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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattningar om sambandet mellan 
fortbildning och skolutveckling i grundskolans år F-5. Vad har pedagogerna för uppfattningar 
om organisationen av fortbildningen? Hur uppfattar de att skolledningen planerar in 
reflektionstid efter fortbildningen? Pedagogens egen uppfattning om fortbildningen, hur ser den 
ut? Upplever pedagogerna att deras fortbildning implementeras i verksamheten och bidrar till 
skolutveckling? Känner pedagogerna till kommunens skolutvecklingsprojekt Våga Visa?                                           
Studien är en enkätstudie. Enkäten är utformad som en strukturerad enkät med en öppen fråga 
där pedagogen fick ge sin egen syn på fortbildning. Det är 41 pedagoger från fyra grundskolor i 
en kommun som har svarat på enkäten.                                                                              
Resultatet visade att pedagogerna inte hade någon gemensam uppfattning om vem det är som 
organiserar och planerar deras fortbildning. De hade dessutom en bristfällig uppfattning om 
skolan hade någon strategi för fortbildningen. Pedagogerna i studien har olika syn på 
fortbildningen. En tredjedel menar att den enbart leder till kompetensutveckling. Hälften av 
pedagogerna tror inte att den leder till skolutveckling. Studien bekräftar tidigare studier som 
visar att pedagogerna är mycket intresserade och blir inspirerade av fortbildningen. I 
enkätstudiens fria fråga är det flera pedagoger som efterfrågar fortbildning som utgår från deras 
egna behov. Flera pedagoger menar att fortbildningen ska vara genomtänkt. Pedagogerna i 
studien har en osäker uppfattning om fortbildningen leder till ett gemensamt förhållningssätt 
eller om den förändrar pedagogens arbetssätt. Studien visade att fortbildningen diskuterades och 
reflekterades sällan efteråt. Majoriteten menade att man bara diskuterat fortbildningen ”någon 
gång” efter ett fortbildningstillfälle eller på en arbetsplatsträff trots att de flera gånger velat få 
reflektionstid efter ett fortbildningstillfälle. I studien är en stor majoritet intresserade av 
begreppet skolutveckling. Hälften av pedagogerna i studien kände inte till projektet Våga Visa 
som styr en stor del av kommunens mål för skolutveckling.                                                                                           
Begreppet skolutveckling är ett stort och subjektivt begrepp som innehåller många delar bl.a. 
implementering. Skolutveckling handlar om så mycket mer än om pedagogernas fortbildning 
och kompetens. Alla i kedjan, från skolledning i kommunhus ner till pedagoger, har en roll i 
skolutvecklingen. Den största delen av skolutvecklingen ligger i skolans egen kultur. Det är i 
samspelet med kollegor och i systematisk reflektion av frågor och ifrågasättande som 
skolutveckling sker. En skolas kultur uppstår i samarbetet mellan rektor, pedagoger, elever och 
föräldrar. Den kulturen är det viktigt att få stöd för från skolledningen i kommunen. Ju bättre 
samarbete i alla led desto bättre skolkultur och skolutveckling.  

Nyckelord: Fortbildning, skolutveckling och implementering.  
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Inledning 

Jag arbetar som förskollärare i förskoleklass. På ett och ett halvt läsår har jag fortbildats i sju 

olika ämnen. Det har handlat om hur man håller föräldrasamtal, barn med ADHD, 

matematikutvecklingsschema, lärstilar, barn med autismspektra, bemötande och 

lösningsinriktad pedagogik. Några av dessa ämnen har varit stora och viktiga när det gäller vårt 

förhållningssätt i skolan. Men det saknades tid till reflektionstid i arbetslaget. Vi diskuterade 

sällan eller aldrig innehållet i dessa kurser och föreläsningar på våra arbetsplatsträffar. 

Fortbildningen blev svår att implementera i verksamheten. 

Efter diskussion med kollegor i andra skolor så förstår jag att det ser ut så här på många skolor.  

