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Sammanfattning 
 

Undersökningens syfte var att undersöka hur lärare för de tidigare åren upplevde fortbildning 

genom att studera deras värdering av och motivation till fortbildning.  Vidare var vår tanke att 

undersöka ämnesfördelningen och utbudet av fortbildning. Dessutom hade vi för avsikt att 

undersöka om det fanns eventuella krav på lärare från kommuner och högre instanser, som 

rörde fortbildning. 

 Studien är av nationell och komparativ karaktär där vi valde att undersöka och jämföra 

två skolor, en grundskola i mellersta Sverige och en grundskola inom landskapet Åland.  

 För att undersöka lärarnas värdering av och motivation till fortbildning använde vi oss 

av en enkätundersökning. Vi mottog sammanlagt 12 stycken besvarade enkäter, varav vi 

baserar enkätundersökningens resultat på. Då vi undersökte ämnesfördelningen och utbudet 

av fortbildning och om det fanns eventuella krav på lärare från kommuner och högre instanser 

använde vi oss av en dokumentanalys baserad på skolornas sparade arkiv angående 

fortbildning samt aktuella politiska styrdokumenten. Som stödmaterial innefattar studien även 

relevant litteratur, artiklar och muntliga källor. 

 Utifrån studiens syfte och frågeställningar har flera resultat framkommit. Fortbildning 

var tidigare statligt kontrollerat men idag är situationen annorlunda. Idag har kommunen 

tillsammans med skolföreståndare eller rektor den centrala kontrollen och ansvaret. Ett annat 

resultat pekade på att samtliga respondenter i enkätundersökningen delade en positiv attityd 

till fortbildning. Genom dokumentanalysen framkom en skillnad mellan skolornas utbud där 

den svenska skolan hade ett bredare ämnesutbud. Genom noterade resultat kunde vi se en 

kontrast mellan svenska och åländska lärare, angående de krav som ställs från högre instanser. 

 Studien visar att, det är av betydelse att lärarna har möjlighet att vara delaktiga i sin 

fortbildning genom påverkan av undervisning och utvärdering. Fortbildning bör även ha en 

koppling till lärarens dagliga arbete för att därmed upplevas som relevant, vilket ger läraren 

en positiv inställning till fortbildning och dess betydelse.  
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1. Inledning 
 

Dagens lärarutbildning innefattar allmänna lärarkunskaper, ämneskunskaper och 

ämnesdidaktiska kunskaper. Inom vilka ämnen som lärarstudenterna fördjupar sig och får 

behörig i, beror helt på det val som görs i början av utbildningen. Studenten väljer 

åldersinriktning och val av undervisningsämnen. Däremot inom yrkeslivet pågår en 

kontinuerlig utveckling där läraren bör utvecklas för att upprätta sin status som behörig och 

kompetent lärare. Utvecklingen pågår genom hela den yrkesverksamma karriären vilket är ett 

centralt perspektiv i fortbildning. Förutom att det är den enskilda lärarens ansvar att utveckla 

sig för att upprätthålla sin kompetens, har även styrdokumenten en syn på lärarens utveckling 

vilka finns i utbildningspolitiska dokument. Enligt lärare och författare Lena Bengtsson har 

alla lärare rätt till fortbildning. Med detta menar hon att läraryrket kräver ständigt utveckling 

av läraren för att upprätthålla dennes yrkesidentitet.
1
 

 Genom hela vår utbildning har vi båda jämfört den bild av svenska grundskolan, som vi 

har fått genom samlade erfarenheter av klasskamrater och föreläsningar, med vår egen bild av 

den åländska grundskolan, där vi båda hade vår grundskoleutbildning. Samtidigt har vi båda 

influerats av både den svenska och åländska skolmiljön då vi gjort den verksamhetsförlagda 

utbildningen inom lärarutbildningen i Sverige och inom landskapet Åland. Med detta i 

beaktande var det av intresse för oss att göra en komparativ studie med 

fortbildningssituationen i Sverige och landskapet Åland i centrum. 

 Vi är båda överens om att en stor del av examensarbeten som skrivs idag är ur elevernas 

synvinklar. Med denna tanke i fokus fick oss att vilja ta en annan väg och försöka oss på 

någonting annorlunda. Enligt vår uppfattning har det pågått förhållandevis få undersökningar 

med fortbildning i centrum där fokus på utbud och lärares värdering av och motivation till 

fortbildning ligger som grund. Detta ämne anser vi verkar spännande och intressant, därför 

väljer vi den nämnda riktningen i vår komparativa studie. 

 Under vår studietid vid högskolan i Gävle har vi insett att fortbildning och 

kompetensutveckling spelar en allt större roll inom såväl privat som offentlig sektor. En 

attityd som finns på lärarutbildningen vid högskolan, som vi tidigare i studien har noterat, är 

att en lärare aldrig är färdigutbildad utan att det pågår en ständig utveckling inom yrket. 

Samtidigt har vi under vår verksamhetsförlagda utbildning och fältstudier upplevt att 

fortbildning kanske inte verkar ha en särskilt hög prioritet. Att det ställs högre krav på lärare i 

form av kunskap och kompetens är därför snarare ett faktum än en relevant frågeställning.
2
 

 Innan vi bestämde oss för studiens aktuella område hade vi en gemensam uppfattning 

om att flera aktiva lärare saknar en fullgjord lärarexamen. En fundering vi har är ifall 

motivationen till och värderingar av fortbildning skiljer sig mellan behöriga och icke behöriga 

                                                 
1
 Bengtsson m. fl.. (2006) s. 132 f.f. 

2
 Linell (1999)  s. 5 
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lärare. Ett annat antagande vi har är att utbudet av fortbildning är relativt lika mellan 

landskapet Åland och riket Sverige men att de svenska lärarna har ett större engagemang. 

  I arbetets inledning upplevde vi att det var en brist på tidigare forskning i form av 

litteratur och bearbetningar kring ämnet fortbildning. Särskilt inom det område vi är 

intresserade av, en jämförande studie med tidigare lärares värdering av och motivation till 

fortbildning, ses en tydlig saknad av tidigare forskning. Med vår studie hoppas vi därför 

kunna bidra med ny fakta som kan vara till nytta för framtida utveckling. Samtidigt vill vi 

väcka nyfikenhet hos er som tar del av undersökningen samt ge er en givande läsning. 

 Undersökningen är baserad på lärare vid årskurs 1-6 då detta är den åldern som vi är 

utbildade för. Till en början hade vi övervägt att inkludera 3-4 skolor men vi insåg att det inte 

fanns tid och rimlighet till en sådan undersökning, vilket gjorde att vi till slut valde endast två 

skolor. En skola tillhör mellersta Sverige och den andra skolan tillhör landskapet Åland. Att 

valet mellan skolor blev Sverige och Åland faller oss naturligt då vi båda är uppväxta på 

Åland och nu är bosatta i Sverige under vår studievistelse.  

 Även om den tidigare nämnda aspekten, den internationella jämförande studien, i 

examensarbetet var viktigt för oss blev vårt fokus istället flyttat till den enskilda lärarens 

attityd kring fortbildning och det existerande utbudet. 

 

1.1 Syfte & frågeställningar 

 

Syftet med vår studie är flerfaldigt. Ett av dessa är att undersöka lärares värdering av och 

motivation till fortbildning. I fokus är lärare med inriktning mot grundskolans tidigare år, där 

inte någon specifik ämnesfördelning är relevant. I arbetet kommer vi även att undersöka det 

existerande utbudet av fortbildning som de valda lärarna har erbjudits samt deras attityd kring 

utbudet. Vi har för avsikt att undersöka fördelningen av utbudet ur ett ämnesspecifikt 

perspektiv ifall det är vissa ämnen som prioriteras högre än andra. Sett ur ett historiskt 

perspektiv vill vi undersöka ifall de eventuella prioriteringarna skiljer sig från tidigare. 

Ytterligare ett syfte med studien är att undersöka ifall lärare är nöjda med utbudet av 

fortbildning. Samtidigt vill vi jämföra utbudet i förhållande till att det ställs ökade krav på att 

lärare skall ha behörighet i de ämnen man undervisar i men också till den moraliska och etiska 

värdegrunden, som till exempel jämställdhet och mobbing. Ännu en avsikt vi har är att ta reda 

på ifall lärare har haft möjlighet att påverka sin fortbildning i form av utbud och struktur. 

 Ett annat centralt syfte i vår studie är med hjälp av genomförandet av en 

dokumentanalys analysera och kontrollera de existerande utbildningspolitiska styrdokumenten 

samt skolorna och kommunernas sparade arkiv kring fortbildning. Därefter har vi för avsikt 

att genomföra en jämförelse mellan de åländska och svenska styrdokumenten. Dessutom är vi 

intresserade av att studera lärarens uppfattning av fortbildningens utveckling, genom deras 

egna erfarenhet i kontrast till de fakta vi får fram genom att analysera de tillgängliga arkiven.  
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 Ett annat syfte med studien är, att det enligt vår uppfattning, finns en bristfällig tidigare 

forskning inom området fortbildning. Detta ger oss motivation och intresse till att bidra med 

ny forskning inom det nämnda ämnesområdet. 

 

Våra aktuella frågeställningar utifrån studiens syfte är således: 

 

Vad för fortbildning erbjuds lärarna sett ur ett ämnesspecifikt perspektiv? Finns det någon 

märkbart nationell skillnad mellan utbuden? 

Vilka ämnen prioriteras högt vid lärarnas önskan och val av fortbildning samt inom vilka 

områden önskar lärarna ett ökat utbud? 

Vilka krav finns i de politiska styrdokumenten som ställs på skolorna/lärarna angående 

fortbildning? Finns det någon märkbar nationell skillnad? 

Finns det någon skillnad mellan de deltagande respondenternas åsikter och värderingar av 

fortbildning, även sett ur ett nationellt perspektiv? 

Ur ett historiskt perspektiv, hur ser utvecklingen av fortbildningen ut? 

 

En stor del av våra frågeställningar och syften ligger som grund för våra 

enkätundersökningsfrågor, vilka finns tillgängliga i slutet av arbetet.
3
 

 

1.2 Arbetets disposition 

 

Det första kapitlet innehåller en inledning, syften samt frågeställningar inför vår studie. 

Fortsättningsvis i kapitlet följer definitioner av de centrala begreppen i studien. 

 Kapitel två innehåller en teoretisk inramning som först ger en bild av fortbildningens 

utveckling i Sverige från 1839 till idag. Nästa del i kapitlet är en förteckning över tidigare 

forskning inom samma område. Avslutningsvis diskuterar vi nuläget med tanke på de 

existerande styrdokumenten inom landskapet Åland samt den svenska skolan i helhet och vår 

valda kommun i mellersta Sverige. 

 I kapitel tre fokuserar vi på undersökningsmetoder. Inledningsvis diskuterar vi valet av 

metod och dess olika fördelar och nackdelar. Därefter följer en förklarning på urvalet av våra 

respondenter i enkätundersökningen. Vi redogör sedan för hur vi genomförde 

enkätundersökningen, hur vi strukturerade upp information och data för undersökningen. Till 

sist tar vi i kapitlet upp de etiska aspekter som varit en tanke vid utformningen av 

enkätundersökningens form och val av frågor. 

 Kapitel fyra redogör för studiens olika resultat i enkätundersökningen och 

dokumentanalysen med anknytning till de aktuella frågeställningarna. Dels diskuterar vi 

vilken syn de olika skolorna och lärarna har på fortbildning men även vilken syn 

                                                 
3
 Se Bilaga 2 
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styrdokumenten i Sverige och landskapet Åland har. I kapitlet presenterar vi vårt resultat 

angående lärarnas värdering av och motivation till fortbildning. Fortsättningsvis i kapitlet 

redovisar vi resultatet för den ämnesspecifika fördelningen av fortbildning vi har kommit 

fram till efter dokumentanalysen. 

 Kapitel fem innehåller en sammanfattande slutdiskussion gällande studiens resultat. 

Diskussionen innehåller även tankar, idéer, utmaningar och svårigheter som vi erhållit under 

arbetets gång. Till sist ventilerar vi olika tankar om fortsatt forskning inom vårt aktuella 

studieområde.  

 

1.3 Centrala begrepp 

 

Ett ytterst centralt begrepp i vår studie är fortbildning. Vi har valt att begränsa begreppet 

fortbildning till utbildning avsedd för lärare i tjänst. Därmed uteslutes andra yrkeskategorier. 

