
Lärare 1-2 tar också upp svårigheten med att hitta vikarier som ett hinder. Tre av 
lärarna, Lärare 1-1, Lärare 1-3 och Lärare 1-5 nämner olika former av oro för sina 
elevgrupper som ett hinder till fortbildning. Lärare 1-1 menar att det tar emot att vara 
borta från undervisningstid då denne upplever sig svika elever, kollegor och 
skolledning. Även Lärare 1-3 beskriver att denne känner ett stort ansvar inför elever 
och kollegor om att inte vara borta för mycket från undervisningen. Läraren menar 
även att det blir ett merarbete när denna fortbildar sig då läraren måste göra för- och 
efterarbete för undervisningen samt instruera vikarier. Lärare 1-5 uppfattar oro vid 
frånvaro från eleverna som ett hinder för fortbildning samt att fortbildning kan 
kännas som en belastning och att det då kan vara svårt att prioritera. 
Arbetsbelastningen nämner Lärare 1-6 som ett hinder och menar att det vardagliga 
lärararbetet tar mycket tid och energi vilket gör det svårt att också orka med 
fortbildning. Läraren har också fått avstå föreläsningar på grund av personliga skäl. 
Lärare 1-6 menar också att kommunens förvaltningsstruktur med två förvaltningar 
gör att Skola 1 ibland inte får fullständig information om fortbildningsmöjligheter, 
exempelvis inom internationellt utbytesarbete.         

Inget behov av ytterligare individuell eller kollegial fortbildning än den som sker nu 
känner Lärare 1-2, Lärare 1-3 och Lärare 1-5. De andra tre lärarna på Skola 1 känner 
ett behov av fortbildning inom olika områden. Lärare 1-1 skulle gärna ta del av fler 
korta föreläsningar om olika ämnen för att få nya idéer till sitt arbete medan Lärare 1-
4 och Lärare 1-6 känner behov av fortbildning inom sina ämnen.     

4.2.7. Skolledning 2 på Skola 2 

Idealet skulle enligt Skolledning 2 vara att Skola 2 kunde satsa 5000 kronor per år 
och lärare på dess fortbildning.  

Skola 2 avsätter 0,24 % av sin totala budget på 46 miljoner till fortbildning under 
läsåret 2009, vilket också motsvarar 110 000 kronor. Enligt Skolledning 2 räcker inte 
pengarna för att fullfölja ansvaret gentemot lärarna och kommunen. Därför utökar 
Skolledning 2 resurser till fortbildning från den så kallade rektorsreserven. 
Skolledningen menar att de ekonomiska utgifterna för fortbildning ständigt kommer 
att öka i skolans budget. 
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Skolledning 2 försöker att vara lyhörd och tillgodose lärarnas önskemål beträffande 
individuell fortbildning. Lärarna har många önskemål om fortbildning och 
skolledningen anser att de ofta tvingas bromsa lärarnas ambitioner. Ekonomi och tid 
nämns som hinder och skolledningen ber då lärarna att prioritera sina val. I 
medarbetarsamtalen talar alltid Skolledning 2 om individuell fortbildning med 
lärarna. Skolledning 2 menar att det finns lärare som vill fortbilda sig mycket och att 
det finns de som säger att de inte har några behov av fortbildning för tillfället. En 
tendens som Skolledning 2 kan se är att när lärare på Skola 2 närmar sig pension så 
minskar intresset för fortbildning eller för att diskutera detta.  

Arbetet med fortbildning på Skola 2 sker efter diskussion mellan Skolledning 2 och 
lärare. Tre representanter från Skolledning 2 träffar sju lärarrepresentanter från olika 
arbetslag, för diskussion om den gemensamma fortbildningstiden. Just nu arbetar 
Skola 2 med Likvärdig bedömning och IUP där pilotlärare har utbildats som i sin tur 
utbildar övriga lärare i arbetslagen. Skolledning 2 ser en nödvändighet att nå ända 
fram med detta arbete.  

Beträffande kommunens satsning på En hållbar skolutveckling har Skola 2 valt att 
skjuta upp starten till hösten 2009. Skolledning 2 är positiva till kommunens initiativ 
och menar att det är positivt att skolan får välja en processledare och dess 
arbetsmetod som passar den enskilda skolan. Intentionen är att utbilda piloter inom 
detta under hösten 2009 för att sedan börja arbetet under våren 2010. 
Arbetsbelastningen på personalen i och med det rådande arbetet med Likvärdig 
bedömning och IUP, samt att beslutet skulle fattas väldigt snabbt, är två av skälen till 
varför Skola 2 inte valde att gå med i projektet från början. Det skulle krävas för 
mycket tid och ork av personalen för att mäkta med Skolverkets intentioner och 
samtidigt klara av En hållbar skolutveckling menar Skolledning 2. Skolledning 2 
anser att större fortbildningsprojekt måste vara väl förankrade hos lärarna för att 
kunna genomföras på ett konstruktivt sätt. Det andra skälet är att Skolledning 2 
också har ansvaret för ett annat rektorsområde och de ser därmed möjligheten att 
upptäcka utfallet av kommunprojektet genom att studera utvecklingen i denna skola. 

Användning Skolledning 2 styr och använder en stor del av de 104 timmarna 
fortbildningstid till gemensamma fortbildningsinsatser. De menar dock att det måste 
finnas möjlighet att tillgodose önskemål som kommer från lärarna. Skolledning 2 
anser att ett stort individuellt ansvar vilar på den enskilde läraren att söka och hitta 
fortbildning. Skolledningen anser sig vara flexibel om lärare vill fortbilda sig utöver 
de 104 timmarna. Beslutet tas efter dialog med läraren samt under förutsättning att 
fortbildningen kan komma den enskilda läraren och Skola 2 till nytta.       

Skolledning 2 menar att staten satt upp ramarna men i övrigt upplevs inga tydliga 
krav på fortbildning från staten. Lärarlyftet är en möjlighet och inte ett krav enligt 
skolledningen. Från kommunen anser skolledningen att det finns tydliga och 
långsiktiga fortbildningskrav där vissa delar är obligatorisk fortbildning inom 
kommunens regi. Som ett exempel tar skolledningen upp kommunens projekt med 
En hållbar skolutveckling. Ett krav som Skolledning 2 ställer på sina lärare är att de 
ska ta del av den obligatoriska fortbildningen på Skola 2.  

Skolledning 2 menar att de styr över fortbildningen på skolan genom att alla lärare 
måste arbeta med Social emotionell träning (SET). Lärarnas fortbildning styr de över 
utifrån hur arbetet på skolan bedrivs samt genom medarbetarsamtal. I fall där 
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skolledningen ser tydliga behov eller brister hos lärare försöker de övertyga dem att 
satsa på rätt fortbildning. Avslutningsvis hävdar Skolledning 2 att de försöker styra 
pådrivandet av fortbildning så att det blir en pågående process bland lärarna.     

Oavsett ämneskategori eller undervisningsår menar Skolledning 2 att stat och 
kommun stödjer den enskilda läraren genom möjligheter till fortbildning. Ett 
kommunalt stöd upplever skolledningen i att kommunen utvecklat och satsar mycket 
på internationellt samarbete. Skola 2 har deltagit i åtskilliga utbyten med skolor från 
andra länder inom och utanför Europa. Fortbildning som erbjuds inom Förvaltning 2 
uppfattar Skolledning 2 som ett stöd. Att kommunen skickar ut Kommunkatalogen 
till Skola 2 uppfattar skolledningen också som ett stöd.    

Skolledning 2 uppfattar det breda utbudet av interna fortbildningsmöjligheter inom 
Kommunkatalogen från kommunen som en uppmuntran till fortbildning för lärarna. 
Vad gäller arbetet med fortbildning och uppmuntring kring denna är inte 
Skolledning 2 så konkret att de utfärdar en skriftlig fortbildningsplan med lärarna i 
medarbetarsamtalet. Istället har de en målinriktning att nå en överenskommelse med 
läraren om vilken fortbildning som är rimlig.   

Skolledning 2 anser att ekonomin är det största hindret vad gäller fortbildning av 
lärare. Även om kommunen (Förvaltning 2) står för kostnader för föreläsare menar 
skolledningen att det innebär omkostnader för Skola 2, till exempel för vikarier. Ett 
exempel är kommunens satsning på En hållbar skolutveckling där hela personalen 
ska åka iväg och träffa en processledare under två dagar hösten 2010. Detta kommer 
enligt skolledningen innebära en vikariekostnad på 60 000-80 000 kronor. För att 
kunna delta i denna satsning måste de budgetera extra fortbildningspengar nästa år.  

Skolledningen känner inte ett behov av utökad statlig styrning beträffande 
fortbildning av grundskolelärare. De poängterar dock att Lärarlyftet är ett utmärkt 
exempel på statlig styrning. Inte heller upplever Skolledning 2 ett behov av ökad 
kommunal styrning utan menar att om förvaltningen bjuder till och är insatt så blir 
det bra. Balansen mellan styrd fortbildning och egna satsningar som sker på Skola 2 
är för tillfället god menar Skolledning 2. Om fortbildningen skulle vara mer centralt 
styrd anser skolledningen att det är kommunen och inte staten som ska styra. De 
bygger åsikten på att kommuners behov skiljer sig åt och att huvudmannen känner 
till behoven för deras skolor. I såväl enskilda fortbildningsinsatser inom 
ämneskunskaper samt inom pedagogik ser Skolledning 2 ett fortbildningsbehov för 
grundskolelärare i framtiden.   

4.2.8. Lärare 2 på Skola 2 

Lärare 2-1 är idag nöjd med sin situation gällande fortbildning. Enligt läraren kan 
denne ta del av fortbildning någon gång per termin men kan också välja att avstå. 
Idealet för Lärare 2-2 är att styra mer över den gemensamma fortbildningen på Skola 
2. Mer tid för kollegiala diskussioner av viktiga arbetsuppgifter som exempelvis 
kriteriebeskrivningar anser Lärare 2-3 är idealet. Att slutföra arbete kring gemensam 
fortbildning innan ett nytt område påbörjas anser Lärare 2-4 vore idealet, då läraren 
upplever att Skola 2 idag börjar med nya projekt utan att gamla avslutas. För Lärare 
2-5 vore idealet om Skola 2 var mer flexibel och att skolan vissa dagar kunde stängas 
för fortbildning. Läraren anser också att den gemensamma fortbildningen borde 
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specificeras mer mot lärarnas olika ämnesinriktningar. Lärare 2-6 anser att idealet är 
om det finns fortbildning inom många olika ämnesområden 

Ingen av lärarna på Skola 2 har någon skriven individuell fortbildningsplan. 
Skolledningen har pratat om fortbildning med tre av sex informanter. Detta skedde 
på de senaste medarbetarsamtalen med Lärare 2-1, Lärare 2-2 och Lärare 2-5. För 
Lärare 2-1 beslutades det i samråd med skolledningen att denne skulle läsa en 
datautbildning. I det senaste medarbetarsamtalet för Lärare 2-2 beslutades i samråd 
med skolledningen att läraren inte behöver ta del av någon fortbildning utöver de 
gemensamma studiedagarna, då läraren i år har flera nya arbetsuppgifter. Varken 
Lärare 2-3 eller Lärare 2-4 har diskuterat kring fortbildning på deras senaste 
medarbetarsamtal. Lärare 2-6 har ingen skriven fortbildningsplan och har heller inte 
talat med skolledningen kring fortbildning. Läraren har dock inte varit på sitt första 
medarbetarsamtal ännu.  