 En definition av fortbildning som vi har kunnat ta del av genom Luttropp och 

Westerberg, forskare inom specialpedagogik, lyder: 

 

Fortbildning kan definieras som utbildning efter grundutbildning som syftar till att öka anställdas 

färdigheter och kunskaper i relation till de arbetsuppgifter och/eller mål för arbetet de har eller kommer att 

få.
4
 

 

Enligt den pedagogiska uppslagsboken skiljer man inom skolväsendet numera mellan:  

 

/…/ fortbildning (studier som ger fördjupad kompetens inom de stadium eller område för vilket läraren 

fått sin utbildning) och  vidareutbildning (studier som ger kompetens för undervisning inom annat 

ämnesområde eller stadium).
5
 

 

Vi anser att dessa två begrepp komplementerar och styrker varandra. Definitionen 

fortbildning innebär att läraren ökar sin kompetens inom ett område som denne redan har 

behörighet inom medan vidareutbildning innefattar fortbildningskurser som syftar till att 

skapa behörighet inom ett ämne som läraren inte tidigare har kompetens inom. I vår studie har 

vi inte möjlighet i mån av tid att kunna kontrollera lärarnas tidigare behörighet inom de olika 

kunskapsområdena. Det innebär att det blir omöjligt för oss att veta ifall kurserna som lärarna 

har valt att gå, är fortbildning eller vidareutbildning. Därför har vi i vår studie valt att endast 

använda oss av begreppet fortbildning, inom vilket begreppet vidareutbildning inkluderas. Ulf 

Linell, forskare inom pedagogik, menar att studiedagar och fortbildningskurser är två 

grundstrukturer inom fortbildning. Vi finner detta påstående relevant då utformning av 

                                                 
4
 Luttropp, Westerberg (2005) s. 21 

5
 Lärarförbundets Förlag & Informationsförlaget (1996) s. 176 
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fortbildning, i Sverige idag, till en viss del består av studiedagar.
6
 

 Ett annat relativt frekvent begrepp i vår studie är kompetensutveckling. Enligt den 

pedagogiska uppslagsboken innefattar kompetensutveckling fortbildning men begreppet 

inkluderar även informellt lärande. Informellt lärande, tolkar vi som sådant, att det inte är 

precist eller mätbart och samtidigt inkluderar det lärande som äger rum på andra platser än i 

lärosäten.
7
 

 I studien har vi valt att inrikta oss på fortbildning ur ett skolperspektiv där begreppet 

lärare är centralt. Med begreppet hänvisar vi till klasslärare eller ämnesspecifika lärare och 

inte personal som till exempel elev- eller gruppassistenter. 

                                                 
6
 Linell (1999) s. 5 f. 

7
 Lärarförbundets Förlag & Informationsförlaget (1996) s. 312 
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2. Litteraturgenomgång 

 

Den litteratur vi har inkluderat i studien har vi valt att begränsa till områdena Sverige och 

landskapet Åland. På grund av bristande litteratur kring den historiska tillbakablicken 

gällande landskapet Åland har vi inte inkluderat det, utan har endast Sveriges historiska 

tillbakablick med i vår studie. 

 Inom området tidigare forskning, gällande komparativa studier kring fortbildning, har vi 

på grund av bristande litteratur en väldigt stram inramning. Litteraturen vi har använt oss av 

är endast utdrag från verk som berör våra frågeställningar och syften. 

 Genom samtal med statligt och kommunalt anställda personer inom landskapet Åland 

har vi styrkts i dessa påståenden angående bristen på den historiska tillbakablicken samt 

tidigare forskning. 

 En stor del av de dokument vi använder oss av i studien är från kommunerna eller 

skolorna, till exempel i form av den lokala skolplanen. Vi har valt att inte inkludera vissa av 

dessa dokument i referenslistan då deras innehåll eller titel riskerar kommunernas eller 

skolornas anonymitet. 

 

2.1 Historisk tillbakablick 

 

”Den äldsta formen av fortbildning har varit individinriktat och tagit fasta på sambandet 

mellan den individuella grundutbildningen och en återkommande fortbildning i ett livslångt 

perspektiv.”
8
 

 Lärare och författare Berggren hävdar att ordet fortbildning framkommer år 1839 för 

första gången i svensk text. Från och med 1842 har det förekommit fortbildning för lärare 

genom beslutet om en allmän folkskola. Vid denna tid samlades lärare för att diskutera 

gemensamma problem och ta del av varandras kunskap. Vid 1906 började staten skänka 

bidrag till fortsatt utbildning av lärare. Enligt Karin Rönnerman, aktiv inom områdena 

didaktik och pedagogik, var den tidigaste formen av fortbildning i Sverige inriktat på att lära 

ut metoder som forskningen hade kommit fram att var de mest gynnsamma. Detta hänvisar 

hon till som jakten på metoden.
 9

 

 Det var inte förrän 1961 som satsningen från staten tog sig en systematisk start. Även 

Rönnerman hänvisar till detta, då hon påpekar att en andra fas i fortbildningens utveckling i 

Sverige var, när fortbildningsnämnderna hade skapats som en mellanhand för skolornas 

huvudmän och de kursansvariga vid högskolorna. Enligt Linell fanns det i början av 1970-

talet en ambition att utbilda personalen, inte endast för nya metoder, utan även för att utveckla 

                                                 
8
 Lärarförbundets Förlag & Informationsförlaget (1996) s. 176 

9
 Berggren (1994) s. 113 f.f., Rönnerman (1998) s. 17 
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deras arbetssätt och arbetsformer i undervisningen.
 10

 

 I början av 1980-talet blev fortbildningen förknippat med lokalt utvecklingsarbete menar 

Linell och Rönnerman. Detta ledde till en ytterligare decentralisering av fortbildningen från 

den tidigare modellen då centrala beslut som baserade sig på nya forskningsrön utformade 

fortbildningens struktur.
 11

 

 I början av 1990-talet bestämde riksdagen att de centrala och lokala behov och 

prioriteringar av fortbildningen skulle sammanvägas. Detta ledde till att skolorna fick 

ytterligare mera påverkan av fortbildningens utformning. Utvecklingen fortskred också snart 

till att kommunen fick fullt ansvar för fortbildningen även om staten fortfarande hade ett 

ansvar att förse kommunerna med olika val av fortbildning. Den pedagogiska uppslagsboken 

har samma skildring då den hävdar att: 

 

Efter att  länsskolnämnderna och  fortbildningsavdelningarna upphört med sin verksamhet har 

kommunerna det totala ekonomiska ansvaret för fortbildningen.
 12

 

 

Den pedagogiska uppslagsboken noterar även att: 

 

De senaste decennierna har fortbildningen mera avsett att stödja genomförda skolreformer. Den har haft 

en kollektiv inriktning och kan då betecknas som skolinriktad.
 13

 

 

Vi tolkar citatet som att fortbildningens struktur med åren har ändrats från ett individuellt 

perspektiv med läraren i centrum till ett kollektivt fokus med skolans utveckling och reformer 

som högsta prioritet. 

 När vi studerar Lgr 69 tolkar vi det som att denna läroplan lägger stor vikt vid eleven 

och dess behov. Vi läser dock mellan raderna, att även lärarna måste utvecklas, för att kunna 

tillgodose läroplanernas fordran på eleverna. Däremot saknar vi en direkt sammankoppling till 

ordet fortbildning eller kompetensutveckling, som ett medel för att nå detta mål. 

 Lgr 80 förespråkar fortbildning som ett medel för att sprida erfarenheter till personalen 

på skolorna. Den förespråkar gemensamma planeringsdagar och olika sammankomster för att 

kunna planera och utvärdera verksamheten i förhållande till uppställda mål. Den nämner även 

användandet av studiedagar som ett medel för planering av undervisningsverksamheten.
14

 

 

2.2 Tidigare forskning 

 

                                                 
10

 Rönnerman (1998) s. 18, Ydén (1994) s. 5 f.f., Linell (1999) s. 8 
11

 Linell (1999) s. 9, Rönnerman (1998) s. 18 
12

 Linell (1999) s. 1, Rönnerman (1998) s. 19 f., Lärarförbundets Förlag & Informationsförlaget (1996) s. 176 
13

 Lärarförbundets Förlag & Informationsförlaget (1996) s. 176 
14

 Lgr 80 s. 60 f. 
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Under arbetets gång har vi upplevt att det finns ett begränsat utbud angående tidigare 

forskning inom området fortbildning med fokus på utvärdering och lärares tankar kring 

ämnet. Vi är medvetna om att detta medfört att vår studie innehåller ett fåtal referenser till 

tidigare forskning. Några direkta avhandlingar och artiklar till vår studie har vi inte hittat med 

däremot har vi valt att använda oss av kortare stycken från närliggande studier. 

Luttropp och Westerberg hävdar en liknande tankegång angående studier rörande 

fortbildning, då de uttrycker sig likt följande: 

 

Få studier har analyserat om fortbildning påverkar vad organisationer åstadkommer, därav är det svårt att 

dra generella slutsatser.
15

 

 

Läraryrkets många ansikten är en studie som handlar om hur framtidens lärare skall göra för 

att klara av sin situation och forma sin lärarroll med stöd från samhället med delaktighet och 

allmän acceptans som två viktiga grundförutsättningar. Författarna till studien är Margrethe 

Brynolf, Inge Carlström, Kjell-Erik Svensson och Britt-Louise Wersäll, vilka är verksamma 

inom områdena pedagogik och sociologi, noterar att lärarens samhällsuppdrag har expanderat 

på så sätt att de bör: 

 

/…/kunna samarbeta med andra i skolan, utforma lokala arbetsplaner utifrån skolan och samhällets planer, 

kunna dokumentera och utvärdera, producera ny teoretisk kunskap om lärandet och forska i skolans 

vardag… Sprida studieresultat till flera olika grupper: elever, föräldrar, skolpolitiker och allmänhet… ha 

inlevelseförmåga, känna engagemang och stimulera elever till mod, nyfikenhet och 

kunskapstörst…anpassa sig efter samhällsförändringar, ha en samhällsbevakning och kunna analysera 

samhällets utveckling. Detta kräver att lärarna fortbildar sig kontinuerligt, och skaffar sig en mycket 

bredare analytisk kompetens, inte enbart en pedagogisk.
16

 

 

Ovannämnda synsätt stärker den bild, som vi i vår inledning beskrev, av läraryrkets ständiga 

utveckling och förändring. Enligt författarna krävs det idag en kontinuerlig fortbildning där 

lärarna behöver studera inom fler allmänpedagogiska ämnen. Brynolf m.fl. belyser 

perspektivet genom följande citat: 

 

Kompetensutvecklingen upplevs av lärarna som att den har minskat, men framförallt har den förändrats 

från ämnesfördjupning och ”tips och metoder” till utbildning av mer allmän karaktär. Mycket av tiden för 

kompetensutveckling läggs idag på lokal skolutveckling, betygskriterier etc.
17

 

 

                                                 
15

 Luttropp, Westerberg (2005) s. 19 
16

 Brynolf, Carlström, Svensson, Wersäll (2007) s. 197 
17

 Brynolf, Carlström, Svensson, Wersäll (2007) s. 16 



   

 9 

I en studie som fokuserar på om fortbildningsinsatser kan förändra arbetssätt, skriven av 

Luttropp och Westerberg, poängteras det att: 

 

/…/ studier som gjorts visar att fortbildning ger såväl motiverande som arbetsrelaterande effekter. De 

motivationella effekterna innebär framför allt ett ökat intresse för utbildning inom arbetsområdet och de 

arbetsrelaterade effekterna handlar om att klara nuvarande arbetsuppgifter bättre.
18 

 

Fortbildningens effekter ökar om det finns både en inre kompetensmotivation och en yttre motivation, 

utanförstående motivation som betyg, examina. Dessutom ökar motivationen ju mer den enskilda kan 

påverka undervisningssituationen.
19

 

 

Ovanstående citat anser vi är relevanta då vår studie fokuserar på lärares värdering av och 

motivation till fortbildning. Ett resultat av Luttropp och Westerbergs studie, som har en stark 

koppling till vårt arbete, är att deltagarnas motivation till fortbildningen ökar i takt med att 

deltagare får ett större inflytande i den aktuella fortbildningen. Med tanke på detta har vi i 

studiens enkätundersökning valt att inkludera frågor som undersöker respondenternas 

delaktighet och påverkan av sin fortbildning. 

 

Tidigare forskning genom Luttropp och Westerberg hävdar att: 

 

En fortbildning som kombinerar både en breddad och en fördjupad kunskap bör också till formen vara en 

kombination av teori och praktik. Teorin skall ligga väldigt nära konsulternas vardag så att den kan 

omsättas och användas i det dagliga arbetet.
20

 

 

En central tanke som har framkommit efter läst litteratur, likt citatet ovan, är att fortbildning, 

för att vara progressivt utvecklande och givande, bör vara verklighetsanknuten och relevant 

för läraren i sina dagliga arbetsuppgifter. Denna tanke styrks av Brynolf m.fl. genom åsikten 

att ”Kunskapsutvecklingen i skolorna och hos lärarna måste utgå från deras praktiska 

verklighet.”
21

 

 Vad som upplevs vara relevant fortbildning är varierande mellan lärare. Genom tidigare 

forskning anser Brynolf m.fl. att denna tanke är central då de hävdar att: 

 

Ett viktigt komplement till lärarutbildningen, och egentligen en fortsättning på den, är olika slag av 

åtgärder för att åstadkomma personal- och verksamhetsutveckling. Målet är att på olika sätt utveckla både 

den enskilda läraren och att utveckla hela verksamheten i skolan. Skolans huvudman, kommunen, måste 

                                                 
18

 Luttropp, Westerberg (2005) s. 19 
19

 Luttropp, Westerberg (2005) s. 20 
20

 Luttropp, Westerberg (2005) s. 84 
21

 Brynolf, Carlström, Svensson, Wersäll (2007) s. 242 
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seriöst göra prioriteringar så att lärarnas kompetensutveckling får en så hög standard som möjligt.
22

 

 

Ovanstående citat tolkar vi som att det inte endast är upp till läraren att det förekommer ett 

relevant fortbildningsutbud. Det är även skolhuvudmannens och kommunens ansvar att förse 

lärarna med, vad som uppfattas av lärarna vara relevant fortbildning. Enligt en rapport från 

Skolverket kan denna fördelning av ansvar ta sig formen: 

 

/…/ det vanligaste är att ansvaret för fortbildningen decentraliserats ut till de enskilda rektorsområdena 

samtidigt som kommunerna ofta har behållit en central fortbildningsgrupp/person.
23

 

 

Ett resultat som framgår ur tidigare forskning från rapporten ”Vad fortbildning är bra för”, 

sammanställt av skolverket, pekar på att ”/…/ utvärdering av fortbildning är ett försummat 

område på skolnivå.” Vi har valt att inkludera denna notis då vi i vår studie har valt att 

undersöka lärarnas möjlighet till påverkan av sin fortbildning genom utvärdering. Vidare 

diskussion kommer att ske senare i arbetet.
24

 

 

2.3 Nuläget 

 

Skolan är idag uppstyrd enligt olika politiska och lagstadgade styrdokument. I vår studie har 

vi analyserat och granskat styrdokumenten och studerat vad dessa dokument säger inom 

området fortbildning. Vi har inriktat oss på de olika läroplanerna men också på de kommunala 

styrdokument som påverkar fortbildningens form. 

 

2.3.2. En skola i mellersta Sverige 

 

I den svenska skolan är det läroplanerna som tillsammans med skollagen styr verksamheten. I 

vår studie undersöker vi läroplanen som är relevant för oss vilken är Lpo 94, som innefattar 

det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet.
 25

 

 Det är regeringen som fastställer läroplanerna och varje skolform har varsin läroplan. 

Skollagen som är med och styr den svenska skolans verksamhet definieras enligt följande: 

 

/…/ beslutas av riksdagen och innehåller grundläggande bestämmelser om utbildningen inom alla olika 

skolformer. I skollagen anges också mål för utbildningen samt övergripande riktlinjer för hur skolans 

verksamhet skall vara utformad. Lagen är just nu föremål för en genomgripande översyn.
26

 

                                                 
22

 Brynolf, Carlström, Svensson, Wersäll (2007) s. 249 
23

 Skolverket (1992) s. 21 
24

 Skolverket (1992) s. 17 
25

 Lärarförbundet (2002) s. 5 
26

 Lärarförbundet (2002) s. 21 f. 
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I Lpo94 har vi noterat följande citat som vi tolkar att kan anknytas till fortbildning. 

 

Rektorn ansvarar för att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall 

kunna utföra sina uppgifter.
27

 

 

Svenska skollagen hävdar i kapitel två §7 att: 

 

Varje kommun och landsting skall se till att kompetensutveckling anordnas för den personal som har hand 

om utbildningen. Kommunen och landsting skall vinnlägga sig om en planering av personalens 

kompetensutveckling.
28

 

 

De två ovanstående citaten visar tydligt att kommunen, landstinget och rektorn har ansvaret 

för fortbildningen vid skolorna. Detta stärks genom en muntlig källa som hävdar att staten inte 

har något större ansvar att förse skolorna och kommunerna med fortbildning. Lpo94 och 

skollagen anger vem som har ansvaret för fortbildning i kommunens skolor. Däremot finner 

vi inget inlägg om hur detta skall struktureras eller vad fortbildningen skall innefatta.
29

 

Intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting har genom avtalet Lärarens 

arbetstid gett direktiv och ramar för lärarnas fortbildning enligt nedanstående citat: 

 

 Inom den reglerade arbetstiden avsätts och samlas tid för kompetensutveckling utifrån 

 riktmärket 104 timmar per heltidsanställd och verksamhetsår. Denna tid fördelas 

mellan arbetstagarna. Med kompetensutveckling avses insatser som syftar till att utveckla lärares förmåga 

att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.
30

 

 

Enligt muntlig källa ingår inom dessa 104 timmar även gemensamma planeringsdagar, 

skolövergripande ämnesdiskussioner och betygsdiskussion.
31

 

Skolplanen i vår valda kommun noterar angående fortbildning i deras lokala skolplan att 

”Verksamheten ska ha hög pedagogisk kvalitet, och lärare ska ges möjlighet att 

utveckla sitt ledarskap” samt att ”Lärarnas kompetensutveckling ska leda till ökad motivation 

för lärandet hos elever.” Citaten tolkar vi som sådana, att vår valda kommun värdesätter 

utveckling av ledarskap för lärare och elevernas motivation för sina studier. De kan fungerar 

som ett komplement till Lpo94 och skollagen, då citaten anger vad som skall prioriteras i 

kommunens fortbildningsutbud för skolan.  

                                                 
27

 Lärarförbundet (2002) s. 21 f. 
28

 Lärarförbundet (2002) s. 59 
29

 Samtal med utvecklingsledare i en kommun i mellersta Sverige den 14.08.2010 
30

 Sveriges Kommuner och Landsting (2008) s. 17 
31

 Samtal med utvecklingsledare i en kommun i mellersta Sverige den 14.08.2010 
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 Enligt muntlig källa använder vår valda kommun i mellersta Sverige sig av 

gemensamma utbildningsdagar. Fortbildningsplanen för de gemensamma utbildningsdagarna 

under januari 2009 till juni 2009 innehåller bland annat följande: SET-utbildning 

(Socialemotionell träning), skolbio, skapande skola, NTA (Naturvetenskap och Teknik för 

Alla), bedömningspiloter, unicum och nationella prov.
32

 

 

2.3.1 En skola inom landskapet Åland 

 

Samtliga åländska skolor följer en gemensam läroplan som är fastställd av Ålands 

landskapsstyrelse 1996. Läroplanen tillsammans med de kommunala styrdokumenten ligger 

som grund för skolornas individuella arbetsplaner och strukturer. 

 

I skolans verksamhet skall anställas lärare och rektorer som är utbildade för att sköta sådan undervisning 

och uppgifter som de i huvudsak är frågan om. Mot bakgrunden av skolans skyldighet att ge alla elever en 

tidsenlig undervisning skall kommunen se till att det kontinuerligt anordnas fortbildning för 

lärarkollegiet.
33

 

 

Vi anser att ovanstående citat innehåller en tydlig referens till att det är kommunens ansvar att 

förse skolorna med utbud av fortbildning. Till hjälp att organisera fortbildning har skolan 

högstadiedistriktet till hjälp. 

 

Landskapsstyrelsens roll blir härigenom att i ett ömsesidigt utvecklingsarbete stödja kommunerna och 

skolorna i deras strävan att uppnå målsättningen för grundskolans undervisning och fostran.
34

 

 

Texten ovan tolkar vi på så sätt att Ålands landskapsregering har en viktig roll i 

utvecklingsarbetet, där fortbildning ingår. Enligt en muntlig källa förmedlas 

Landskapsregeringens beslut angående fortbildning ut till skolorna och dess personal via 

högstadiedistriktet. Högstadiedistriktet består av en skoldirektör, representanter från fem olika 

kommuner inom landskapet Åland samt rektorn för södra Ålands högstadiedistrikt. 

Högstadiedistriktet, ”/…/har till uppgift att främja samarbetet mellan distriktets skolor och 

att behandla samt ange lösningar på gemensamma skolfrågor.”, där bland annat utformning 

och frågor angående lärarfortbildning och utbildningsplaner ingår.
35

 

 Den åländska skolan har konkreta krav, ofta på vad, men särskilt på hur mycket 

fortbildning som är obligatoriskt. Enligt den åländska skolstadgan skall alla lärare fortbilda 

                                                 
32

 Samtal med utvecklingsledare i en kommun i mellersta Sverige den 14.08.2010 
33

 Landskapet Ålands läroplan för grundskolan s. 14 
34

 Landskapet Ålands läroplan för grundskolan s. 17  
35

 Samtal med skolföreståndare vid en skola inom landskapet Åland den 06.08.2010, Samtal med statligt anställd  

 inom Ålands landskapsregering den 06.08.2010 
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sig minst 18 timmar per läsår. Inom skolstadgans begrepp för fortbildning ingår även att 

planera, utvärdera och diskutera den valda fortbildningen. Det leder till att det oftast inte är 18 

valbara timmar utan att en del av timmarna är obligatoriska i form av till exempel utvärdering.  

 Även Högstadiedistriktet kan ställa krav på flera kurser som kräver en obligatorisk 

medverkan. Distriktets fortbildningsplan kan variera från läsår till läsår. Genom vår 

dokumentanalys vid den valda skolan inom landskapet Åland kan vi notera att det till exempel 

under verksamhetsåret 2007-2008 var 15 timmar obligatorisk medverkan för läraren och 

därmed tre timmar tilldelad lärarnas egen disposition. Detta i kontrast till fortbildningsplanen 

läsåret 2010-2011, då distriktet valde att inte alls ställa några krav på obligatoriska kurser. 

Disposition av fortbildningskvoten fick skolorna då själva genomföra. Bestämmelser på olika 

fortbildningskrav kan också komma från Ålands landskapsregering. Ålands 

Landskapsregering har en långsiktig planering gällande den obligatoriska lärarfortbildningen. 

 Enligt sammanträdesprotokoll från vår valda skolas distriktsmöte kan vi exempelvis 

utläsa ett utkast till en fortbildningsplan, som sträcker sig från läsåren 2009-2010 till 2011-

2012. Exempelvis har läsåret 2009-2010 IT som prioriteringsområde vilket är beslutat av 

Ålands Landskapsregering.
36

 

 Ytterligare någonting som är viktigt att poängtera är de dokumenteringskrav som finns 

på lärarna inom landskapet Åland. De skall i början av läsåret lämna in en 

fortbildningsplanering där de uttrycker olika mål och tankar med det kommande året, 

angående vad de vill fortbilda sig inom för område samt motivering till valen. Vid läsårets 

slut skall även en skriftlig förteckning över den genomförda fortbildningen lämnas in till 

skolföreståndaren eller rektorn.
37

 

 I den åländska läroplanen finns det flera punkter som vi anser att hör ihop med krav på 

eller rättighet till fortbildning. De anställda på skolan uppmuntras till att göra ytterligare 

fortbildning utöver dessa 18 obligatoriska fortbildningstimmar, vilket vi genom 

enkätundersökningen och dokumentanalysen har noterat att flera av lärare vid den åländska 

skolan väljer att göra.
38

 

 Samtliga skolor inom landskapet Åland har en egen arbetsplan för varje läsår. 