Lärarnas användning av de 104 timmarna fortbildning under förra läsåret såg olika 
ut på skola 2. Den gemensamma fortbildningen under förra läsåret handlade mycket 
om SET (Social Emotionell Träning). Lärare 2-1 känner inte till dennes rättighet till 
104 timmar fortbildningstid per läsår. Som individuell fortbildning läste läraren en 
kurs inom Bornholmsmodellen som omfattade 12,5 timmar och vilket var ett krav 
från Skolledning 2. Lärare 2-1 gick också en datautbildning som omfattade två 
förmiddagar samt läsning av litteratur. Läraren menar att denne kan välja att göra 
individuell fortbildning men att läraren också kan låta bli. Läraren vet inte vad som 
händer om denne vill fortbilda sig mer eller mindre än de 104 timmarna. En 
distansutbildning inom språkarbete, omfattande 10,5 Hp, gjorde Lärare 2-2 som 
individuell fortbildning under förra läsåret. Utbildningen valdes i samråd med 
Skolledning 2 då ett kommande behov kring denna kunskap väntade läraren på Skola 
2. Om Lärare 2-2 fortbildar sig mindre än de 104 timmarna menar denne att 
ingenting händer. Om läraren vill fortbilda sig mer kan denne få kompensation i form 
av en ledig tid. Lärare 2-3 deltog på en utbildning inom SET samt en halvdags 
utbildning inom utomhuspedagogik som individuell fortbildning. Läraren är numera 
pilot inom arbetet med SET på Skola 2. Utöver detta läste läraren kurslitteratur som 
Skolledning 2 bestämt. Lärare 2-3 vet inte vad som händer om denne vill fortbilda sig 
mer eller mindre än de 104 timmarna.  

En biblioteksföreläsning samt läsning av ungdomslitteratur var den individuella 
fortbildning som Lärare 2-4 tog del av under förra läsåret. Läraren tror att 
Skolledning 2 ger sitt godkännande om denne vill fortbilda sig mer än de 104 
timmarna och att lärare som inte fullföljer fortbildningstiden måste ta del av skolans 
datautbildningar. Lärare 2-5 fortbildade sig inom utomhuspedagogik och läste då en 
kurs på högskolan som omfattade 7,5 Hp. Under 10 dagar var läraren borta från 
Skola 2 i detta syfte och därutöver tillkom inläsning av kurslitteratur samt skrivande 
av inlämningsuppgifter. Läraren tog också del av en av tre träffar inom 
Idrottslärarföreningen. Lärare 2-5 menar att ingenting händer om läraren väljer att 
fortbilda sig mer eller mindre än de 104 timmarna. Lärare 2-6 arbetar sitt första år 
som lärare och har inte tagit del av någon fortbildning utöver den för lärarna 
gemensamma fortbildningen på Skola 2. Läraren känner inte till sin rättighet att ta 
del av 104 timmar fortbildningstid och vet inte vad som händer om läraren fortbildar 
sig mer eller mindre än denna tid.       
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Fyra av lärarna, Lärare 2-2, Lärare 2-4, Lärare 2-5 och Lärare 2-6, upplever ett krav 
från Skolledning 2 att delta på de gemensamma fortbildningsdagarna som Skola 2 
anordnar. Två av lärarna nämner inte detta som ett krav. Skolledning 2 ställde ett 
krav att alla lärare som undervisar i år 1-3 skulle gå Bornholmskursen vilket Lärare 2-
1 uppfattade som ett krav från skolledningen. Lärare 2-2 uppfattar inga andra krav 
än att ta del av skolans gemensamma fortbildning. Skolledningens förslag till 
fortbildning inom språkarbete, upplevde Lärare 2-3 som ett indirekt krav, då 
Skolledning 2 uppmanade läraren att öka dennes kompetens inom detta område. 
Lärare 2-3 upplever också ett krav i att läraren varje termin ska redovisa för 
Skolledning 2 vad denne fortbildat sig kring samt tidsåtgång för detta. Läraren 
känner också ett krav från skolledningen i att denne ska utbilda övrig personal inom 
SET. Fullföljning av de gemensamma fortbildningsdagarna samt att lämna in en 
fortbildningsrapport vid terminens slut uppfattar såväl Lärare 2-4, Lärare 2-5 och 
Lärare 2-6 som ett krav från Skolledning 2. Lärare 2-5 uppfattar det som en brist att 
ingen från Skolledning 2 tittar över den individuella fortbildningen som sker utan att 
lärarna endast lämnar in ett papper som enligt denne inte värderas.  

Ingen av lärarna på Skola 2 känner några krav från kollegor att ta del av fortbildning 
eller att dela med sig av nyvunnen kunskap. Däremot menar Lärare 2-3 och Lärare 2-
5 att de av eget intresse gärna delar med sig av denna. Enligt Lärare 2-2 finns tanken 
att vilja dela med sig av fortbildning men läraren menar att tiden inte räcker till.     

Styrning Fem av sex lärare på Skola 2, Lärare 2-1, Lärare 2-2 och Lärare 2-4 till 
Lärare 2-6, menar att Skolledning 2 styr eller styr helt över den gemensamma 
fortbildningen. Utöver ovan nämnda styrning anser Lärare 2-1 inte att Skolledning 2 
styr över den individuella fortbildningen, något som Lärare 2-3 inte heller anser. 
Lärare 2-2 är negativt inställd till ovan nämnda styrning och menar att den 
fortbildning som denne får ut mest av är fortbildning läraren väljer själv. Även Lärare 
2-4 menar att Skolledning 2 ibland anordnar lösryckta föreläsningar som inte ger så 
mycket. Lärarna har enligt Lärare 2-5 möjlighet att påverka och komma med idéer till 
Skolledning 2 kring fortbildningsinnehållet vid de gemensamma dagarna. Resten av 
fortbildningen sker i form av individuell och kollektiv planering i arbetslagen menar 
Lärare 2-5. Skolledning 2 styr inte över den individuella delen uppfattar Lärare 2-6. 

Två lärare upplever inget stöd. Lärare 2-1, Lärare 2-3 och Lärare 2-5 har inte upplevt 
några problem eller fått nej från Skolledning 2 vilket sammantaget upplevs som ett 
stöd från skolledningen. Lärare 2-2 upplever att skolledningen alltid stödjer läraren 
vid eget initiativtagande till fortbildning. Lärare 2-4 och 2-6 känner inget stöd från 
Skolledning 2 beträffande fortbildning och menar att de sällan pratar om fortbildning 
annat än på de gemensamma dagarna.         

Fyra av lärarna på Skola 2 upplever att de uppmuntras till fortbildning av 
Skolledning 2. Två lärare menar att de inte uppmuntras till fortbildning av 
Skolledning 2. En av dessa har arbetat mindre än ett år på skolan och därför inte haft 
något medarbetarsamtal. En av de lärare som känner uppmuntran är Lärare 2-1, men 
denne kan inte ge några exempel på hur. Vid eget initiativtagande till fortbildning 
upplever Lärare 2-2 en uppmuntran från skolledningen. Lärare 2-2 menar att 
Skolledning 2 är positiva till om läraren vill fortbilda sig mer och att detta går att lösa 
både genom ersättning i tid, milersättning samt vikarietillsättning. E-post angående 
föreläsningar uppfattar Lärare 2-3 som uppmuntran till fortbildning. För Lärare 2-3 
och Lärare 2-5 upplevs också uppmuntran genom att de inte fått nej från Skolledning 
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2 om de önskat fortbilda sig. Den sistnämnda läraren har aldrig upplevt ekonomi som 
ett hinder vilket också uppfattas som en uppmuntran. Lärare 2-4 känner ingen 
uppmuntring gällande fortbildning från Skolledning 2. Läraren menar dock att 
fortbildning sker i samband med start och avslut av skolåret. Lärare 2-6 upplever 
ingen uppmuntran gällande fortbildning från skolledningen och menar att det talas 
väldigt lite om fortbildning på skolan.   

Tiden, brist på vikarier och att vara borta från elever och kollegor är återkommande 
hinder till fortbildning anser lärarna på Skola 2. Lärare 2-3 till Lärare 2-5 och Lärare 
2-6 menar att frånvaro från elever och kollegor är ett hinder till fortbildning. Lärarna 
uttrycker olika skäl till detta. Det blir rörigt i klassen då läraren är borta menar 
Lärare 2-4. Lärare 2-5 känner ett ansvar för såväl elever som kollegor och vill därför 
inte vara borta. Detta innebär att kollegor måste vikariera vilket blir en ytterligare 
arbetsbelastning för dem. Lärare 2-6 skulle känna sig dum om denne åkte bort på 
fortbildning när eleverna är i skolan. Lärare 2-1, Lärare 2-4 och Lärare 2-5 menar att 
svårigheten att tillsätta vikarier är ett hinder.  

Tiden upplever Lärare 2-3, Lärare 2-4 och Lärare 2-6  som ett hinder, då de inte vet 
när de ska hitta utrymme för fortbildning. Lärare 2-3 ser tiden som ett hinder ur olika 
aspekter då läraren känner att fortbildning inte får ta för mycket tid från eleverna. En 
annan aspekt är att det tar mycket tid att förbereda vikarier om denne ska vara borta. 
Den tredje tidsaspekten som Lärare 2-3 upplever är att denne har mycket att göra 
som klasslärare och därför inte hinner vara borta från skolan. Ekonomin på Skola 2, 
om fortbildningen kostar för mycket, upplever Lärare 2-2 som ett hinder.   

Fyra av lärarna, Lärare 2-1, Lärare 2-2, Lärare 2-4 och Lärare 2-5 känner inget behov 
av ytterligare fortbildning än den som de arbetar med nu, individuellt och kollegialt 
på Skola 2. Fortbildning inom konflikthantering, bedömning och kriteriebeskrivning 
känner Lärare 2-3 ett behov av. Lärare 2-6 känner ett stort behov av fortbildning 
inom många områden men nämner inga specifika.       