Arbetsplanen är till grunden baserad på de kommunala styrdokumenten och landskapet 

Ålands läroplan. Vid vår valda skola inom landskapet Åland noterar vi följande citat ur deras 

arbetsplan från läsåret 2009-2010 angående fortbildning: 

 

Elever är olika, och har olika sätt att lära sig. Alla lärare skall vara medvetna om detta och kontinuerligt 

fortbilda sig i olika inlärningsstrategier och –stilar. 

 

                                                 
36

 Södra Ålands högstadiedistrikt (2009) Distriktsmöte/Sammanträdesprotokoll 12.06.2009 
37

 Se Bilaga 4  
38

 Se bilaga 3 
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/…/ kontinuerligt utveckla vårt kunnande kring inlärning, diagnostisering och utvärdering. 

 

Citaten beskriver skolans tankar kring fortbildning. Skolans arbetsplan noterar att hela 

lärarkollegiet bör fortbilda sig inom inlärningsstrategier, diagnostisering och utvärdering. 
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3. Metod 
 

Genom vår lästa litteratur och egna reflektioner har vi fått en djupare förståelse inom vårt 

ämnesområde. I ett tidigt skede under arbetets gång var vi båda överens om att vi var 

intresserade av att undersöka lärares personliga åsikter angående fortbildning. Vi var även 

intresserade av vad de ledande styrdokumenten noterar angående fortbildning. Med tanke på 

arbetets avsikt ledde det till att vi stod inför valet att använda oss av intervjuer eller enkäter. 

Genom diskussion och läst metodlitteratur valde vi att använda oss av en enkätundersökning. 

Med enkätundersökningen kunde vi nå ut till ett större antal lärare och därmed få en möjlighet 

till att generalisera resultatet i en högre utsträckning. Ytterligare ett val vi gjorde var att 

använda oss av en dokumentanalys, med avsikt att få en bild av byråkratins påverkan och 

styrning på fortbildning vid skolorna.  

 Avgränsningarna för respektive kategorier i vår studie har vi valt att diskutera i samband 

med de aktuella områdena, som till exempel i presentationen av enkätundersökningen och 

dokumentanalysen. Val av placering av avgränsningarna baserar vi på att det blir mera 

aktuellt med den rådande disponeringen. 

 

3.1 Metodval 

 

Som tidigare nämnts använder vi oss av flera olika undersökningsmetoder. Enligt Stukát, 

aktiv inom området pedagogik, leder denna metodtriangulering, vilket innebär kombinerade 

undersökningsmetoder, till ett mera tillförlitligt resultat i en studie.
39

 

 Vanligtvis har enkätundersökningar en styrka genom att kunna generalisera resultatet i 

en större utsträckning tack vare det ökade urvalet jämfört med användandet av en 

intervjuundersökning, vilket samtidigt Stukát påpekar. I valet av vår undersökningsmetod tar 

vi i beaktande att inte försöka påverka deltagares svar på något vis, vilket är en större risk vid 

användandet av personliga intervjuer.
 40

 

 En reflektion vi har är ifall det är möjligt att använda oss av en enkätundersökning med 

endast två skolor som undersökningsmaterial. Arfwedson, forskare inom didaktik, diskuterar 

problematiken i urvalet av undersökningspersoner till enkäter. Han anser att användandet av 

hela lärarkårer vid ett antal skolor är en fördel jämte användande av ett fåtal lärare vid fler 

skolor. Bland annat menar han att en bortfallsanalys inte är lika aktuell vid valet av en hel 

lärarkår. 

 Vid valet av enkätundersökning som metod är vi medvetna om att risken för bortfall är 

större än vid personliga intervjuer. Med en enkätundersökning kan det samtidigt vara svårt att 

                                                 

39
 Stukát (2005) s. 42 

40
 Bryman (2001) s. 146, Stukát (2005) s. 42 
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kontrollera ifall frågorna uppfattas korrekt av deltagarna och att möjligheten till att vägleda 

deltagarna i undersökningen försvinner.
 41

  

 Vid utformningen av enkäten har vi valt att använda oss till största delen av öppna 

frågor där deltagarna fritt får utveckla och formulera sina svar. Vi använder oss av den 

nämnda strukturen för att deltagaren skall få möjlighet att medge sina åsikter och erfarenheter 

med egna ord, då det vid användandet av slutna frågor finns en risk att inget av 

svarsalternativen stämmer överens med deltagarens åsikter. Vi har inspirerats av Patton, 

forskare inom området sociologi, som föreslår en indelning av olika typer av frågor, som till 

exempel tillvägagångssätt, åsiktsfrågor och värderingsfrågor samt bakgrundsfrågor och 

erfarenhetsfrågor. Vid uppbyggnaden av enkätfrågorna har vi inspirerats, förutom av Patton, 

också av författaren Alan Bryman och Stukát. Frågorna är grupperade i en ordning som för 

oss är kronologiskt relevant med tydlig koppling till våra syften och frågeställningar.
42

 

 Både Stukát och Bryman anger flera nackdelar med användandet av öppna frågor i en 

enkätundersökning. De nämnda nackdelarna har vi reflekterat kring vid utformningen av vår 

enkätundersökning. En av dessa är att svaren oftast inte är så väl genomtänkta och utvecklade 

vilka vi som undersökande skribenter kanske önskar. Det finns en risk att deltagarnas svar på 

de öppna frågorna skiljer sig avsevärt från varandra, vilket kräver en större bearbetning vid 

kategorisering av dem, än vid användandet av slutna frågor.
43

 

 Vid utformningen av enkätundersökningen använder vi oss av granskade frågor, med 

slutna frågor i början av enkäten, vilka sedan följs upp av öppna frågorna. Vi har valt att göra 

enkäten kort och koncis för att undvika ett bortfall av deltagarna.
 44

 

 Vi ser vårt arbete som en blandform av en kvalitativ och kvantitativ undersökning. Detta 

med tanke på att en enkätundersökning oftast uppfattas som en kvantitativ undersökning, då 

ett större antal respondenter är delaktiga. Vi anser även att det existerar kvalitativa inslag då 

de flesta frågor i undersökningen är öppna. Samtidigt kan vi se andra kvantitativa och 

kvalitativa inslag i studien då studien i stort baseras på statistik samt respondenters 

förhållningssätt och åsikter. Dessutom har vi komparativa inslag i vår studie då vi bland annat 

jämför de olika utbildningspolitiska dokumenten från det åländska och svenska 

skolsystemen.
45

 

 Med tanke på att dagens skola är uppbyggd av politiska styrdokument anser vi, liksom 

Stukát, att en dokumentanalys är en lämplig undersökningsmetod för vår komparativa studie. 

Genom att analysera de statliga dokumenten har vi för avsikt att ta reda på vilka krav som 

ställs på lärarna och skolorna gällande fortbildning idag. Samtidigt vill vi göra en tillbakablick 

för att se kontrasten hur fortbildning har utvecklats under åren. Utöver detta kommer vi att 

                                                 
41

Arfwedson (2005) s. 74, Ejlertsson (1996) s. 11 f., Bryman (2001) s. 147 
42

 Patton (2002) s. 350, Bryman (2001) s. 147 
43

 Stukát (2005) s. 44 
44

 Se Bilaga 2, Bryman (2001) s.149, Stukát (2009) s. 47 f. 
45

 Trost (2007) s. 23 f.f. 
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analysera det tidigare utbudet på skolorna för att se förekomsten och ämnesfördelningen. 

Analysen kommer vi sedan att jämföra med resultatet från enkätundersökningen, där lärarna 

har haft möjlighet att uttrycka sina åsikter och värderingar angående den nuvarande 

situationen gällande fortbildning.
46

 

         I dokumentanalysen begränsar vi oss till statistik och arkiverade dokument från HT-07 

fram till VT-11. Vi har valt att begränsa de antal organisationer och verksamheter, vilka förser 

skolorna med fortbildning, till de absolut främsta vid varje skola. Detta val baseras på den tid 

vi har till förfogande för arbetet.  Analysen innehåller statliga dokument så som läroplaner, 

kursplaner och lokala arbetsplaner samt arkiverade dokument på valda skolor angående 

arbetets aktuella områden.
47

 

 I vårt arbete utgår vi från att vårt problem är kontextbundet. Kontextbundet innebär 

enligt Arfwedson att ”/…/inte använda en forskningsmetod som siktar till att finna ett 

generaliserande svar.”
48

 

 

3.2 Urval av respondenter 

 

Vårt urval av respondenter har baserat sig på en slumpvald skola i en kommun i mellersta 

Sverige och en slumpvald skola inom landskapet Åland. Skolorna är likvärdiga jämte 

elevantal och storleken på lärarlaget. Däremot kan vi ej ange det exakta antalet på grund av 

konfidentialitetskravet. Skolorna har visat intresse vid tillfrågning. Samtliga lärare inom 

årskurs 1-6 på skolorna har haft möjlighet att delta i studien. Situationen leder till att vi inte 

har haft något urval av respondenter, förutom då vi i samråd med rektorerna valt skolorna som 

underlag för enkätundersökningen och dokumentanalysen. Det faktum att vi inte har någon 

personlig kontakt med lärarna, utan endast genom skolhuvudmännen, gör att vi istället 

fokuserade på ett tydligt informationsbrev för att deltagarna skulle få tillräcklig information 

till det som behövdes och krävdes i undersökningen. En risk med nämnda tillvägagångssätt är 

att vi inte kan motivera deltagarna personligen, utan den enda kontakten de får med 

undersökningen är genom vårt informationsbrev och en eventuell redovisning från rektorerna. 

 

3.3 Genomförande av enkätundersökning 

 

Vi genomförde enkätundersökningen genom att skicka ut informationsbrev samt enkäterna till 

rektorerna på skolorna, vilka fördelade dem vidare till sina anställda lärare. Lärarna fick på 

eget initiativ delta i undersökningen. Lärarna hade cirka en vecka på sig att besvara enkäten. 

Den besvarade enkäten lämnades sedan in till rektorn som postade dem till oss. Totalt 

                                                 
46
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47

 Stukát (2009) s. 36 
48

 Arfwedson (2005) s. 83 
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skickade vi ut 15 enkäter varav tolv stycken återlämnades ifyllda.
49

 

 

3.4 Bearbetning av data 

 

Datainsamlingen för vår komparativa studie har utförts under höstterminen 2010 enligt 

följande ordning: 

 

1. Styrdokument och arbetsplaner samlades in. 

2. Förslag på ett informationsbrev samt ett enkätunderlag framtogs och utlämnades. 

3. Data och övrig information som stöd för dokumentanalysen samlades in. 

4. Enkätundersökningen samlades in. 

5. Allt material studerades, analyserades och sammanfattades. 

 

All information från enkätundersökningen reducerades så att all väsentligt material för studien 

behölls. Med detta menar vi att vi har lagt in respondenternas svar i kategorier för att 

underlätta en jämförelse.
50

 

 

3.5 Etiska aspekter 

 

När vi skrev vårt arbete och gjorde våra undersökningar tog vi i beaktande följande etiska 

principer: Skyldigheten att informera deltagare i undersökningarna angående studiens syfte 

och avsikt. Deltagarna hade rätt att sluta medverka i undersökningen närhelst de önskade utan 

någon negativ konsekvens. Det var frivilligt för alla deltagare att medverka i undersökningen. 

Respondenterna blev informerade om oss, som forskningsansvarigas namn och 

institutionstillhörighet. Vi var noga med att beskriva studiens syfte och tillvägagångssätt samt 

hur vi kommer att använda oss av och presentera våra resultat till de medverkande. Vi 

övervägde de valda frågorna för att de inte skall väcka obehag hos respondenterna.
 51

 

 I våra undersökningar behandlades alla uppgifter konfidentiellt. Den privata integriteten 

riskerades inte i undersökningarna. Med tanke på arbetets och undersökningens karaktär valde 

vi att inte använda oss av äkta eller fingerade namn. I informationsbrevet som de informerade 

deltagarna mottog, hänvisade vi dem till var de i framtiden kan nå sammanfattningen av 

undersökningen. De berörda av arbetet blev meddelade om att vi endast kommer att använda 

informationen till utvecklandet och färdigställandet av det aktuella arbetet samt användandet 

av vårt resultat av studien i eventuella framtida läroböcker. 