4.3. Sammanfattning av resultat 

Resultatet i studien visar att samtliga informanter arbetar med fortbildning men att 
detta sker på olika sätt. Användningen av de 104 timmar fortbildningstid per läsår, 
som varje lärare har rätt till, bestäms av såväl skolledningarna samt lärarna själva. 
Resultatet visar att båda skolledningarna styr mycket över denna tid, främst vad 
gäller fortbildning som gynnar hela skolan. De ställer också krav på att lärarna själva 
tar ett individuellt ansvar för fortbildning samt motivera valet av denna. Lärarnas 
upplevelse, av på dem ställda krav beträffande fortbildning, gäller främst att delta vid 
den gemensamma fortbildningen. Inga lärare upplever det som ett krav från kollegor 
att ta del av fortbildning. Majoriteten av lärarna på Skola 1 upplever dock ett indirekt 
krav att dela med sig av nyvunnen kunskap från fortbildning, vilket lärarna på Skola 
2 inte gör. Såväl stat som kommun uttrycker att skolledningen har ett stort ansvar i 
arbetet med fortbildning på de enskilda grundskolorna. Däremot påverkar de 
innehållet i fortbildningen genom olika initiativ. Varken förvaltningarna eller 
skolledningarna känner av några krav angående fortbildning från staten. De upplever 
dock exempelvis den statliga fortbildningssatsningen Lärarlyftet som en uppmuntran 
till fortbildning. Skolledning 2 känner större uppmuntran och stöd till fortbildning 
från Förvaltning 2, än vad Skolledning 1 upplever från Förvaltning 1 och Förvaltning 
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2. Lärarna på Skola 1, upplever i sin tur ett större stöd och uppmuntran till 
fortbildning från sin skolledning, än vad lärarna på Skola 2 gör.  

Resultatet i studien visar att samtliga parter har såväl ideal, behov samt ser hinder för 
lärares fortbildning inom grundskolan. Ekonomiska resurser och tid nämns som både 
förutsättningar och hinder för fortbildning. En otydlighet i arbetet och ansvaret kring 
fortbildning mellan förvaltningarna lyfter Förvaltning 1 och Skolledning 1 upp som 
ett hinder i fortbildningsarbetet, något som inte Förvaltning 2 eller Skolledning 2 
nämner. Kommunstyrelsen ser en bra samverkan mellan förvaltningarna som ett 
ideal för fortbildning inom grundskolan, vilket Förvaltning 1 överensstämmer i och 
även nämner som ett behov. Frånvaro från elever nämns utav många lärare som ett 
hinder till fortbildning, ett hinder som Förvaltning 2 men varken Skolledning 1 eller 
Skolledning 2 uppmärksammat.     

5. Resultatanalys 

I följande avsnitt analyseras resultatet utifrån de fyra forskningsfrågorna samt 
följande tio kategorier. 1. Ideal, 2. Resurser, 3. Arbete, 4. Användning, 5. Krav, 6. 
Styrning, 7. Stöd, 8. Uppmuntran, 9. Hinder och 10. Behov. Denna kategorisering är 
ett resultat av informanternas mest berörda ämnesområden och förekommande svar. 
Delar av studiens material, som inte varit av intresse för att belysa och besvara dess 
syfte och forskningsfrågor, har tagits bort (Stukat, 2005). 

5.1. Ideal  

Såväl Kommunstyrelsen, Förvaltning 1 och Förvaltning 2 anser att fortbildning av 
grundskollärare både är viktig och nödvändig. Kommunstyrelsen lyfter fram 
fortbildning utifrån ett konsument- och arbetsgivarperspektiv där såväl medborgare 
som lärare ska kunna förvänta sig att fortbildning av grundskollärare sker 
kontinuerligt för elevernas och arbetstagarnas utveckling. Även Förvaltning 1 och 
Förvaltning 2 ser fortbildning som betydelsefullt för att utveckla lärare och skolan. 
Gemensamt menar de att lärare genom fortbildning kan få verktyg att utveckla och 
fostra elever i ett föränderligt samhälle. Önskemålet för Förvaltning 1 är mer 
samarbete och samordning mellan förvaltningarna, för att kunna erbjuda en 
kvalitativ fortbildning för samtliga lärare. Skolledning 1 har en liknande syn som sin 
förvaltning kring detta. De menar att likvärdiga förutsättningar mellan Förvaltning 1 
och Förvaltning 2, där båda förvaltningarna får samma möjligheter till fortbildning 
och där de får ta del av samma information vore ett ideal. En liknande tanke har 
Lärare 1-6 som menar att det bästa vore att alla grundskolor inom kommunen 
tillhörde en och samma förvaltning. Dessa tre parter, vilka alla tillhör Förvaltning 1, 
har gemensamt att en organisatorisk ändring av olika karaktär ses som ett ideal. Ett 
ökat samarbete och samordning mellan förvaltningarna nämner inte Förvaltning 2 
som ett ideal. Istället ser de ett ökat stadsbidrag till kommunen, med mer pengar 
öronmärkta till fortbildning som väsentligt, liksom deras nuvarande projekt En 
hållbar skolutveckling.  

För att motverka att lärare fastnar i samma mönster i undervisningen ser Skolledning 
1 fortbildning som betydelsefullt. De önskar att Skola 1 hade resurser att låta lärarna 
få fortbilda sig under tre heldagar varje läsår på annan plats än i skolan. Skolledning 
2 har ett önskemål i form av mer resurser och hävdar att 5000 kronor per 
grundskollärare och år skulle behövas till fortbildning. Beträffande lärarnas ideal 
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skiljer sig Skola 1 och Skola 2 åt. På Skola 1 finns en samstämmighet bland fyra av sex 
lärare att idealet för fortbildning vore att lärarna fick disponera tiden för den 
gemensamma fortbildningen mer fritt utifrån intresse och behov. Lärarna på Skola 2 
har alla olika ideal kring fortbildning. Lärare 2-2 håller med majoriteten av lärarna på 
Skola 1 och skulle själv vilja styra mer över den gemensamma fortbildningstiden.  

5.2. Resurser 

Kommunstyrelsen bestämmer inte över hur mycket resurser kommunens 
förvaltningar ska använda till fortbildning av grundskollärare. Istället menar de att 
det är skolans A-pris, som bestäms av kommunen, samt skolledarnas förmåga att 
avsätta pengar till fortbildning som styr, då de är suveräna över besluten på varje 
grundskola. Förvaltning 1 överensstämmer med detta resonemang. Vidare menar 
Kommunstyrelsen att de pengar rektorer kan avsätta till fortbildning varje år är 
relativt små medel. Förvaltning 2 hävdar att detta beror på att kommunen inte får 
tillräckligt med resurser från staten för att kunna bedriva den fortbildning som vore 
önskvärd, något Förvaltning 1 inte bekräftar. Såväl Skolledning 1 som Skolledning 2 
menar att pengarna de avsätter till fortbildning inte alls räcker till för att lärare och 
kommun ska bli nöjda, vilket Kommunstyrelsen och Förvaltning 2 intygar. Båda 
skolledningarna skulle vilja avsätta betydligt mer pengar till fortbildning av skolornas 
budget än vad de gör idag.   

5.3. Arbete     

Såväl Kommunstyrelsen, Förvaltning 1 och Förvaltning 2 är överens om vikten av god 
samverkan och samarbete mellan förvaltningarna i arbetet med fortbildning. 
Förvaltning 1 samarbetar mycket med Förvaltning 2 och vill utöka samarbetet. 
Förvaltning 1 anser att det idag finns en otydlighet i arbetet med lärarfortbildning 
mellan Förvaltning 1 och Förvaltning 2, bland annat vad gäller samarbete mellan 
förvaltningarna, tillgång på fortbildning samt hur pengar ska fördelas och sökas. 
Förvaltning 2 anser att samarbetet med Förvaltning 1 fungerar bra. Kommun-
styrelsen poängterar att deras ansvar är att lösa oklarheter mellan förvaltningar 
genom att fungera som ett stöd och skapa förutsättningar för en god dialog. De 
hävdar att likvärdighet i tillgång till fortbildning ska råda mellan skolor och lärare 
inom Förvaltning 1 och Förvaltning 2.   

I arbetet med fortbildning har Kommunstyrelsen, Förvaltning 1 och Förvaltning 2 
gemensamt att de ibland ställer direkta frågor till sin närmaste part. 
Kommunstyrelsen frågar förvaltningarna om hur de arbetar med fortbildning och 
förvaltningarna frågar kommunens grundskolor. Som arbetsmetod kan de också 
kräva redovisningar av specifika fortbildningsinsatser.   

Förvaltning 1 försöker ge Skola 1 en snabb service men bekräftar också att de lägger 
ett stort ansvar på Skolledning 1 beträffande fortbildning. Förvaltning 2 har i arbetet 
med fortbildning flera skolutvecklartjänster i jämförelse med en halv tjänst inom 
Förvaltning 1. Förvaltning 2 arbetar mer konkret med fortbildning än Förvaltning 1, 
bland annat genom utveckling av olika skolprojekt såsom En hållbar skolutveckling, 
med didaktikseminarium, ämnesutveckling samt genom samarbete med staten i form 
av Lärarlyftet och högskola. Förvaltning 1 arbetar med fortbildning främst genom 
samarbete med Förvaltning 2 inom olika fortbildningsprojekt samt genom att försöka 
stödja och uppmuntra sina skolledare till fortbildning.      
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En likhet mellan Skolledning 1 och Skolledning 2, i prioriteringen kring den 
gemensamma fortbildningen under det senaste året, har varit arbete med Likvärdig 
bedömning och IUP. Vad Skola 1 och Skola 2 ska arbeta med gemensamt sker enligt 
båda skolledningarna efter en diskussion mellan lärarrepresentanter och 
skolledningarna. I dessa samtal finns även fackrepresentanter med på Skola 1 vilket 
det inte gör på Skola 2. En annan likhet i arbetet med fortbildning hos Skolledning 1 
och Skolledning 2 är att de båda talar om fortbildning i alla lärares 
medarbetarsamtal. Detta bekräftas av samtliga lärarinformanter på Skola 1 men 
dementeras av två av lärarna på Skola 2, som inte talat om fortbildning med 
Skolledning 2 i deras senaste medarbetarsamtal. Vad som skiljer Skolledning 1 och 
Skolledning 2 i arbetet med fortbildning, är att den förstnämna skolledningen 
upprättat en skriftlig kompetensutvecklingsplan med samtliga lärare på Skola 1 i det 
senaste medarbetarsamtalet vilket Skolledning 2 inte gjort med någon utav sina 
lärare på Skola 2. Dessa påståenden bekräftas av samtliga tolv lärarinformanter. En 
annan skillnad är att Skola 1 valt att arbeta med projektet En hållbar skolutveckling 
från dess start medan Skola 2 valt att påbörja arbetet senare.  

5.4. Användning 

Kommunen, genom Förvaltning 1 och Förvaltning 2, utnyttjade inte sin tilldelade 
andel poäng inom Lärarlyftet under dess inledande år. Under 2008 och 2009 
utnyttjade Förvaltning 1 alla sina tilldelade poäng inom Lärarlyftet. Förvaltning 2 
utnyttjade sin andel under 2008 och har under 2009 använt mestadels av poängen.  

Både Skolledning 1 och Skolledning 2 använder och styr över en stor del av lärarnas 
104 timmar fortbildning genom gemensam fortbildning. Skolledning 1 styr över cirka 
50 timmar och Skolledning 2 försöker styra ”över en stor del”. Skolledningarna är 
också samstämmiga om att det måste finnas tid över för varje lärare att kunna 
disponera till individuell fortbildning och de är båda öppna för dialog med lärarna.  

Samtliga lärare på Skola 1 känner till deras rättighet till 104 timmar fortbildning varje 
läsår vilket kan jämföras med Skola 2 där endast fyra av sex lärare känner till denna 
rättighet. Likheter med de båda skolorna är att lärarna under förra läsåret fortbildade 
sig inom olika områden, att vissa lärare använde mer än 104 timmar till fortbildning 
och att vissa använde mindre. Lärarna på Skola 1 känner överlag att de kan föra en 
dialog med Skolledning 1 om de vill fortbilda sig mer eller mindre än de 104 
timmarna. Majoriteten av lärarna på Skola 2 vet inte vad som händer eller menar att 
ingenting händer om de vill fortbilda sig mer eller mindre än de 104 timmarna.     

5.5. Krav 

Enligt Kommunstyrelsen finns det inga tydliga krav på fortbildning av 
grundskollärare från staten annat än att kommunen ska följa skollagen och Lpo94 
vilket kräver fortbildning av lärarna. Detta resonemang överensstämmer med 
Förvaltning 1 som menar att staten ställer krav på fortbildning inom 
likabehandlingsplaner, individuella utvecklingsplaner samt arbete med normer och 
värderingar. Om Kommunstyrelsen ställer frågor till Förvaltning 1 och Förvaltning 2 
om hur de arbetar eller arbetat med fortbildning, så kallad uppföljning, har de ett 
krav att få detta redovisat.  

Både Förvaltning 1 och Förvaltning 2 upplever ett krav från statens sida i att betala 
80 % av lärarnas löner under Lärarlyftet då stadsbidraget erhålls senare. Förvaltning 
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2 känner därutöver ett krav i att informera staten om kommunens deltagande inom 
Lärarlyftet. Varken Förvaltning 1 eller Förvaltning 2 ställer direkta krav på hur 
Skolledning 1 eller Skolledning 2 ska arbeta med fortbildning på skolorna. Endast 
Förvaltning 2 känner krav angående fortbildning från grundskolorna om att de ska 
anordna ämnesspecifik fortbildning. Det krav Förvaltning 1 känner från Skola 1 är att 
skolan vill få mer resurser till fortbildning av lärare.  

Varken Skolledning 1 eller Skolledning 2 upplever några krav kring fortbildning från 
staten. Däremot upplever båda skolledningarna krav från kommunen om att ständigt 
utvecklas och arbeta utifrån kommunens skolplan och med En hållbar skolutveckling. 
Vad som skiljer Skolledning 1 från Skolledning 2 är att den förstnämnda önskar att 
kraven från kommunen var större, då de menar att skolledare tillåts bestämma för 
mycket över fortbildning idag. Angående de krav som skolledningarna ställer på sina 
lärare skiljer de sig också åt. Skolledning 1 har kravet att lärarna ska ta ett stort eget 
ansvar för att hitta fortbildning samt kunna motivera hur fortbildningen kommer 
läraren till gagn i dess arbete. Kravet som Skolledning 2 ställer är att dess 
lärarkollegium ska delta vid den obligatoriska fortbildningen på skolan.   

Gemensamt för lärarna på Skola 1 och Skola 2 är upplevelsen av att deltagande vid 
den gemensamma och obligatoriska fortbildningen är ett krav från sina respektive 
skolledningar. En likhet mellan skolorna är också att ingen av de tolv lärarna 
upplever ett krav från kollegor att ta del av fortbildning. En skillnad mellan lärarna är 
att fem av sex lärare på Skola 1 känner att kollegor förväntar sig att de ska delge 
nyvunnen kunskap från individuell fortbildning, något ingen av lärarna på Skola 2 
upplever. Tre av lärarna på Skola 1 upplever det också som ett krav från Skolledning 1 
att de ska delge kollegor kunskap från individuell fortbildning i arbetslag eller på 
arbetsplatsträffar. Ingen av lärarna på Skola 2 upplever detta krav från Skolledning 2, 
vilket skiljer lärarnas upplevelser på skolledningarnas krav mellan skolorna.        

5.6. Styrning 

Kommunstyrelsen styr inte över den fortbildning av grundskollärare som sker inom 
Förvaltning 1 eller Förvaltning 2. De båda förvaltningarna anser inte att staten styr 
över fortbildningen, men menar att Lärarlyftet är en bra styrd satsning, något även 
Kommunstyrelsen och Skolledning 1 anser. Fler skolinspektioner upplever 
Förvaltning 2 som en negativ styrning från statens sida. Detta påtalar inte 
Förvaltning 1, men hävdar att de har liten möjlighet till egen styrning av fortbildning 
för sina grundskolor, då Förvaltning 2 har det kommunövergripande ansvaret för 
fortbildning. Förvaltning 2 styr även över kommunens A-pris inom grundskolan, 
vilket påverkar resurserna till fortbildning.  

I syfte att öka likvärdigheten mellan Förvaltning 1 och Förvaltning 2, beträffande 
tillgång och möjligheter till fortbildning för grundskollärarna, anser Skolledning 1 att 
Kommunstyrelsen borde styra förvaltningarna mer. Önskan om en sådan styrning ger 
Skolledning 2 inte uttryck för. En likhet i hur Skolledning 1 och Skolledning 2 styr 
över fortbildningen är dels genom att samtala om fortbildning i medarbetarsamtal 
men även genom verksamhetsplanen, alltså vilken fortbildning skolorna arbetar med 
lokalt. I ett läge där skolledningarna ser ett tydligt behov eller brist hos en lärare styr 
de på olika sätt. Skolledning 1 rekommenderar då speciell fortbildning till enskilda 
lärare medan Skolledning 2 försöker övertyga lärare att satsa på rätt fortbildning. 
Skolledning 2 vill att fortbildning ska vara en pågående process bland dess personal 
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och de menar att de hela tiden försöker styra för att driva på denna process. 
Skolledning 1 hävdar att lärarnas individuella fortbildning bestäms genom en dialog 
mellan skolledning och lärare och att det aldrig föreligger tvång bakom.  

En stor samstämmighet bland lärarna på Skola 1 och Skola 2 finns gällande deras syn 
på hur respektive skolledning styr över den gemensamma fortbildningen. Samtliga 
sex lärare på Skola 1 och fem lärare på Skola 2 anser att Skolledning 1 och 
Skolledning 2 styr eller styr hårt över denna fortbildning. En av lärarna på Skola 1 och 
två av lärarna på Skola 2 uttrycker missnöje över denna styrning medan en lärare på 
Skola 1 menar att den är bra.    

5.7. Stöd  

Staten ger kommunerna möjlighet att höja kompetensen hos lärarna samt att få 
stadsbidrag till lärarlöner för de lärare som fortbildar sig inom Lärarlyftet. Detta 
uppfattar Kommunstyrelsen och Förvaltning 1 som ett stöd från staten. Ett annat 
stöd Kommunstyrelsen uppfattar är att staten anordnar en lärarutbildning på 
högskolan inom kommunen. Förvaltning 1 vill dock se ett ökat stöd från staten i 
arbetet med att få lärare att vilja påbörja forskarutbildning. Även Förvaltning 2 
menar att kommunen får för lite stöd av staten men då i form av stadsbidrag samt 
stödmaterial och tid då nya arbetsmoment ska införas bland grundskolornas lärare.   

Kommunstyrelsen menar att statens skolinspektioner kan vara ett stöd i arbetet med 
fortbildning. Kommunen stödjer ett fortbildningsprojekt mellan högskolan och 
kommunen i vilket de bidrar med fem miljoner per år mellan 2009-2012. De ökade 
resurserna till kommunens grundskolor ser Kommunstyrelsen också som ett stöd till 
fortbildning från kommunen. Ingen av förvaltningarna nämner de ökade resurserna 
som ett stöd till fortbildning. Ett stöd som Förvaltning 1 upplever i arbetet med 
fortbildning är möjligheten att rådfråga Förvaltning 2 och för att kunna stödja sina 
grundskolor samarbetar Förvaltning 1 mycket med Förvaltning 2. En snabb service 
och ett nära samarbete mellan Förvaltning 1 och grundskolornas skolledningar 
uppfattar Förvaltning 1 som ett stöd till grundskolorna, något Skolledning 1 inte alls 
håller med om. Skolledning 1 upplever inget stöd i arbetet med fortbildning från 
Förvaltning 1 och inte ett fullt stöd från Förvaltning 2. I processarbetet med En 
hållbar skolutveckling stödjer Förvaltning 2 alla grundskolor som valt att ta del av 
projektet, något Förvaltning 1 inte nämner. Till skillnad från Skolledning 1 känner 
Skolledning 2 ett stöd både från stat och kommun. Arbetet med internationell 
samverkan och fortbildningsmöjligheter inom Förvaltning 2 är exempel där 
Skolledning 2 känner kommunalt stöd.     

Två av lärarna på Skola 1 känner stöd och fyra av lärarna känner stort stöd från 
Skolledning 1 vad gäller fortbildning. I jämförelse med Skola 2 skiljer sig resultatet, 
då fyra av lärarna känner stöd från Skolledning 2 men två av lärarna inte gör det.    
Att lärarna upplever ett stort stöd beror på att de känner att Skolledning 1 är öppen 
och mottaglig för förslag samt beviljar individuell fortbildning som kan motiveras.  
Ett annat skäl till detta är att skolledningen ger intryck av att tid och pengar inte är 
ett problem. Beviljandet av egen föreslagen individuell fortbildning, upplevs som ett 
stöd från Skolledning 2, vilket överensstämmer med lärarna på Skola 1.  
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5.8. Uppmuntran   

En uppmuntran från staten till kommunen är enligt högskolan de ämnesdidaktiska 
nätverk som anordnas och där grundskollärare ges möjlighet till fortbildning. Vissa 
högskolekurser, som riktar sig mot verksamma grundskollärare och kallas för 
didaktikmasters, upplever staten också som en uppmuntran till fortbildning av 
kommunens grundskollärare enligt informanten på högskolan. Kommunstyrelsen 
uppmuntrar det pågående projektet En hållbar skolutveckling inom grundskolorna 
och Förvaltning 2.  Detta projekt nämner inte Förvaltning 1 som en 
fortbildningsmöjlighet. Förvaltning 1 uppmuntrar till fortbildning men gör det inte 
aktivt eller konkret. De uppmuntrar dock deltagande i Lärarlyftet samt lärare som 
bedriver fritidsstudier genom att betala ut en mindre ersättning efter avklarad kurs. I 
möten med lärare uppmuntrar Förvaltning 1 också lärare att ta del av ny forskning. 
Till skillnad från Förvaltning 1 uppmuntrar Förvaltning 2 till fortbildning både aktivt 
och konkret. Detta sker bland annat genom att informera om fortbildning i 
kommunkatalogen, genom de två didaktiska nätverk som Förvaltning 2 anordnar, 
genom projektet En hållbar skolutveckling samt genom satsningar på 
ämnesfortbildning.  