 I studien hänvisar vi till muntliga källor. Dessa muntliga källor är baserade på samtal vi 
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 Se Bilaga 1 
50

 Se Bilaga 5 
51

 Bryman (2001) s. 443 f.f., Principerna är tagna från Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet,  

 Stukát (2005) s. 131 f., Se Bilaga 1 
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har haft med olika nyckelpersoner inom vårt aktuella undersökningsområde under studiens 

gång. Då vi refererar till våra muntliga källor har vi valt att på grund av 

konfidentialitetskravet inte notera nyckelpersonernas namn utan endast deras position i 

anknytning till sin tjänst.
52

 

 

3.6 Samtal 

 

Under tidsperioden för vårt arbete, men utanför enkätundersökningarna, har vi diskuterat med 

rektorerna vid de aktuella skolorna samt med flera kontaktpersoner vid kommuner och andra 

högre instanser, så som Ålands landskapsregering. Dessa samtal har ägt rum vid besök eller 

via e-post. Samtalen handlade ibland om praktiska ting, som att avstämma tider för träffar och 

ibland om annan väsentlig information. Informationen gällde bland annat personernas 

förhållningssätt till och kunskap om styrdokumenten. 

                                                 
52
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4. Resultat 
I detta kapitel kommer vi att behandla studiens aktuella frågeställningar vilka lyder enligt 

följande: Vad för fortbildning erbjuds lärarna sett ur ett ämnesspecifikt perspektiv? Finns det 

någon märkbart nationell skillnad mellan utbuden? Vilka ämnen prioriteras högt vid lärarnas 

önskan och val av fortbildning samt inom vilka områden önskar lärarna ett ökat utbud? Vilka 

krav finns i de politiska styrdokumenten som ställs på skolorna/lärarna angående fortbildning? 

Finns det någon märkbar nationell skillnad? Finns det någon skillnad mellan de deltagande 

respondenternas åsikter och värderingar av fortbildning, även sett ur ett nationellt perspektiv? 

Ur ett historiskt perspektiv, hur ser utvecklingen av fortbildningen ut? 

 Tillvägagångssättet vi har valt att använda oss av är en sammanställning och 

presentation av enkätundersökningen och dokumentanalysen. 

 

4.1 Enkätundersökningsresultat 

 

Resultat av genomförandet av enkätundersökningen gick enligt våra förväntningar. Det är ett 

relativt litet bortfall vid de båda skolorna, då vi lämnade ut 15 enkäter varav 12 enkäter blev 

besvarade. Totalt deltog sex åländska respondenter respektive sex svenska respondenter i 

undersökningen. Attityden och delaktigheten i enkätundersökningen vid de båda skolorna har 

under undersökningens gång varit positiv. I de fall då respondenterna väljer att ej svara på 

frågan eller svarar vet ej tolkar vi det som ett neutralt svar där respondenten saknar åsikt i 

frågeställningen. 

 

4.1.1 Respondenternas bakgrund 

 

Samtliga respondenter i enkätundersökningen har fullgjort en lärarutbildning. De områden 

som lärarna var behöriga inom varierade. Majoriteten av de åländska lärarna hade en 

grundutbildning med klasslärarinriktning som bas, vilket betyder att de har behörighet inom 

samtliga undervisningsämnen. Alla svenska respondenter har ämnesspecifika utbildningar 

med fokus på två eller flera ämnesområden. 

 Antalet tjänsteår varierar relativt stort mellan respondenterna. Spannet sträcker sig 

mellan åtta månader till 36 år. Vid den åländska skolan är det en markant skillnad mellan den 

lärare som har tjänstgjort i minst antal år, vilket är åtta år, med den lärare som har tjänstgjort i 

flest antal år, vilket är 36 år. Dessa ytterligheter visar att samtliga lärare har flera års 

erfarenhet inom sitt yrke. Situationen i den svenska skolan är även den varierande, där den 

lärare som tjänstgjort i minst tid är 8 månader och den lärare som tjänstgjort längst tid, har 

arbetat i 15 år. 

 Gällande deltagande i fortbildning under perioden höstterminen 2009 och vårterminen 

2010 så kan en skillnad mellan respondenterna vid de olika skolorna urskiljas. Samtliga lärare 
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inom den åländska skolan deltog medan det i den svenska skolan var tre som hade deltagit 

och tre som ej deltagit. Muntliga källor hävdar att det åländska kollegialet i allmänhet var 

engagerade i sin fortbildning medan det svenska lärarlaget hade ett något bristfälligt intresse 

för fortbildning.
53

 

  Fortbildningsområdena i allmänhet har stor spridning. Följande ämnesområden kan 

avläsas från de åländska lärarnas enkäter: IKT (Informations- och kommunikationsteknik, 

barnens Internet, fronter = ”läroplattform på nätet”) och EQ (stegvis), pedagogik, ledarskap, 

läroplattform, specialpedagogik, mobbning, skriva sig till läsning, trygghet och trivsel, barn 

och familjevåld, språk. Ur de svenska lärarnas enkäter kan följande ämnesområden läsas: 

specialpedagogik, teknik (NTA = Naturvetenskap och Teknik för Alla), kultur och 

naturorienterande ämnen. 

 

4.1.2 Respondenternas delaktighet och påverkan av sin 

fortbildning 

 

Enligt respondenternas svar gällande möjlighet till utvärdering av fortbildningskurserna 

svarade de åländska respondenterna med fyra jakande svar respektive två nekande svar. De 

svenska respondenterna svarade med två jakande, ett nekande samt tre neutrala svar. 

 Respondenternas tankar angående deltagande i fortbildningskurserna varierar med ett 

stort omfång. Vanligaste skälet till deltagande i fortbildningskurserna var eget intresse för 

kursens innehåll och en vilja att utvecklas inom sin yrkesroll. Ett flertal av de åländska 

respondenterna, som valde att ej delta i olika fortbildningskurser, gjorde sitt val på grund av 

hög kurskostnad eller andra ekonomiska begränsningar. Ytterligare en orsak till att inte delta i 

fortbildningskurserna är av privata orsaker som till exempel familjeliv. Enligt 

enkätundersökningen var den främsta anledningen till att de svenska respondenterna ej deltog 

i fortbildning, brist på eget intresse. 

 Enligt muntlig källa ska alla lärare i den åländska skolan ha haft möjlighet att påverka 

valet av fortbildningskurser. De enkätsvar vi har mottagit visar att tre av respondenterna i den 

åländska skolan hävdar att de inte har haft någon möjlighet att påverka valet medan tre 

stycken ansåg att de hade haft möjlighet till påverkan. Inom den svenska skolan svarade två 

respondenter att de har kunnat påverka utbudet, medan en svarade med ett nekande svar och 

tre respondenter var osäkra ifall de har haft någon påverkan.
54
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4.1.3 Respondenternas förhållningssätt angående utbudet av 

fortbildning 

 

Bland de åländska respondenterna var det en jämn fördelning av de respondenter som var 

nöjda eller saknade någonting i utbudet. Fördelningen innebär att tre stycken respondenter 

sade sig vara nöjda medan tre stycken gav förslag på ett annorlunda utbud. De svenska 

respondenterna har en större spridning i sina svar. Två gav jakande svar till frågan, två 

svarade att de inte visste och ytterligare två svarade icke på frågan. 

 En respondent uttalar sig med ”Det kan aldrig erbjudas för mycket fortbildning. 

Lärarlyftet är bra som erbjuder lite längre kurser”. Citatet, anser vi, stärker den bild av 

läraryrkets kontinuerliga progression vilket är en viktig tankegång i vår studie. 

 Gällande frågan angående tidigare deltagande i fortbildning innan höstterminen 2009 

råder en markant skillnad mellan de åländska och svenska respondenterna. Samtliga åländska 

lärare har deltagit i någon form av fortbildning innan höstterminen 2009 och flera av 

respondenterna har positiva erfarenheter av tidigare fortbildningsutbud. Tre av de svenska 

lärarna hade tidigare deltagit i någon form av fortbildning, medan en svarade med ett nekande 

svar och två respondenter var neutrala till frågeställningen. 

  Sett ur ett tidsperspektiv hävdar majoriteten av respondenterna att den ekonomiska 

ställningen har spelat och spelar en viktig roll. Någonting som flera av de åländska lärarna 

fokuserar på är att kurserna idag är dyrare, samt att utbudet har ändrats. Med detta menar 

respondenterna att det idag finns färre didaktiska och ämnesspecifika kurser än tidigare och 

att man idag satsar mera på allmänna livskunskapsfrågor, exempelvis mobbning, stress och 

konflikthantering. 

  En svensk respondent uttrycker sig genom: ”Ser inget större mönster, ibland görs stora 

satsningar och därefter blir det lite mindre”. Ur ett tidsperspektiv ser vi detta som att 

respondenten anser att det råder en brist på kontinuitet i fortbildningsutbudet. 

  Vid tillfrågan om respondenterna anser att något ämne är återkommande, fick vi 

följande resultat. Majoriteten inom den åländska respondentgruppen hävdar att mobbning är 

ett återkommande ämne. Dessutom ansåg en respondent från Åland att de ämnen som 

tillfälligt är mest prioriterat, ”på tapeten”, också påverkar fortbildningsutbudet. Vi tolkar 

respondentens svar som att vissa ämnen är cirkulerande och blir aktuella åter igen efter en viss 

tid. En svensk respondent hävdar att fortbildning följer olika trender, samt att den rådande 

trenden just nu är matematik, engelska och naturorienterande ämnen.  

 

4.1.4 Respondenternas värdering av och motivation till 

fortbildning 

 

En stor del av de åländska respondenterna anser att fortbildning har en viktig roll i att ge en 
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positiv gemensam utveckling bland lärare, elever och för skolan som helhet. Detta uttalande 

styrks av en respondent genom följande citat 

 

Fortbildning är väldigt viktigt. Dels behöver du som lärare påminnas om saker du egentligen vet sedan 

förut, men glömt. Går hela kollegiet på samma fortbildning så diskuterar man vidare och hela skolan 

utvecklas positivt. För elevernas skull behöver vi lärare uppdatera våra kunskaper. 

 

Agneta Luttropp, universitetsadjunkt i specialpedagogik, och Christina Westerberg stärker 

ovannämnda påstående genom: 

 

De motivationella effekterna innebär framför allt ett ökat intresse för utbildning inom arbetsområdet och 

de arbetsrelaterade effekterna handlar om att klara nuvarande arbetsuppgifter bättre.
55

 

 

En gemensam värdering bland flera respondenter är att en relevant satsning på fortbildning 

som utvecklar skolan, är av stor vikt. Denna åsikt visas tydligt genom en respondents följande 

tankar: 

 

Rätt mängd, rätt vald, rätt erbjuden kan bara vara till nytta för den enskilda arbetstagaren, kollegiet och 

eleverna som enskilda individer och som grupp. 

 

Citatet tolkar vi som att det finns ett klart samband med en annan respondents åsikt på samma 

fråga, vilket lyder som följande: 

 

Det är viktigt att fortbildningen styrker på ’rätt ställe’ om inte fortbildningen känns angelägen så sitter 

många bara av tiden. Fortbildning är viktigt för att inspirera och utveckla arbetet. 