Skolledning 2 ser utbudet i Kommunkatalogen som en uppmuntran till fortbildning 
för lärarna. En likhet mellan Skolledning 1 och Skolledning 2 är att båda uppmuntrar 
sina lärare till fortbildning i medarbetarsamtalen. Skolledning 1 ser även upp-
rättandet av en skriftlig kompetensutvecklingsplan som ett sätt att uppmuntra 
fortbildning. Detta arbetsmoment och uppmuntrande gör inte Skolledning 2 vilket 
skiljer dem åt. Skolledning 2 uppmuntrar lärarna genom att ha som mål att nå en 
muntlig överenskommelse kring fortbildning som är rimlig för den enskilde läraren.  

På Skola 1 upplever samtliga sex lärarinformanter att Skolledning 1 uppmuntrar dem 
till fortbildning och är lyhörd för deras önskemål. Fem av lärarna nämner 
medarbetarsamtalen som ett tillfälle där de blir uppmuntrade då Skolledning 1 följer 
upp förra årets fortbildning, ställer frågor och kommer med förslag. Ingen lärare på 
Skola 1 har varit med om att Skolledning 1 sagt nej till fortbildning de visat intresse 
för, förutsatt att de kunnat motivera valet, vilket de ser som ett sätt att uppmuntra. 
En av lärarna menar att Skolledning 1 endast uppmuntrar till fortbildning då skolans 
ekonomi är god. Tre av lärarna på Skola 1 uppfattar utskick av kommunkatalogen 
från Skolledning 1 som en uppmuntran till fortbildning. På Skola 2 upplever fyra av 
sex lärare uppmuntran till fortbildning från Skolledning 2, medan två av lärarna inte 
upplever någon uppmuntran vilket är en skillnad mellan skolorna. Av de tre lärare 
som motiverar hur Skolledning 2 uppmuntrar till fortbildning finns en likhet med 
lärarna på Skola 1 då de menar att Skolledning 2 aldrig sagt nej till individuell 
fortbildning, att de skickar ut e-post med fortbildningsmöjligheter samt att de betalat 
för logi under fortbildning på annan ort.      

5.9. Hinder   

Såväl Kommunstyrelsen, Förvaltning 2, Skolledning 1 och Skolledning 2 menar att 
ekonomin är ett hinder för fortbildning av grundskollärare. En lärare på varje skola 
uppfattar ekonomin som ett hinder för fortbildning. Kommunstyrelsen, Förvaltning 2 
och Skolledning 1 överensstämmer i att fortbildningsmöjligheterna för lärare på en 
liten skola kan vara sämre än för lärare som arbetar på en stor skola. Detta menar de 
beror på A-prissystemet som gör att en liten skola har en mindre budget. Förvaltning 
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1 nämner ekonomin som ett hinder ur en annan aspekt. De upplever ekonomin som 
en del av den oklarhet i arbetet med fortbildning som Förvaltning 1 menar råder 
mellan förvaltningarna. Detta grundar sig enligt förvaltningen på att kommunen är 
huvudman för båda förvaltningarna och att endast en ansökan per huvudman kan ske 
om statliga fortbildningspengar. En kostnad för vikarier nämner Skolledning 1 och 
Skolledning 2 som ett hinder för lärarfortbildning, vilket även Förvaltning 2 menar är 
ett hinder till att skolledare inte alltid ger lärare ledigt för fortbildning. Detta 
bekräftas av Skolledning 1. Tre av lärarna på Skola 2 och en lärare på Skola 1 nämner 
svårigheten att ersätta lärare med vikarier som ett hinder för fortbildning.  

Brist på tid ser både Kommunstyrelsen, Förvaltning 2 och Skolledning 1 som ett 
hinder för lärarfortbildning, vilket bekräftas av fyra lärare på Skola 1 och tre lärare på 
Skola 2. Skolledning 1 ser lärarnas arbetsbelastning som det största hindret för 
fortbildning, vilket Lärare 1-6 nämner. Förutom tiden upplever lärarna att frånvaron 
från deras elever och kollegor är det största hindret för fortbildning, vilket 
Förvaltning 2 också påtalar då de nämner att lärarna känner skuld om de är borta 
från ordinarie undervisning. Tre av lärarna på Skola 1 och fyra av lärarna på Skola 2 
uppfattar att de sviker sina elever om de väljer fortbildning före undervisning.  

Kommunstyrelsen menar att ett hinder för fortbildning kan vara att samverkan blir 
lidande då Förvaltning 1 och Förvaltning 2 inte tillhör samma organisation. Denna 
hypotes stärks av Förvaltning 1 och Skolledning 1 som menar att det finns en 
otydlighet i arbetsfördelningen och en olikvärdighet i tillgången på fortbildning 
mellan grundskolor under Förvaltning 1 och Förvaltning 2. Kommunstyrelsen och 
Förvaltning 1 nämner också att denna förvaltnings litenhet kan vara ett hinder för 
fortbildning. Inga av ovanstående hinder, som ett resultat av att kommunens skolor 
är uppdelade mellan två förvaltningar, nämns av Förvaltning 2 eller Skolledning 2. 
En lärare, Lärare 1-6, på Skola 1 men ingen lärare på Skola 2 nämner detta som ett 
hinder för fortbildning.     

5.10. Behov       

Ett stort behov av lärarfortbildning inom grundskolan ser Kommunstyrelsen då både 
elever och lärare ska kunna uppfatta kommunens skolor som goda lärandemiljöer 
och utvecklande arbetsplatser. Förvaltningarnas behov beträffande fortbildning 
skiljer sig åt markant. För Förvaltning 1 finns det största behovet i att reda ut och 
tydliggöra arbetsansvar, rättigheter och skyldigheter mellan förvaltningarna samt att 
öka samarbetet mellan de båda i arbetet med fortbildning. Förvaltning 2 nämner inte 
denna problematik. Istället ser de ett behov i ökade stadsbidrag, öronmärkta pengar 
till fortbildning samt mer tid och stödmaterial till Förvaltning 2 och kommunens 
skolor, då statliga fortbildningssatsningar eller nya arbetsmoment för lärare införs.  

En mer styrd fortbildning från centralt håll inom kommunen är ett behov för 
Skolledning 1, något Skolledning 2 inte känner behov av. De menar att det råder en 
god balans mellan styrd fortbildning och egen vald fortbildning på Skola 2 idag. 
Skolledningarna är överens om att inget behov av en mer statlig styrning av 
lärarfortbildning finns. Däremot finns ett behov av fortbildning inom ledarskap och 
bedömning hos nyutbildade lärare enligt Skolledning 1, något inte Skolledning 2 
nämner. De menar istället att det finns ett behov av fortbildning inom såväl 
ämneskunskaper som pedagogik. Skolledning 1 talar om ett fortbildningsbehov för 
mer ensamma lärargrupper. Lärare 1-4 samt Lärare 1-6 för liknande resonemang som 
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Skolledning 1 och uttrycker ett behov av mer ämnesfortbildning. Tre av lärarna på 
Skola 1 och fyra av lärarna på Skola 2 känner inget behov av någon annan 
fortbildning än den de tar del av idag. Lärare 2-3, som är den lärare på Skola 2 som 
preciserar sina behov, upplever detta inom konflikthantering, bedömning och 
kriteriebeskrivning. En olikhet mellan skolorna är därmed att ingen lärare på Skola 2 
upplever ett behov av ämnesfortbildning vilket finns bland två av lärarna på Skola 1.  

5.11. Sammanfattning av analys 

Staten arbetar med fortbildning främst genom riktade fortbildningssatsningar. 
Kommunens arbete sker främst genom att Förvaltning 2 anordnar och erbjuder 
fortbildningsmöjligheter för kommunens grundskollärare. Ett annat sätt i 
kommunens arbete med fortbildning är förvaltningarnas stöd och uppmuntran till 
skolledningarna och lärare. Därtill sker utfrågningar av förvaltningarnas 
fortbildningsarbete från Kommunstyrelsen samt utfrågning av skolornas arbete från 
förvaltningarna. Även skolledningarna stödjer och uppmuntrar lärarna till 
fortbildning men gör det på olika sätt och i olika utsträckning. På båda grundskolorna 
sker såväl gemensam som individuell fortbildning bland lärarna. Den gemensamma 
fortbildningen har under det senaste året främst omfattat arbete med IUP och 
likvärdig bedömning vilket styrts av skolledningarna och är en likhet mellan 
skolorna. På Skola 1 sker fortbildning också inom kommunens projekt En hållbar 
skolutveckling. En skillnad mellan skolorna är att inte Skola 2 börjat med detta 
projekt ännu. Fortbildningen har både likheter och skillnader mellan de båda 
skolorna. Skillnaden kan ses i lärarnas individuella fortbildning. Denna präglas av 
eget ansvar och intresse både till innehåll och till omfång. Alla informanter ger 
uttryck för olika hinder i arbetet med fortbildning. Brist på tid och ekonomiska 
resurser samt frånvaro från elever och kollegor är de främsta anledningarna som 
nämns. 

6. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras valet av metod och studiens resultat.  

6.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer valdes till studien. Denna 
metod lämpade sig väl för studiens syfte, då möjligheten att ställa relevanta 
följdfrågor till informanterna fanns. Att vi tog en personlig kontakt och intervjuade 
informanterna på deras arbetsplaster bidrog till att säkerställa datainsamlingen och 
skapa en trygghet mellan informanterna och oss. En styrka i studien är också att alla 
informanter på olika sätt var inblandade i arbete med fortbildning och grundskola 
samt att de upplevdes vara engagerade, intresserade och tog sig tid att besvara 
intervjufrågorna, något som höjer studiens validitet. Om istället en kvantitativ metod 
valts, kunde en mer opersonlig situation mellan informanter och oss ha uppstått, 
vilket skulle kunna ha blivit en svaghet i en liknande studie.   

Vid en kvantitativ metod kunde ett större och mer statistiskt riktigt dataunderlag från 
en bredare population ha samlats in (Denscombe 2000 och Stukát 2005). Frånvaron 
av ett stort dataunderlag kan ses som en brist för studiens trovärdighet. Även den 
begränsning i urvalet av lärarinformanter på Skola 2 som Skolledning 2 gjorde kan 
ses som en brist i studiens metod, då de haft stor möjlighet att kontrollera vilka lärare 
som deltagit i studien. Detta kan också ses som en brist i studiens tillförlitlighet då 
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skolledningen även indirekt haft en möjlighet att styra över resultatet. Om vi istället 
valt att kontakta lärare utifrån personallistan på skolans hemsida, hade vi styrt helt 
över urvalet vilket hade höjt tillförlitligheten i studien. Metoden kunde också ha 
förbättrats om vi från början varit medvetna om att Skola 1 och Skola 2 tillhörde olika 
förvaltningar, då vi hade kunnat ställa alla önskade intervjufrågor till Förvaltning 2 
vid ett tillfälle. Att studiens syfte, frågeställningar och informantantal reviderades 
under arbetets gång, då vi blev medvetna om kommunens förvaltningsorganisation, 
stärker studiens validitet. Vi tog därmed hänsyn till den verklighet som råder inom 
kommunen.      

I studien finns ett flertal brister som är viktiga att diskutera. För det första finns det 
en begreppsförvirring mellan fortbildning och kompetensutveckling. En svaghet i 
studien kan vara att vi använt oss av en felaktig uppgift i en intervjufråga, då lärarna 
ombads svara på hur de använde sina 104 timmar fortbildningstid som de har rätt till 
varje verksamhetsår. Egentligen handlar det om 104 timmar tid för 
kompetensutveckling, vilket upptäcktes efter att intervjuerna var avslutade. Vad som 
trots detta stärker studiens validitet är att ingen av de nitton informanterna 
reagerade på användningen av begreppet fortbildning. Detta tolkar vi som att alla 
informanter i praktiken ser på fortbildning och kompetensutveckling som två 
synonyma begrepp. En annan svaghet i studiens metod kan vara urvalet då Lärare 2-
6 på Skola 2 inte hade haft sitt första medarbetarsamtal vid tiden för intervjun. Att 
läraren valdes berodde på begränsningen i urvalet från Skolledning 2. En svaghet kan 
också vara att lärarinformanterna representerades av fler kvinnor än män, vilket 
berodde på att majoriteten av grundskollärarna på skolorna var kvinnor. Dock 
motsvarar lärarinformanterna relativt väl den ojämna könsfördelning som finns 
bland lärare i grundskolan vilket stärker studiens validitet.   

6.2. Resultatdiskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till litteraturen.  

Studien visar att flera samhällsaktörer är delaktiga i kompetensutveckling av 
samhällsmedborgare, vilket grundskollärares fortbildning är ett exempel på, något 
också Nilsson (2006) poängterar. Resultatet visar att såväl stat, kommunstyrelse, 
förvaltningar, skolledningar, fackförbund och lärare har intressen och ambitioner av 
att grundskollärare ska ta del av fortbildning. Detta ser vi som positivt. 

Ekholm m.fl. (1997) hävdar att lärande är en process mellan individer och att en 
skola kan utvecklas till en lärande organisation genom att det finns fasta rutiner kring 
hur erfarenhetsutbyte mellan lärare ska ske. Resultatet påvisar en intressant skillnad 
mellan skolornas och lärarnas fortbildningsarbete vad gäller att dela med sig av 
kunskap från individuell fortbildning. På Skola 1 upplever alla lärare det som kutym 
och ett indirekt krav från kollegor att dela med sig av nyvunna kunskaper från 
fortbildning till arbetslag eller på arbetsplatsförlagda träffar. Tre av lärarna upplever 
detta som ett krav från Skolledning 1. På Skola 2 framkommer det att ingen av 
lärarna känner detta som ett krav eller indirekt krav, varken från kollegor eller från 
skolledning. Att skolledningarnas krav på lärarna är av vikt för deras arbete med 
fortbildning på respektive skola är ett resultat. Även om inte Skolledning 1 nämner 
det i intervjun, drar vi slutsatsen att de ställer krav på att lärarna ska dela med sig av 
nyvunnen kunskap då alla lärare känner av detta och tre av lärarna bekräftar att 
kravet finns. Då ingen av lärarna upplever detta som ett krav på Skola 2 drar vi 
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slutsatsen att Skolledning 2 inte ställer detta krav. Risken för att lärarna inte delger 
varandra kunskap på Skola 2 ökar därmed. En slutsats utifrån ovannämnda resultat 
är att skillnaden mellan skolorna har att göra med att Skolledning 1 är tydlig med att 
lärarna ska vidareförmedla kunskap från fortbildning till kollegor samtidigt som 
detta krav inte uttryckts till lärarna av Skolledning 2. En annan tänkbar slutsats 
utifrån detta är därmed att lärandet bland lärarna på Skola 1 kan vara större än på 
Skola 2, då det finns fasta rutiner om hur kunskapsutbyte från fortbildning ska ske i 
det vardagliga arbetet, vilket stöds av Ekholm m.fl. (1997).    

Ett resultat är att lärarna på både Skola 1 och Skola 2 upplever det som ett krav att 
vara med på de gemensamma fortbildningsdagarna. Detta resultat är inte 
anmärkningsvärt menar vi, då frånvaro från dessa tillfällen skulle kunna ses som 
arbetsvägran. Resultatet visar också att lärare både uppskattar och ogillar den 
fortbildning som sker vid de gemensamma studiedagarna. Flera lärare vill ha mindre 
gemensam fortbildning för att kunna disponera mer tid utifrån individuella behov. 
Detta uppfattar vi som att det finns ett missnöje mot den hårda styrning som skett 
från Skolledning 1 och Skolledning 2 under det senaste året. Flera lärare menar dock 
att detta varit nödvändigt för skolans utveckling, vilket kan ses som legitimerande för 
skolledningarnas styrning. Hälften av lärarna på Skola 2 upplever det som ett krav att 
lämna in en fortbildningsrapport vid terminens slut.  

Efter en statlig skolinspektion på Skola 1 och Skola 2 under hösten 2008 påpekade 
Skolverket (2008) att båda skolorna är i ett utvecklingsskede i arbetet med 
individuella utvecklingsplaner (IUP) och likvärdig bedömning. De ombads också att 
vidta förbättringsåtgärder i arbetet med IUP. I resultatet framkommer det att såväl 
skolledningarna som majoriteten av lärarna anser att innehållet och tiden inom den 
gemensamma fortbildningen styrts av skolledningarna under det senaste året. Såväl 
Skola 1 som Skola 2 har arbetat mycket med lärarnas kunskap kring IUP efter 
Skolverkets inspektion. En slutsats är därmed att skolledningar tar åt sig av kritik 
från statliga skolinspektioner (Skolverket, 2008). Att grundskolorna tagit del av 
kritiken från Skolverket menar vi stödjer Kommunstyrelsens tankar om att 
inspektioner kan fungera som ett stöd i arbetet med fortbildning. Om detta 
fortbildningsarbete leder till en utveckling av lärarnas kompetens visar dock inte 
resultatet, då detta inte var syftet med studien.  

Beslutet att skjuta upp arbetet med En hållbar skolutveckling, tills Skolledning 2 
hunnit förankra det bland lärarna, finner stöd av Ekholm m. fl. (1997). De poängterar 
vikten av att befästa arbetsmoment som leder till förändringar i en personalgrupp 
innan det ska utföras. Beslutet från Skolledning 2 att vänta med projektet ett år och 
studera utfallet på den andra skolan som skolledningen har ansvar för inom sitt 
rektorsområde ser vi som både klokt, själviskt och oklokt. Beslutet kan vara klokt då 
exempelvis Lärare 2-4 sätter sig emot att starta nya fortbildningsprojekt inom skolan 
utan att avsluta pågående projekt. Skolledning 2 skulle genom detta inte ha hela 
personalgruppen med sig i projektet om de startade tidigare. Själviskt är det genom 
att Skola 2 låter en annan skola fungera som ett försöksobjekt utav projektets utfall 
och oklokt genom att Skola 2 nu kan gå miste om ett tänkbart givande år inom 
fortbildningsprojektet. 

Både Förvaltning 1 och Förvaltning 2 stödjer Skolledning 1 respektive Skolledning 2 i 
arbetet med fortbildning, men hävdar båda att tiden ibland inte räcker till. 
Förvaltning 1 tror dock att Skolledning 1 upplever ett gott stöd från dem. Utifrån 
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detta resultat finns det en intressant skillnad beträffande skolledningarnas upplevelse 
av stöd från respektive förvaltning. Skolledning 1 uppfattar inte något stöd från 
Förvaltning 1 och otillräckligt stöd från Förvaltning 2 medan Skolledning 2 uppfattar 
stöd från Förvaltning 2. Detta kan förstås som att Förvaltning 1, Skolledning 1 och 
lärare på Skola 1 missgynnas i arbetet med fortbildning, eftersom Förvaltning 1 har 
mindre resurser och sämre förutsättningar att stödja Skola 1 i detta arbete. Resultatet 
kan enligt oss också vara en konsekvens av kommunens uppdelning mellan två 
förvaltningar, med ansvar för grundskolan, och de organisatoriska problem som 
framför allt Förvaltning 1 och Skolledning 1 har diskuterat. Ett påtagligt resultat är 
också att Förvaltning 2 arbetar mer med fortbildning och uppmuntrar kommunens 
grundskollärare till fler fortbildningsmöjligheter än vad Förvaltning 1 gör. Detta 
resultat kan förstås genom att Förvaltning 2 dels har det övergripande ansvaret för 
fortbildning inom grundskolan och dels har fördelen av att endast ha hand om 
kommunens skolväsende till skillnad från Förvaltning 1. Förvaltning 2 har även 
större resurser och fler anställda skolutvecklare som kan arbeta med fortbildning.  

Lärare på Skola 1 känner i större utsträckning stöd och uppmuntran till fortbildning 
från Skolledning 1 än vad lärare på Skola 2 känner från Skolledning 2. Detta kan ses i 
samband med att samtliga lärare på Skola 1 beskriver att Skolledning 1 samtalar om 
fortbildning på medarbetarsamtalet menar vi. En annan orsak kan vara att lärare och 
skolledning tillsammans utfärdar en skriftlig individuell kompetensutvecklingsplan. I 
kontrast till detta finns Skola 2 där endast fyra av sex lärare samtalade om 
fortbildning med skolledningen på det senaste medarbetarsamtalet och ingen 
upprättade en skriftlig individuell kompetensutvecklingsplan. Skolledning 2 menar 
dock att de talar om fortbildning med alla lärare i medarbetarsamtalen. Att 
skolledningarna beviljar fortbildning och inte nekat till sådan ses av lärare från både 
Skola 1 och Skola 2 också som stöd och uppmuntran. En slutsats som vi tolkar från 
ovanstående resultat är därmed att lärare upplever det som viktigt att skolledningen 
lyfter frågan om individuell fortbildning i medarbetarsamtalen, beviljar egen vald 
fortbildning samt och att lärare får upprätta en individuell kompetens-
utvecklingsplan. Vår slutsats beträffande resultatet att Skolledning 2, enligt Lärare 2-
3 och Lärare 2-4, inte talade om fortbildning i det senaste medarbetarsamtalet, är att 
den rektor inom Skolledning 2 som har ansvaret för lärare i år 4-6, inte tog upp 
fortbildning med alla sina lärare.  