 

Åsikterna ovan stärks då även författarna Thomas Haglund och Leif Ögård anser ”/…/ att en 

satsning på kompetensutveckling är en positiv, offensiv och på sikt mycket lönsam 

satsning.”
56

 

 

De svenska respondenterna värdesätter fortbildning som en viktig faktor i lärarens egen 

utveckling. De anser att en risk som finns vid brist på fortbildning är att lärarens arbete kan 

stagnera, vilket en respondent uttrycker genom följande värdering av fortbildning ”Det tror 

jag är otroligt viktigt, annars är det lätt att fastna i invanda mönster”. 
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4.2 Dokumentanalysresultat 

 

I dokumentanalysen har vi valt att kategorisera fortbildningskurserna enligt olika ämnen. Vi 

använder oss främst av den fördelning som skolverket använder i sin kurskatalog för våren 

2011. Förutom skolverkets aktuella 25 ämnen har vi också valt att inkludera allmänna 

kunskaper vilka inkluderar kategorierna värdegrund, estetiska lärprocesser, didaktik och övrig 

fortbildning.
 57

 

 Med kategorin värdegrund syftar vi på kurser som fokuserar på moraliska och etiska 

frågor inom skolan. Enligt nationalencyklopedin kan begreppet värdegrund definieras som  

 

Begreppet värdegrund har dock alltmer kommit att bli ett allmänt samlingsbegrepp för olika frågor som 

rör moral, etik, normer, relationer, demokrati och livsåskådning.
58

 

 

Enligt den pedagogiska uppslagsboken innefattar Estetiska lärprocesser bland annat kurser 

inom de olika estetiska ämnena som dans, teater, konst och formgivning.
59

 

 Vid definitionen för kategorin didaktik har vi valt att använda oss av följande 

förklarning från nationalencyklopedin: 

 

Didaktik handlar om lärande och undervisning i relation till kunskapstraditioner och kunskapspraktiker, 

normer, bedömningssystem och institutionell inramning, lärresurser och handlingsutrymme. Didaktiken 

omfattar såväl kunskaper och färdigheter som hur man utvecklar förmågor och identitet.
60

 

 

4.2.1 Fortbildningsutbud i en kommun i mellersta Sverige 

 

Enligt muntlig källa är Skolverket den främsta utgivaren av fortbildning inom vår valda 

kommun. Skolverket anordnar lärarfortbildning och hösten 2007 startades en 

fortbildningssatsning för hela landet, lärarlyftet, som pågår till och med 2011. Syftet med 

satsningen är ”/…/att höja verksamma lärares kompetens för att öka elevernas 

måluppfyllelse.” Lärarlyftet är ett projekt med satsning på fortbildning och som finansieras av 

regeringen. De två främsta syftena med projektet är att höja lärares ämnesdidaktiska och 

ämnesteoretiska kunskap. Lärarlyftets utbud av kurser är omfattande och baseras på 

Skolverkets köpta kurser, universitetens/högskolornas reguljära kurser och studier 

utomlands.
61

 

 Skolverkets köpta kurser baseras på de aktuella styrdokumenten. Kurserna inkluderar 25 
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olika skolämnen och allmänna kunskaper som 

 

/…/betyg och bedömning, varierade arbetssätt, IT-användning, betydelsen av genus, samt bemötande av 

elever med olika kulturell bakgrund och elever i behov av särskilt stöd.
62

 

 

  Universitets/högskolornas reguljära kurser omfattar alla kurser som erbjuds på 

lärosätena. För att kunna delta i kurserna förutsätts att lärarna är behöriga att studera på den 

aktuella nivån. Lärare kan även studera vid ett utländskt universitet/högskola, vilket bör vara 

godkänt av högskoleverket för att räknas som giltigt. Även obehöriga lärare får ta del av 

regeringens satsning, lärarlyftet, och tillgodogöra sig behörighet inom sitt yrke.
63

 

 Efter halva fortbildningssatsningen inom lärarlyftet har enligt Skolverkets statistik, 

11000 lärare, 8% av alla behöriga lärare, fortbildat sig. Följande diagram baserar sig på:  

 

Enkäten skickades ut till 3900 lärare som läste Skolverkets köpta kurser under hösten 2008 och våren 

2009. Det handlar alltså enbart om kurser som är skräddarsydda för att passa lärare och de behov som 

finns i skolorna. Ungefär hälften av de lärare som har läst inom Lärarfortbildningen har gått dessa kurser, 

medan den andra hälften har valt reguljära kurser ur högskolornas och universitetens utbud.
64

 

 

Figur 1: Statistik från skolverket över projektet lärarlyftet 
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Grafisk form: AB Typoform/Love Lagercrantz 

 

Av diagrammet kan vi avläsa att grundskollärare är starkast representerade. Noterbart är även 

att cirka 75% av lärare som deltagit i lärarfortbildning tillhör tidigarelärare. Ytterligare ett 

resultat från den sammanställda enkätundersökningen, är att majoriteten av de lärarna som 

väljer att fortbilda sig med hjälp av lärarlyftet, väljer kurser inom de ämnen de undervisar i 

sedan tidigare. Vi har valt att placera ovannämnda diagram under denna rubrik då det är 

relevant för den aktuella diskussionen. 
65

 

 

4.2.1.1 Ämnesspecifik fördelning vid den svenska skolan 

 

Som tidigare nämnts har Skolverket valt att indela sina kurser i 25 olika skolämnen. Dessa 

ämnen är enligt kurskatalogen 2011: bild, engelska, entreprenörskap, fysik, historia, idrott och 

hälsa, juridik, kemi, läs- skriv- och språkutveckling, matematik, matematik/naturvetenskap, 

moderna språk och språkdidaktik, musik, naturvetenskap, religion, samhällskunskap, 

specialpedagogik, svenska, svenska för invandrare, svenska som andraspråk, särskola, teknik, 

turism, yrkesämnen samt kurser mot flera ämnesområden. Förutom dessa ämnen ingår även 

de allmänna kunskaperna som vi hänvisade till tidigare i arbetet. De lärare som väljer delta i 

lärarlyftet har fri möjlighet till att välja kurser inom de ovannämnda ämnesområdena.
66

 

 

4.2.2 Fortbildningsutbud för en kommun i landskapet Åland 

 

Enligt en muntlig källa finns det inom landskapet Åland två större fortbildningsutgivare för 

åländska skolor. Den ena är Ålands landskapsregering och den andra är Ålands 

kommunförbund. Landskapsregeringen har årsvis områdesinriktade utbud som är 

obligatoriska för verksamma lärare inom landskapet. Landskapsregeringen redovisar genom 

sina årsberättelser, sitt tillvägagångssätt och utbud av de krav på kompetensutveckling som 

ställs i början på läsåret.
67

 

 Ålands kommunförbund är den andra stora fortbildningsutgivaren. Ålands 

Kommunförbund är en intresseorganisation som har sitt fokus på intressebevakning, 

kunskapsspridning och kompetensutveckling med kommunernas välvilja som prioritet. Enligt 

muntlig källa fungerar Ålands kommunförbund som en mellanhand mellan skolornas behov 

och föreläsare inom aktuella områden.
68

 

 

                                                 
65

 http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/93/14/diagram_lararfortbildningen.pdf 
66

 http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/48/73/Kurskatalog%202011.pdf
 

67
 Samtal med skolföreståndare inom landskapet Åland den 06.08.2010 

68
 http://www.kommunforbundet.ax/standard.con?iPage=87&m=17, Samtal med representant ur Ålands  

 kommunförbund den 07.08.2010 

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/48/73/Kurskatalog%202011.pdf
http://www.kommunforbundet.ax/standard.con?iPage=87&m=17
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4.2.2.1 Ämnesspecifik fördelning vid den åländska skolan 

 

Den ämnesspecifika fördelningen enligt landskapsregeringens utbud, baserar vi på deras 

årsberättelser från 2007, 2008 och 2009. Vi har sammanfattat de delar av årsberättelserna som 

behandlar vårt aktuella område, fortbildning.
69

 

 År 2007 var Ålands landskapsregerings fokus, angående den obligatoriska 

fortbildningen, lagd på utveckling av värdegrunden. Mer specifikt innehöll ämnesområdet 

integration, genus, jämställdhet, mångkulturella frågor, hållbar utveckling och 

konflikthantering. Under samma år bedrevs projektet Skolfred vilket hade rubriken Respekt, 

tolerans och trygghet. Ett sista område som Ålands landskapsregering ansåg att skolorna 

under året skulle lägga vikt vid var de 

 

/…/ reviderade läroplansansvisningarna i omgivningskunskap, samhällskunskap och historia… särskilt då 

det gäller Ålands historia och självstyrelsen utveckling.
70

 

 

År 2008 valde Ålands landskapsregering att göra en satsning på områdena inom allmän- och 

specialpedagogik. Likt föregående år satsades det på ämnen inom området värdegrund, så 

som hållbar utveckling, jämställdhet och konflikthantering. Ålands landskapsregering lade 

även fokus på skolämnena fysik och kemi samt hälsa. Ytterligare ett mål var att utveckla och 

stärka skolornas elevbedömning.
71

 

 Under 2009 fortsatte en satsning att främja skolornas elevbedömning. Ålands 

landskapsregering gjorde samtidigt en insats inom området IKT för att höja skolornas digitala 

kompetens inom nätbaserade arbetssätt och metoder. IKT står enligt muntlig källa för 

informations- och kommunikationsteknik.
72

 

 Utbudet av fortbildningskurser från Ålands kommunförbund under 2007, 2008 och 2009 

har vi sammanställt enligt följande ämnesområden: Estetiska lärprocesser, värdegrund, 

motorik, idrott och hälsa, didaktik, specialpedagogik och matematik. 

                                                 
69

 Se Bilaga 6 
70

 http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/publikationer/lst-beratt08.pdf s.80 
71

 http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/publikationer/lst-beratt091205-09final.pdf s. 80 f. 
72

 Samtal med statligt anställd inom Ålands landskapsregering den 06.08.2010 

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/publikationer/lst-beratt08.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/publikationer/lst-beratt091205-09final.pdf
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Figur 2: Antalet erbjudna fortbildningskurser för lärare av Ålands kommunförbund 

 

Period Ämne Ant. Kurser 

2007 Estetiska Lärprocesser 1 

 Värdegrund 1 

 Didaktik 1 

2008 Idrott och hälsa 2 

 Värdegrund 4 

 Didaktik 1 

2009 Värdegrund 3 

 Specialpedagogik 4 

 Idrott och hälsa 1 
 Matematik 1 

 

Tabellen ovan visar att Ålands kommunförbund under åren 2007-2009 har, för lärare inom de 

tidigare åldrarna, haft fler kurser inom värdegrund och specialpedagogik än till exempel 

kurser med ämnesdidaktiskt innehåll.  



   

 29 

5. Diskussion och slutsatser 
 

Inom yrkeslivet som lärare pågår en kontinuerlig process där en utveckling för att upprätta sin 

status som behörig och kompetent lärare är central. Vår föreställning, att en lärare aldrig är 

fullärd, har stärkts under vår lärarutbildning vid högskolan i Gävle. Den verksamma läraren 

har ett visst, men inte allt ansvar för att upprätthålla och skapa sin kompetens. Läraren styrs 

och vägleds också av de rådande utbildningspolitiska styrdokumenten. 

 I studiens inledning noterade vi svårigheten med att hitta väsentlig litteratur kring 

området fortbildning. Under arbetets gång har vår inställning förändrats då vi numera anser att 

det finns viss litteratur att tillgå kring området. Däremot anser vi att det inom vårt specifika 

område, en komparativ studie av värderingen och motivationen till fortbildning hos lärare, 

fortfarande finns bristfällig litteratur.  

 Syftet med vår studie var flerfaldig. Ett av de främsta syftena var att undersöka lärarens 

värdering av och motivation till fortbildning. Ett annat högt prioriterat syfte var att analysera 

tillgängliga utbildningspolitiska styrdokument samt skolornas och kommunernas sparade 

arkiv kring fortbildning. 

 Någonting vi finner som positivt i vår undersökning är att samtliga respondenter har 

fullgjort en lärarutbildning. Vid studiens inledning hade vi nämligen ett antagande om att ett 

större antal lärare skulle sakna en fullgjord lärarexamen. I samband med denna tanke hade vi 

också en fundering på, ifall motivationen till fortbildning kunde skilja sig mellan behöriga och 

icke behöriga lärare. Undersökningens resultat från enkätundersökningen visar däremot att 

motivationen till fortbildning för samtliga respondenter var allmänt positiv.  

 En annan intressant iakttagelse är respondenternas olika längd på den tid de har 

tjänstgjort i respektive skolor. I den åländska skolan hade samtliga lärare flera års erfarenhet 

medan medeltalet i den svenska skolan var lägre. En fundering vi har efter noterat resultat är 

att lärare som tjänstgjort under en längre tid, ofta har en högre motivation till fortbildning. 

Kan dessa rutinerade lärare med hög motivation i sin tur, ha lättare till att skapa och 

upprätthålla en hållbar positiv attityd till fortbildning i lärarlaget?  