Resultatet visar att flera parter i undersökningen påtalar mer resurser som ett ideal 
för fortbildning och brist på resurser som ett hinder för fortbildning. Skolledning 1 
hävdar också att grundskollärarnas arbetsbelastning är det största hindret, något som 
också bekräftas av flera lärare. Detta kan enligt vår tolkning ses som en förklaring till 
att få lärare deltar i fortbildningsinsatser anordnade av Förvaltning 2 vilket 
förvaltningen ger uttryck för. Frånvaron av lärare kan också belysas utifrån att 
Skolledning 1 minskar kraven på fortbildning för lärare med hög arbetsbelastning.  
Riksrevisionsverket (1998) hävdar att nedskärningar och hög arbetsbelastning för 
lärare, kan leda till att lärare fortbildar sig mindre. Det rådande ekonomiska läget i 
Sverige och de kommande årens nedskärningar och besparingar inom kommunens 
budget och grundskolor, kommer enligt oss att påverka såväl Skola 1 som Skola 2 i 
arbetet med fortbildning. Ett tänkbart scenario är därför att Skolledning 1 och 
Skolledning 2 kommer att avsätta mindre pengar till fortbildning och att lärare inom 
Skola 1 och Skola 2 kommer att fortbilda sig i mindre utsträckning än idag under de 
närmaste åren. Flertalet av informanternas ideal om mer resurser till fortbildning 
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stöds av SOU 2008:109, som uttrycker att statliga medel är ett sätt att stimulera 
lärarfortbildning. Detta påvisar att staten är medveten om kommunernas behov om 
ökade resurser till fortbildning. Samma utredning uppmanar högskolorna att erbjuda 
kvalitativa fortbildningsmöjligheter för lärare. Högskolan inom den studerade 
kommunen erbjuder såväl ämnesdidaktiska nätverksträffar samt didaktikmasters för 
kommunens lärare. Dessutom förekommer ett samarbete kring ett regionalt 
utvecklingscentra mellan högskolan och kommunen. Alla dessa delar menar vi pekar 
på att högskolan följer utredningens uppmaning.   

En hög arbetsbelastning och att hinna ta del av fortbildning, något som är nära 
kopplat till tiden, är två delar som gemensamt nämns som hinder för fortbildning av 
både Kommunstyrelsen, Förvaltning 2, Skolledning 1 och sju av lärarna från båda 
skolorna. Detta resultat ser vi som väntat, då grundskollärares arbetsbeskrivning 
innehåller en mängd olika arbetsuppgifter som ska klaras av varje dag. Att få tag på 
vikarier och kostnader för dessa upplevs också som ett hinder av främst lärare och 
skolledningar. Att det kan vara bekymmersamt att hitta vikarier är också allmänt 
känt inom såväl läraryrket som andra yrken. Vad som för oss är ett mer intressant 
resultat är att sju av tolv lärarinformanter upplever det som ett hinder för 
fortbildning i att de sviker elever, kollegor och i viss mån skolledningen om de väljer 
att fortbilda sig under undervisningstid. Detta till största del känslomässiga hinder 
påtalar även Förvaltning 2 som ett hinder för lärares fortbildning. Myndigheten för 
skolutveckling (2008) skriver att skolledarens attityd inverkar på utveckling av 
skolan. I begreppet skolan omfattas självfallet också lärare. För att komma till rätta 
med detta hinder, i lärarnas ambitioner att fortbilda sig och utveckla Skola 1 och 
Skola 2, anser vi därför att Skolledning 1 och Skolledning 2 har avgörande roller. 
Deras attityd till att lärare tar del av fortbildning på ordinarie undervisningstid 
påverkar lärarnas attityd till fortbildning.  

Ett resultat i studien är att det finns en otydlighet kring frågor om ansvarsfördelning 
mellan kommunens förvaltningar i arbetet med fortbildning. Detta ses som ett hinder 
i arbetet med fortbildning inom Förvaltning 1 och Skolledning 1. Att det finns en 
problematik gällande tillgång till fortbildning bland lärare på Skola 1 och Skola 2 är 
ett liknande resultat. Resultatet visar att problematiken endast upplevs av 
Förvaltning 1, Skolledning 1 och Lärare 1-6. Varken Förvaltning 2, Skolledning 2 eller 
någon lärare på Skola 2 nämner denna problematik vilket kan ses som att de är nöjda 
med hur fortbildningsarbetet sköts inom Förvaltning 2. Vår slutsats utifrån 
ovanstående problematik är att såväl Förvaltning 1, Skolledning 1 som Lärare 1-6, 
uppfattar flera hinder i arbetet med fortbildning och att de har att göra med 
kommunens organisatoriska uppdelning av förvaltningsansvaret beträffande 
kommunens grundskolor. En viktig iakttagelse i sammanhanget är enligt oss att 
Kommunstyrelsen uttrycker en medvetenhet om vikten av en god samverkan mellan 
olika förvaltningar. De uttalar också en ambition om att försöka lösa oklarheter kring 
arbetet med fortbildning mellan Förvaltning 1 och Förvaltning 2 om sådana finns. 
Om inte Förvaltning 1 och Skolledning 1 lyckas komma tillrätta med den upplevda 
olikvärdigheten i arbetet med fortbildning med Förvaltning 2 bör de ta kontakt med 
Kommunstyrelsen anser vi. Detta kan förhoppningsvis skapa likvärdiga 
förutsättningar för lärare och elever inom Förvaltning 1 och Förvaltning 2 vilket 
kommunstyrelsen poängterar vikten av.  Att såväl Kommunstyrelsen, Förvaltning 1 
och Förvaltning 2 är överens om att det är viktigt att förvaltningarna samarbetar 
kring frågor om fortbildning, ser vi som en möjlighet till att parterna kommer att 
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kunna reda ut de oklarheter gällande fortbildning vilka Förvaltning 1 och Skolledning 
1 ger uttryck för.  

Resultatet i studien visar att ingen av skolledningarna upplever några krav om 
fortbildning från staten men att båda känner av krav från kommunen. Resultatet ser 
vi som ett utfall av den styrning som gjordes under 90-talet där mer skolansvar lades 
på kommunerna och staten fick ett minskat ansvar enligt riksrevisionens rapport, 
RRV 1998:26. Rapporten uttrycker även att kommunerna menar att lärare bör 
fortbildas inom mer mjuka kompetenser som social förmåga och ledarskap, vilket 
den studerade kommunens fortbildningssatsning En hållbar skolutveckling kan ses 
som ett tydligt exempel på. Då både skolledningarna och Kommunstyrelsen ser 
initiativet hos Förvaltning 2 med projektet En hållbar skolutveckling som en positiv 
fortbildningssatsning, ser vi en stor möjlighet att projektets genomförande blir 
lyckosamt. I arbetet med fortbildning önskar dock Skolledning 1, till skillnad från 
Skolledning 2, att kommunen ställde högre krav på grundskolorna, då de anser att 
skolledarna får bestämma för mycket över fortbildning idag. Kommunstyrelsen 
överensstämmer med Skolledning 1 om att skolledarna är väldigt suveräna idag, men 
lägger inte någon värdering i detta.  

Ett dilemma för lärare som vill delta i den statliga fortbildningssatsningen Lärarlyftet 
är enligt Stadskontoret (2008) att de tvingas avstå 20 % av sin lön. Detta kan enligt 
oss få såväl kortsiktiga som långsiktiga konsekvenser för enskilda lärares ekonomi i 
en negativ aspekt, vilket kan innebära att vissa lärare som vill fortbilda sig inom 
Lärarlyftet väljer att avstå från denna möjlighet. Trots den 80-procentiga 
ersättningen, anser vi att regeringen inte premierar grundskollärare med ambitioner 
att fortbilda sig inom Lärarlyftet. Lärarna borde istället få full lön utbetald vilket 
skulle skapa likvärdiga förutsättningar för alla utbildade lärare att ta del av 
satsningen oavsett kön, ålder och ekonomiska förutsättningar.      

Ekholm m.fl. (1997) skriver att ledaren i en organisation har i uppgift att skapa 
situationer där personalen kan utvecklas och lära sig enligt Senge. Detta 
överensstämmer även med vad Myndigheten för skolutveckling (2008) skriver då de 
menar att en framgångsfaktor i en skolas utvecklingsarbete är att det finns en jämvikt 
i ansvaret mellan individen och skolledningen. Detta bör ställas mot resultatet utav 
skolornas användning av fortbildning där Skolledning 1 menar att nästan hälften av 
fortbildningstiden är gemensam och Skolledning 2 säger att de styr över mycket av 
fortbildningstiden. Gemensam fortbildning är således tillfällen där såväl Skolledning 
1 som Skolledning 2 skapar lärandesituationer för lärarna samt tar sitt ansvar för 
skolornas utvecklingsarbete. Alla tolv lärarinformanter upplever också ett krav att ta 
del av den gemensamma fortbildningen vilket enligt oss innebär att de troligtvis tar 
sitt ansvar och medverkar vid denna. På Skola 1 gör Skolledning 1 sitt yttersta för att 
det ska råda en jämvikt i ansvaret då 50 timmar avsätts för gemensam fortbildning 
och övriga timmar överlåts till lärarnas individuella ansvar. Båda skolledningarna 
poängterar också att lärare måste få tid till individuell fortbildning samt att de måste 
ta ett stort eget ansvar gällande denna. Skolledningarnas åsikt kring fortbildning 
överensstämmer härmed med det Myndigheten för skolutveckling (2008) skriver. En 
stor skillnad finns dock i lärarnas personliga ansvar för användandet av den 
individuella fortbildningstiden vilket är intressant att diskutera. Vissa lärare tar ett 
stort eget ansvar för sin personliga utveckling och fortbildar sig mycket medan andra 
lärare knappt tar del av någon fortbildning alls utöver den gemensamma 
fortbildningen. En slutsats är därför att många lärare, men inte alla, klarar av att ta 
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det personliga ansvar för individuell fortbildning som läggs på dem från respektive 
skolledning. För att alla lärare ska ta ansvaret kring sin individuella fortbildning 
anser vi att Skolledning 1 och Skolledning 2 bör ställa högre krav på att lärare 
utnyttjar sina 104 timmar fortbildningstid till fullo. En annan slutsats utifrån detta 
resultat är att kommun och stat inte kontrollerar eller ställer krav på att lärare 
fortbildas i grundskolan. För att öka kraven på lärarfortbildning bör grundskolors 
skolledningar enligt oss få i uppgift att varje läsår redovisa lärarnas 
fortbildningsinsatser till förvaltningen. Redovisningen kan komma att gynna 
förvaltningen i deras arbete med framtida fortbildningsinsatser då de tydligt ser vad 
lärare fortbildat sig i och har för behov.    