 Ett annat perspektiv som uppkommit är att varje skolföreståndare har en viktig position 

och till största del är den nyckelperson som frambringar och upprätthåller klimatet och 

inställningen till fortbildning i lärarkollegiet. Detta kan knytas samman med ett antagande vi 

hade i studiens inledning av studien där vi hade en fundering att utbudet av fortbildning skulle 

vara relativt lika men att aktiviteten bland lärarna var högre hos de svenska respondenterna än 

bland de åländska. Resultat visar att det åländska lärarkollegiet hade högre frekvens i 

deltagande i fortbildning än de svenska respondenterna. En reflektion som framkommer hos 

oss är att kontrasten i aktiviteten, kan bero på att flera av de åländska lärarna har tjänstgjort en 

längre tid och att de kanske därför känner ett större behov av fortbildning eller att deras 

skolföreståndare prioriterade fortbildning högt. Enkätundersökningen visar på att flera 
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respondenter är oroliga över att fastna i gamla mönster och att deras utveckling har en risk att 

stagnera ifall inte relevant och givande fortbildning finns att tillgå. 

 Genom vår studie har vi kommit fram till att den ämnesspecifika fördelningen av 

fortbildning vid den svenska skolan är väldigt bred. Studien visar att det stora utbudet som de 

svenska lärarna har att tillgå baseras till stor del på det statliga projektet Lärarlyftet. Vår 

uppfattning är att statens satsning genom projektet är en stor tillgång för det svenska 

skolsystemet och dess lärare. Det huvudsakliga syftet med projektet är att höja kompetensen 

och ge behörighet till verksamma lärare för att förbättra elevernas kunskap och resultat i 

skolan. Ett resultat vi har noterat är att deltagarantalet är högt och att en stor del av dessa 

deltagare tillhör tidigarelärare. Detta finner vi vara positivt då det visar att många lärare tar 

fortbildning på allvar och utnyttjar möjligheten av det statliga projektet. 

 Situationen på Åland ser däremot annorlunda ut. Det finns två märkbara 

fortbildningsutgivare på lokal nivå, men utbudet är ändå mindre i sitt omfång och har ett 

större fokus på de allmänna kunskaperna än de ämnesspecifika områdena. En fundering vi 

har, varför Åland har ett mindre ämnesspecifikt utbud, kan bero på att antalet verksamma 

lärare är färre och ämnesspecifika fortbildningskurser därför inte skulle få ett tillräckligt stort 

antal deltagare. En annan skillnad är att fortbildningen på Åland delvis är centralt styrd, då 

bland annat Ålands landskapsregering ställer krav på obligatorisk fortbildning. 

 Enligt enkätundersökningen har fortbildningsområdena stor spridning. En kontrast vi ser 

är att respondenternas val av fortbildningen i den svenska skolan fokuserade mera på 

ämnesspecifika kurser medan de åländska respondenterna hade valt flera allmänna 

pedagogiska fortbildningskurser. Som vi tidigare har diskuterat kan situationen bero på 

lärarkårernas storlekar och därmed potentiella deltagare i fortbildningskurserna. Ytterligare en 

faktor till att de svenska respondenterna har mera ämnesspecifika kurser i de valda kurserna 

beror eventuellt på att deras utbud är betydligt större. 

 Respondenterna i studien är relativt överens om att vissa ämnen är återkommande inom 

fortbildning. De menar att olika trender och prioriteringsområden påverkar det rådande 

utbudet. Vi anser att detta är en naturlig process i skolans värld där det råder en ständig 

utveckling och vissa ämnen bör upprepas för att lärarna skall få de mest aktuella kunskaperna. 

 Ur en ekonomisk synvinkel, gällande utbudet av fortbildning, konstateras att det finns en 

skillnad mellan de åländska och svenska lärarnas syn. Flera av de åländska respondenterna 

antydde i enkätundersökningen på de höga kurskostnaderna för fortbildning medan ingen i 

Sverige kommenterade ekonomin som ett hinder för att kunna delta. 

 Angående skillnaden i utbudet mellan Sverige och landskapet Åland, har vi gjort en 

reflektion att den svenska skolsituationen eventuellt har en annan typ av efterfrågan på 

fortbildning. Studien ger oss en bild av att svenska lärare är engagerade och aktiva i sitt 

fortbildningsval, kan denna motivation bero på en strävan att öka sin behörighet? De åländska 

lärarna väljer fortbildning av andra orsaker, som enligt vår enkätunderökning kan vara att 
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stödja utvecklingen av sin egen yrkesroll eller av eget intresse. 

 Vår studie visar att det är rektorn och kommunen, i den svenska skolan, som har det 

övergripande ansvar för att förse personalen med adekvat fortbildning idag. Tidigare var det 

staten som hade det övergripande ansvaret. Fortbildningens struktur som anges i de politiska 

styrdokumenten är att varje heltidsanställd lärare har 104 timmar till förfogande för 

kompetensutveckling per verksamhetsår. Däremot saknar vi, i de högre instansernas 

styrdokument, vad fortbildningen skall innefatta och hur den skall struktureras. Däremot kan 

utläsas i vår valda svenska skolas skolplan, att viss vägledning av fortbildning finns 

representerad. 

 Inom landskapet Åland är det kommunens ansvar tillsammans med högstadiedistriktet 

att förse lärarkollegiet med kontinuerlig fortbildning. På grund av bristande litteratur är vi inte 

medvetna om vem som hade ansvaret för fortbildning innan kommunerna. Enlig muntlig källa 

finns skolans rektor eller skolföreståndare representerade i högstadiedistriktet vilket leder till 

att denne även har ett ansvar likt det i den svenska skolan. Enligt den åländska skolstadgan 

skall alla lärare fortbilda sig minst 18 timmar per läsår. Utöver dessa 18 obligatoriska 

fortbildningstimmar uppmanas skolorna att uppmuntra lärarna till att göra ytterligare 

fortbildning. Resultat av vår studie har visat att flera av lärarna vid den åländska skolan valde 

att utnyttja den möjligheten. 

 Ett resultat av studien kring ovannämnda område visar att båda skolsystemen har givna 

ramar angående mängden fortbildning som lärarna är skyldiga till per verksamhetsår. Inom 

båda skolsystemen är det rektorn/skolföreståndaren tillsammans med kommunen som har det 

centrala ansvaret att förse lärarna med adekvat fortbildning. 

 En intressant skillnad som vi har noterat under studiens gång är statens olika roll i 

Sverige med kontrast till landskapet Åland. I Sverige råder en mindre statlig roll gällande 

erbjudandet och styrningen av fortbildningsutbudet än vad landskapet Åland har, där Ålands 

landskapsregering, enligt vår studie, har en väsentlig roll och ställer krav på obligatorisk 

fortbildning. Noterbart är däremot att den svenska staten har valt att initiera det omfattande 

projektet Lärarlyftet för att främja skolsituationen i Sverige. Funderingar som framkommit 

kring detta område är vilken skillnad på effekt, till exempel lärarnas motivation och 

utveckling, de olika styrningarna har, och därmed också hur lärarnas fortbildning påverkar 

elevernas resultat.  

 Vår studie poängterar att fortbildningens struktur med åren har ändrats från ett 

individuellt perspektiv med läraren i centrum till ett kollektivt fokus med skolans utveckling 

och reformer som högsta prioritet. I tidigare läroplaner tolkar vi att det till en början var ett 

stort fokus på lärarnas kompetens för att stärka eleverna. Senare lades vikten på utvecklingen 

av lärarlagen på skolorna. Ytterligare ett mönster vi har uppfattat är att fortbildning i de 

tidigare läroplanerna inte har varit ett lika centralt begrepp som i Sveriges nuvarande läroplan. 

Kan detta bero på att man tidigare tog fortbildning som en självklart viktig del i lärarens 
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tjänst? Eller beror det på att fortbildning först på senare år fått en central och viktig roll i 

skolans värld? 

 Ett resultat vi fått, genom bland annat tidigare forskning och enkätundersökningen, är att 

det idag finns färre didaktiska och ämnesspecifika kurser än tidigare och att det satsas mera på 

allmänna livskunskapsfrågor som exempelvis mobbning, stress och konflikthantering. En 

åsikt vi uppfattade bland respondenterna var att det rådde ett missnöje med tanke på bristen av 

ämnesdidaktiskt kurser. Vår uppfattning kring situationen är att flera lärare uttrycker att de 

allmänna kunskaperna inte är lika betydelsefulla jämfört med fortbildning inom deras 

respektive ämnen. Vårt arbete framhäver att relevant fortbildning är en viktig aspekt hos våra 

respondenter, för att en positiv utveckling skall upplevas. 

 Gällande utvärdering av fortbildning har vi i tidigare forskning noterat att det är ett 

försummat område. Enkätundersökningen däremot visar att det råder en jämn fördelning 

mellan de som har haft möjlighet att utvärdera avklarad fortbildning och de som inte har haft 

denna möjlighet. Vår studie hävdar att ingen av skolorna har ett krav på att utvärdering skall 

ske men att de åländska lärarna däremot har ett krav på sig att lämna in en förteckning över 

den fortbildning de medverkat i under det gångna läsåret. I den svenska skolan noterar vi 

inget liknande krav på dokumentering av fortbildning. Vi anser att det är en relativt viktig del 

i ansvaret som lärare att utvärdera sin fortbildning. Ur ett perspektiv ser vi att utvärderingen 

av fortbildning skulle gynna staten och kommunen som då kan få en tillgång till ett arkiv, 

vilket de vidare kan använda till att skapa relevant fortbildning och därmed utveckla 

skolsystemet, i samråd med verksamma lärare. Vi hävdar att en god utvärdering ger en bättre 

förutsättning för föreläsare och kursansvariga att lägga upp utbudet och kursinnehållet så att 

det blir mer tilltalande och mer givande för kursdeltagarna. Vi menar att utvärdering är en 

viktig del hos den enskilda läraren och genom att reflektera över sin gångna fortbildning, kan 

läraren bättre ta till sig och utveckla sin egen kompetens. 

 En åsikt vi har är att en möjlighet att kunna påverka sin fortbildning skall vara en 

självklarhet. Av resultatet har framkommit att så inte är fallet. Flera av respondenterna i 

enkätundersökningen säger sig inte ha haft någon möjlighet. Detta antar vi kan ha en negativ 

konsekvens på lärarnas motivation då vi i studien har noterat att lärarnas engagemang och 

delaktighet kan ha en direkt koppling till deras motivation till fortbildning. 

 Som sista diskussion vill vi ventilera reflektioner kring jämförandet av lärarkollegiernas 

motivation till fortbildning. Som vi tidigare nämnt har den svenska skolan ett brett 

fortbildningsutbud jämfört med den åländska. Samtidigt har de svenska lärarna enligt 

styrdokumenten en större frihet i sitt val av fortbildning än de åländska lärarna. En fråga som 

därmed framkommit är varför de åländska lärarna då verkar ha en starkare motivation till 

fortbildning? 

 Avslutningsvis i arbetet vill vi ventilera eventuella rubriker för fortsatt forskning. En 

tanke som intresserar oss är vilken effekt fortbildning av lärare, har på eleverna. Kan de olika 
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skolsystemens styrningar gällande fortbildning, påverka elevernas resultat? Ett annat förslag 

på ytterligare forskning är att göra en mera omfattande undersökning angående lärarnas 

önskan av fortbildningsutbud och kartlägga en bredare bild av önskvärda 

fortbildningsområden och strategier.  
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http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/publikationer/lst-beratt091205-09final.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/publikationer/lst-beratt091205-09final.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/publikationer/lst-beratt2405-10.pdf
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/modules/publikationer/lst-beratt2405-10.pdf


   

 37 

Bilaga 1: Informationsbrev 

Informationsbrev 

 

Vill du vara med i enkätundersökning gällande lärares värdering av fortbildning? 

 

En tanke som uppstått vid lärarutbildningen på högskolan i Gävle är att en lärare aldrig är färdigutbildad utan att det alltid 

pågår en utveckling inom yrket. Detta med beaktande på de ständiga förändringarna i omvärlden och samhället. Idag ställs 

det ständigt nya krav på lärares behörighet inom fler ämnen.  

 

Vårt syfte med undersökningen och arbetet är att få en bild kring utbudet av fortbildning som erbjuds på din arbetsplats. För 

vidare utveckling av arbetet är vi intresserade av dina personliga tankar och värderingar kring området fortbildning. 

Undersökningsperioden sträcker sig från nuläget till och med HT-09. 

 

Enkätundersökningen vänder sig till dig som är lärare för årskurserna 1-6. Det är du själv som avgör om du vill delta eller 

inte och du har rätten att sluta delta i undersökningen utan någon som helst negativ konsekvens men för varje svar blir 

undersökningens kvalitet bättre och dina svar är därför väldigt viktiga för oss. 