Ett anmärkningsvärt resultat enligt oss är att två av lärarna på Skola 2 inte känner till 
deras rättighet till 104 timmar fortbildning, vilket alla lärare på Skola 1 gör. Bristen 
på kunskap och information hos lärare på Skola 2 angående deras arbetsavtal och 
rättigheter till 104 timmars fortbildningstid är ett negativt resultat enligt oss.  Detta 
kan ha ett samband med att alla lärare på Skola 2 inte talat om fortbildning i deras 
medarbetarsamtal med Skolledning 2, att informationen på Skola 2 gällande fort-
bildning är bristfällig eller att lärarna inte informerat sig om deras arbetsavtal (HÖK -
07). Vi anser att Skolledning 2 har ett ansvar i att lyfta fortbildning på alla lärares 
medarbetarsamtal samt informera om de 104 timmarna men också att det vilar ett 
ansvar på lärare att informera sig om det arbetsavtal och villkor de arbetar under.  

Ett tecken på rektorers ledarskap gällande fortbildning enligt Senge, skriver Ekholm 
m.fl. (1997) handlar om att de hittar lösningar om de upptäcker att lärares kompetens 
inte räcker till för läraruppdraget. Resultatet visar att både Skolledning 1 och 
Skolledning 2 arbetar på detta sätt genom att Skolledning 1 rekommenderar speciell 
fortbildning till enskilda lärare och Skolledning 2 föreslår eller försöker övertyga 
lärare att ta del av fortbildning vid ett uppenbart behov. Skolledningarnas arbete kan 
enligt oss härmed ses uppfylla det krav som Lpo 94 skriver om att rektor har ansvar 
för att personalen får tillräckligt med kompetensutveckling för att kunna fullfölja sitt 
uppdrag.  

Lärarna på Skola 1 upplever att de kan diskutera med Skolledning 1 om de vill 
fortbilda sig mer eller mindre än de 104 timmarna. Majoriteten av lärarna på Skola 2 
vet inte vad som händer om de vill fortbilda sig mer eller mindre än de 104 timmarna. 
Detta resultat tyder enligt oss på att lärarna på Skola 1 har en mer öppen dialog kring 
fortbildning med sin skolledning än vad lärarna på Skola 2 har med sin skolledning. 
En intressant likhet mellan skolorna är också att både Skolledning 1 och Skolledning 
2 verkar tolerera att lärare fortbildar sig mindre än de 104 timmarna, även om inte 
godtagbara skäl framkommit.       

Resultatet visar att staten inte ställer direkta krav på kommunen att dess 
grundskollärare ska fortbilda sig. Kommunstyrelsen i sin tur ställer inte heller direkta 
krav på förvaltningarna och förvaltningarna ställer inte direkta krav på 
skolledningarna visar resultatet. Vår slutsats är därför att ansvaret för att 
grundskollärare fortbildar sig i slutändan ligger på skolans enskilda skolledning och 
lärares eget ansvar.  På grund av detta menar vi att rektorerna på Skola 1 och Skola 2 
har en viktig uppgift i att uppmuntra lärarna till fortbildning samt att skapa en kultur 
där lärarna ska och vågar ta del av alla de 104 fortbildningstimmarna som de har rätt 
till. En viktig uppgift har även lärarna i att de tar ett stort eget ansvar och aktivt 
arbetar med fortbildning.    
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Avslutningsvis visar resultaten att behoven beträffande fortbildning skiljer sig åt 
mellan de olika informanterna. Att Kommunstyrelsen ser ett stort behov av 
lärarfortbildning inom grundskolan är enligt oss positivt då detta i framtiden kan 
betyda mer resurser till skolan. Förvaltning 1 har behovet att komma till lösning med 
den otydlighet och problematik som de anser råder mellan förvaltningarna i arbetet 
med fortbildning medan Förvaltning 2 ser ett behov av större stadsbidrag och stöd 
från staten för att underlätta fortbildning i grundskolan. Även skolledningarna skiljer 
sig åt inom väsentliga delar av arbetet med fortbildning. Skolledning 1 har ett behov 
av att kommunen skulle styra mer över fortbildningen, ett behov som inte 
Skolledning 2 delar. Resultatet anser vi beror på att Skolledning 1 inte känner ett stöd 
fullt ut i arbetet med fortbildning från vare sig Förvaltning 1 eller Förvaltning 2, vilket 
gör att de känner sig ensamma och därför vill se en större likvärdighet mellan 
kommunens grundskolor. Att de inte fullt ut upplever ett stöd från förvaltningarna, 
anser vi har olika orsaker men som bygger på den otydlighet och problematik i 
arbetet med fortbildning mellan förvaltningarna som Förvaltning 1 diskuterar. För 
det första beror det på att Förvaltning 1 inte har resurser och tid inom förvaltningen 
att stödja Skola 1 i den utsträckning de önskar. För det andra orsakas det av den 
uppdelade organisationen som råder inom kommunen, där två förvaltningar har 
ansvaret för grundskolorna, vilket lett till en problematik och oklarhet i 
arbetsansvaret mellan de båda. För att förbättra situationen i arbetet med 
fortbildning inom Skola 1, krävs det ett ännu större samarbete och samverkan mellan 
förvaltningarna för att skapa likvärdiga förutsättningar inom arbetet med 
fortbildning för Skola 1 och Skola 2 anser vi.  

6.3. Pedagogisk relevans  
 
Samhället, skolan och elever förändras ständigt och påverkas av varandra. Denna 
verklighet är lärarens vardag vilken hon måste hålla sig ajour med. Lärare behöver 
därför kontinuerligt ny kunskap inom både pedagogik, didaktik och 
ämnesfördjupning. Detta för att kunna undervisa och fostra elever till att bli goda och 
ansvarsfulla samhällsmedborgare som klarar av kraven i dagens föränderliga 
samhälle. Då fortbildning enligt Högskoleverkets (2009) definition innebär en 
uppdatering av kunskap som behövs inom skolan ser vi fortbildning som nyckeln för 
lärarens, elevens och skolans framgångar i framtiden. Som blivande lärare har 
arbetet med studien bidragit till att öka vår egen medvetenhet kring betydelsen av 
fortbildning i läraryrket samt hur man kan arbeta med fortbildning.  

6.4. Slutsatser 

Nedan besvaras studiens fyra frågeställningar och de viktigaste slutsatserna 
framställs. 

Hur arbetar stat, kommun och skolledningar med lärares fortbildning i grundskolan?  

Staten arbetar med grundskollärares fortbildning genom exempelvis punktinsatser 
på fortbildning som i fallet med Lärarlyftet. Genom högskolan samarbetar de också 
med kommunen i arbetet med fortbildning via didaktiska nätverk och utbudet av 
kurser på högskolan. Staten ställer inte krav på kommunerna att dess lärare ska ta del 
av fortbildning. Kommunens arbete med fortbildning omfattas främst av initiativ från 
Förvaltning 2 där grundskollärare erbjuds fortbildning inom ämnesdidaktiska 
nätverk, kommunkatalogen och En hållbar skolutveckling. Även Förvaltning 1 arbetar 
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med fortbildning och då främst genom samarbete med Förvaltning 2 samt utfrågning 
av skolornas arbete med fortbildning. Även Kommunstyrelsen gör utfrågningar av 
förvaltningarnas arbete med fortbildning samt kräver redovisningar av detta. Inte 
heller Kommunstyrelsen eller förvaltningarna ställer krav på skolor och dess 
skolledare i arbetet med fortbildning. En slutsats gällande skolledningarnas arbete 
med fortbildning är att de båda styr mycket över de 104 timmarna fortbildningstid 
som lärare har rätt till varje läsår. Båda skolledningarna lämnar även tid och ansvar 
för lärarna att själva ta del av individuell fortbildning. I arbetet stödjer de och 
uppmuntrar lärare till individuell fortbildning. Detta görs i större utsträckning av 
Skolledning 1 än Skolledning 2. Skolledningen på Skola 1 talar om fortbildning samt 
upprättar en skriftlig kompetensutvecklingsplan med samtliga lärare vid 
medarbetarsamtalen, något som inte sker på Skola 2.  En generell slutsats i studien är 
att skolledningars uppmuntran och stöd i arbetet med fortbildning är av vikt för 
lärares motivation och arbete med fortbildning.    

Vilken fortbildning av lärare sker i två grundskolor i en medelstor svensk  
kommun? 
 
På både Skola 1 och Skola 2 sker det gemensam fortbildning av lärare på studiedagar 
under läsåret. Denna har på båda skolorna främst omfattat arbete med likvärdig 
bedömning och IUP under det senaste läsåret och styrts av skolledningarna. Det sker 
även individuell fortbildning hos lärarna som motiveras inför respektive skolledning 
och utförs både under och utanför ordinarie arbetstid. Lärarnas fortbildning utgörs 
av både ämnesinriktad fortbildning och annan kompetenshöjande fortbildning som 
oftast väljs utifrån lärarens eget intresse.  
 
Skiljer sig fortbildningen av grundskolelärare vid två skolor? 
     
Lärarnas användning av sina fortbildningstimmar skiljer sig mycket åt mellan 
enskilda lärare på Skola 1 och Skola 2 av olika anledningar. Först och främst har 
lärare olika ämnesinriktningar och intressen vilket styr deras val av fortbildning. En 
annan faktor som inverkar på skillnaderna är skolledningarnas krav, uppmuntran 
och stöd i lärarnas arbete och val av fortbildning. Ytterligare en skillnad ligger i att 
Skola 2 valt att vänta med arbetet gällande En hållbar skolutveckling vilket Skola 1 
redan har inlett. Detta påverkar lärarnas möjligheter till fortbildning.   
 
Finns det hinder i arbetet med fortbildning? 
 
Enligt Kommunstyrelsen, Förvaltning 2, Skolledning 1 och Skolledning 2 samt två 
lärare hindrar ekonomin arbetet med fortbildning. Även tiden ses ur olika aspekter 
som ett hinder för delaktighet i fortbildning utav Kommunstyrelsen, Förvaltning 2, 
Skolledning 1 samt sju lärare. Både Förvaltning 1 och Skolledning 1 lyfter fram en 
olikvärdighet i tillgång till fortbildning inom kommunens grundskolor som ett hinder 
för fortbildning. Skolledning 1 ser också ett bristfälligt stöd från förvaltningarna som 
ett hinder i arbetet. Utöver tiden upplever lärare frånvaron från elever och kollegor 
som det största hindret för fortbildning.     
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6.5. Framtida forskningsområden 

Arbetet med studien har gett upphov till tankar kring framtida forskningsuppslag 
inom närliggande områden. Det vore både viktigt och intressant att undersöka hur 
lärares fortbildning kommer elever till nytta? En annan intressant forskningsfråga är 
att följa upp Lärarlyftets påverkan av lärares kompetens. För den undersökta 
kommunen vore det viktigt att undersöka utfallet av kommunens satsning med En 
hållbar skolutveckling både halvvägs in i projektet samt efter dess avslut. Det vore 
även intressant att undersöka om den pågående fortbildningen av skolledare inom 
rektorsutbildningen bidrar till att öka den pedagogiska kompetensen hos skolledare. 
En annan spännande fråga att mer ingående studera är vad som krävs för att lärare 
ska bli motiverade att ta del av hela sin berättigade fortbildningstid under hela sin 
lärargärning. 
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