 

De svar som du ger är skyddade av sekretesslagen och kommer att vara anonyma. Statistiksekretessen enligt 9 kap. §4 

sekretesslagen innebär bl.a. att alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. Materialet kommer att behandlas 

enligt forskningsetiska riktlinjer där anonymitet och konfidentialitet är centralt. Vilket bl.a. innebär att inga resultat skall 

kunna kopplas till enskild person och att ingen obehörig kommer att kunna ta del av materialet. Denna undersökning sker 

inom ramen för lärarutbildningen vid högskolan i Gävle. 

 

Enkätundersökningen kommer att delas ut av rektorn på din skola, fylles i av intresserade lärare och lämnas in till rektorn och 

därefter postas till oss. Med tanke på arbetets och undersökningens karaktär vill vi inte att ni uppger namn eller andra 

personliga uppgifter. Vi kommer endast att använda dina svar till utvecklandet och färdigställandet av det aktuella arbetet och 

användandet av det färdigställda arbetet i eventuella framtida läroböcker etc. 

 

Resultatet kommer att avrapporteras som ett slutarbete inom lärarutbildningen vid högskolan i Gävle. Vi kommer även att 

skicka ett exemplar av det färdigställda arbetet till rektorerna på de aktuella undersökningsskolorna. 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Anna Mann Marcus Lundberg 

Akademin för utbildning och ekonomi Akademin för utbildning och ekonomi 

Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle 

Tel: 0046xxxxxxxxx Tel: 0046xxxxxxxxx 

Mail: xxxxx@hotmail.com Mail: xxxxx@hotmail.com 

mailto:xxxxx@hotmail.com
mailto:xxxxx@hotmail.com
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Bilaga 2: Enkätfrågorna 
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Bilaga 3: Förslag på åländska lärares fortbildningsplan 
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Bilaga 4: Åländska skolstadgan; Obligatorisk lärarfortbildning 

 

Åländska skolstadgan 1996-11-04: 

De anställda bör uppmuntras att å tjänstens vägnar deltaga i kurser, konferenser och 

seminarier som syftar till att bibehålla och utveckla 

yrkesskickligheten. Skolans föreståndare planerar i början av läsåret 

tillsammans med lärarkår och övrig personal årligen användningen av anslaget 

för personalutbildning. Utbildningsplanen översänds till skolnämnden för 

kännedom. Föreståndaren äger rätt att inom fastställt anslag besluta om 

deltagande i personalutbildning samt vidtaga därtill hörande åtgärder. 

 

”’Fortbildning å tjänstens vägnar” 

De anställda bör uppmuntras att å tjänstens vägnar deltaga i kurser, konferenser och 

seminarier som syftar till att bibehålla och utveckla yrkesskickligheten.’ 

 

Nedanstående riktlinjer gäller för de obligatoriska 18 timmarna. 

1. Varje lärare är skyldig att fortbilda sig 18 timmar. 

2. Fortbildningstimmar kan avsättas för gemensamma möten efter skoltid för att planera, 

utvärdera och diskutera gemensamma angelägenheter. 

3. Distriktsmötet kan årligen meddela timantalet och i vilken fortbildning samtliga lärare 

i distriktet skall delta i. 

4. Resterande timmar disponeras av rektorn/skolföreståndaren som kan besluta att varje 

lärare själv får disponera en del av fortbildningstimmarna. 

5. Fortbildningstid som står till varje lärares disposition skall godkännas av 

rektorn/skolföreståndaren som också för varje fortbildningstillfälle besluter om hur 

många timmar som får räknas tillgodo. Vid godkännande av fortbildningstimmar som 

står till varje lärares disposition skall följande beaktas: 

6. Varje lärare är själv skyldig att föra förteckning över sin fortbildning. Förteckningen 

inlämnas till skolföreståndaren/rektorn, vid årets slut. Rektorn/skolföreståndaren ger 

på begäran anteckningarna till skoldirektören. 

7. Rektor eller skolföreståndare kan i väl motiverade fall avvika från dessa riktlinjer. I 

sådana fall konsulteras skoldirektören.”
73

 

 

 

 

                                                 

73
 Södra Ålands högstadiedistrikt, (2010) Distriktsmöte/Sammanträdesprotokoll 04.04.2010 s. 17 
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Bilaga 5: Frågeredovisning 
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Bilaga 6: Utdrag ur Ålands landskapsregeringes berättelser 2007-2009 

 

Landskapsregeringens berättelse till Ålands lagting – över landskapet Ålands förvaltning och 

ekonomiska tillstånd under år 2007 s. 79: 

 

”Mål: Att utveckla undervisningen i integrations- och mångkulturella frågor, jämställdhet, 

konflikthantering och hållbar utveckling. 

Förverkligat: Ett program omfattande fortbildnings- och kursverksamhet, föreläsningar 

och seminarier i genus och jämställdhet pågår sedan höstterminen 2007 för skolledare, 

lärare och övrig personal inom grundskolan. Det centralt av landskapsregeringens skolbyrå 

och kommunernas skoldirektörer ledda och med landskapets budgetmedel bekostade 

programmet kommer att avslutas under hösten 2008. En central utvärdering av erhållna 

resultat kommer att genomföras under läsåret 2009-2010. 

Ett motsvarande centralt styrt program avseende konflikthantering och hållbar utveckling 

på det psykosociala området har genomförts i alla skolor under devisen Skolfred. 

Årets tema var respekt, tolerans och trygghet. Folkhälsan på Åland har i samförstånd med 

Rädda Barnen och Ålands fredsinstitut fungerat som koordinator för de olika evenemangen.” 

 

Landskapsregeringens berättelse till Ålands lagting – över landskapet Ålands förvaltning och 

ekonomiska tillstånd under år 2007 s. 80: 

 

”Mål: Att implementera de reviderade läroplansanvisningarna i omgivningskunskap, 

samhällskunskap och historia samt låta utarbeta manus för ett nytt läromedel på området, 

särskilt då det gäller Ålands historia och självstyrelsens utveckling. 

Förverkligat: De nya läroplansanvisningarna i omgivningskunskap, samhällskunskap 

och historia har tagits i bruk i alla skolor. Fortbildning för lärarna avseende Ålands historia 

och självstyrelsens utveckling har ordnats kontinuerligt under ledning av skolbyrån 

och i samförstånd med författaren till det nya kommande läromedlet i historia. En redaktion 

och en referensgrupp med sakkunniga inom museibyrån och inom grundskolorna 

har aktivt tagit del i produktionen och givits möjlighet att granska författarens manus.” 

 

Landskapsregeringens berättelse till Ålands lagting – över landskapet Ålands förvaltning och 

ekonomiska tillstånd under år 2008 s. 80: 

 

”Mål: Att stärka och utveckla skolornas undervisning och verksamhet med avseende på 

såväl de allmänpedagogiska som de specialpedagogiska arrangemangen. 

Förverkligat: Landskapsregeringen har inlett ett utvecklingsprojekt med syftet att 

stöda och stärka grundskolornas specialundervisning och handledning för elever som 
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behöver särskilt stöd. Projektet syftar till att skapa ett stödsystem, som under landskapets 

och kommunernas gemensamma ledning och tillsyn, utvecklas med hjälp av nätverksarbete 

mellan olika intressegrupper. Inledningsvis ges berörda lärare på Åland 

möjlighet att på landskapets bekostnad vid behov få handledning om specialpedagogiska 

undervisningsmetoder och arbetssätt, datorstöd i undervisningen och datoranpassning 

av läromedelstexter. Handledningen, som initialt sköts av LÄRUMS pedagogiska 

utvecklare, ges enskilt eller i grupp, i huvudsak vid besök på Ålands läromedelscentral 

under ett par arbetsdagar varje månad.” 

 

Landskapsregeringens berättelse till Ålands lagting – över landskapet Ålands förvaltning och 

ekonomiska tillstånd under år 2008 s. 80-81: 

 

”Mål: Att stärka och utveckla skolornas undervisning i fysik och kemi, hållbar utveckling, 

hälsa, jämställdhet och konflikthantering. 

Förverkligat: Landskapsregeringens läroplansanvisningar för undervisningen i fysik 

81 

och kemi i årskurserna fem och sex har varit på remiss i berörda skolor. På 

landskapsregeringens 

uppdrag och bekostnad har lärare som undervisar i årskurserna 3-6 erhållit 

fortbildning i fysik och kemi med Högskolan på Åland som kursarrangör. Motsvarande 

fortbildningsarrangemang har ordnats för lärare om konflikthantering, jämställdhet 

och sexuella trakasserier med Folkhälsan, Fredsinstitutet och Rädda Barnen som 

arrangörer.” 

 

Landskapsregeringens berättelse till Ålands lagting – över landskapet Ålands förvaltning och 

ekonomiska tillstånd under år 2009 s. 81: 

 

”Mål: Att stärka och utveckla skolornas elevbedömning, bl.a. i fråga om elevernas övergång 

till gymnasialstadiet. 

Förverkligat: Landskapsregeringens sammanställning över kommunernas synpunkter 

på föreslagna åtgärder i kommittérapporten Elevbedömning i grundskolan har lämnats 

till skoldirektörerna i början av året. En konferens har anordnats om 

förvaltningsmässiga och pedagogiska principer för elevbedömning och information om 

vad nationella utvärderingsprov berättar om elevernas betyg samt om flickors och pojkars 

skolframgång i olika ämnen.” 

 

Landskapsregeringens berättelse till Ålands lagting – över landskapet Ålands förvaltning och 

ekonomiska tillstånd under år 2009 s. 81: 
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”Mål: Att stärka och utveckla skolornas nätbaserade arbetssätt och metoder. 

Förverkligat: Landskapsregeringen har i februari förtydligat anvisningarna om IKT 

relaterade resurser och verktyg i Landskapet Ålands läroplan för grundskolan. Regeringen 

har i oktober meddelat kommunerna att en struktur för fortbildning och 

kompetenshöjning avseende digital kompetens bland lärarna kommer att presenteras 

och förverkligas under år 2009.” 

 

Landskapsregeringens berättelse till Ålands lagting – över landskapet Ålands förvaltning och 

ekonomiska tillstånd under år 2009 s. 84: 

 

”Mål: Att främja skolornas elevbedömning, bl.a. avseende elevernas begåvning och olikheter. 

Förverkligat: För att främja och stöda lärarna i uppgiften att bejaka elevernas begåvning 

och olikheter ordnades fortbildning för lärarna och övrig personal i kunskapsutvecklande 

arbetssätt och metoder. Då det gäller undervisning för elever med annat 

modersmål än svenska gavs möjlighet att på landskapets bekostnad och med Högskolan 

på Åland som arrangör få information och handledning om språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt och modeller för undervisning i olika läroämnen, teorier om första- 

och andraspråksinlärning, om klassrumsinteraktionens samt kulturens och etnicitetens 

betydelse för språkutvecklingen. Kommunerna erhöll samtidigt anvisningar om skolornas 

stödundervisning i svenska för elever som flyttat till landskapet från andra länder 

och regioner samt om grunder för landskapsregeringens ersättning av kostnaderna i fråga. 

Information och diskussion anordnades om nivåskalorna för språkkunskaper samt om 

bedömningen av elevernas och de studerandes muntliga språkfärdighet.” 

 

Landskapsregeringens berättelse till Ålands lagting – över landskapet Ålands förvaltning och 

ekonomiska tillstånd under år 2009 s. 84: 

 

”Mål: Att främja skolornas nätbaserade arbetssätt och metoder. 

Förverkligat: Avsnittet om undervisningsformer och arbetssätt i Landskapet Ålands 

läroplan för grundskolan förtydligades och kompletterades med text om hur digital 

kompetens och nätbaserat lärande ska utvecklas i skolornas undervisning. Anvisningarna 

ska tillämpas i alla grundskolor successivt från och med ingången av läsåret 

2009-2010. I syfte att stöda och stärka digital kompetens och nätbaserat lärande hos 

lärarna ordnades på landskapets bekostnad fortbildning för grundskolornas 

undervisningspersonal, bl.a. om användandet av lärplattformar. Kommunerna uppmanades 

ge skolorna och dess personal förutsättningar att ta del av arrangemangen. I 

samförstånd med kommunernas skolförvaltning bestämdes att alla grundskolor i landskapet 
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ska ha tagit lärplattformen Fronter i bruk i sin undervisning och verksamhet 

senast under höstterminen 2011.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