 

Det här gjorde mig nyfiken att studera pedagogers uppfattning om sambandet mellan 

fortbildning och skolutveckling. 
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Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien är att studera hur pedagogerna i grundskolans år F-5 ser på sambandet 

mellan sin fortbildning och skolutveckling.  

 

• Vad har pedagogerna för uppfattningar om organisationen av fortbildningen? 

• Hur uppfattar de att skolledningen planerar in reflektionstid efter fortbildningen? 

• Vad har pedagogen för egen syn på fortbildningen?  

• Upplever pedagogerna att deras fortbildning implementeras i verksamheten och bidrar 

till skolutveckling? 

• Känner pedagogerna till kommunens skolutvecklingsprojekt Våga Visa? 
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Bakgrund 
Definition av begrepp 
Det är tre begrepp som ingår i frågeställningen och i syftet med att studera pedagogers syn på 
sambandet fortbildning och skolutveckling. Fortbildningen bör implementeras i skolan för att 
leda till skolutveckling. I forskningen om skolutveckling behandlas inte implementering som ett 
ensamt begrepp utan ingår i begreppet skolutveckling. Jag har valt att i litteraturgenomgången 
behandla implementering som ett eget begrepp efter fortbildning och skolutveckling.  
I litteraturgenomgången redovisar jag även för det skolutvecklingsprojekt Våga Visa som åtta 
kommuner i Stockholmsområdet ingår i. 
 

• Fortbildning  
• Skolutveckling  
• Implementering 
• Våga Visa 

Vad är och vad betyder fortbildning? Vad säger forskningen om fortbildningen? Vad är 
egentligen skolutveckling? Vad säger forskningen om skolutveckling? Har fortbildning och 
skolutveckling ett samband enligt forskningen? Vad betyder implementering? Vad säger 
implementeringsforskning om att införa nya metoder och kunskaper i en verksamhet? Vad är 
Våga Visa? 
 
Fortbildning 
 
I Nationalencyklopedin står det att fortbildning är ett annat ord för fortsatt utbildning. Vidare 
står det; 
 … fortbildning av skolväsendets personal har sedan 1950-talet inte minst åsyftat att genomföra 

politiskt beslutade utbildningsreformer. För sådan utbildning fanns en tid regionala 
fortbildningsnämnder, knutna till universitetsorterna och med fortbildningsavdelningar som 
kanslier. Dessa organ avskaffades 1991 och fortbildning av skolpersonal sker sedan dess på 
uppdragsbasis efter överenskommelse mellan kommun och högskola (Nationalencyklopedin, 

1991, s. 529).  
Fortbildning historiskt 
Alexandersson och Öhlund (1986) beskriver hur fortbildningen i Sverige sedan 1920-tal varit 
något som lärare visat stort intresse för. Det var på 20-talet som intresset startade för de 
pedagogiska aspekterna i skolan. Inspektörer inrättades som fick i uppdrag att instruera och 
fortbilda lärarna i de olika distrikten i Sverige. Redan på 20-talet fanns en diskussion om 
lärarkompetens. Möjligheter och tillfällen för lärare att fortbilda sig ökade, och intresset var 
större än fortbildningsplatser. Sommarkurser var mycket populära att gå. Kurserna handlade om 
pedagogiska strävanden och skolutveckling. Det var pedagogerna själva som bestämde 
innehållet i sin fortbildning men det var statsbidrag som täckte kostnaderna. Det ansågs 
självklart på den här tiden att en lärare hela tiden utvecklade sig inom sitt ämne och att detta 
sedan kom skolans undervisning tillgodo. Lärarna menade att de själva höll den pedagogiska 
diskussionen igång. Lärarna var intresserade av olika inriktningar och intresset för olika 
metoder var stort (Alexandersson & Öhlund, 1986). 
 
1946 var det flera skolor och många enskilda lärare som hade egen försöksverksamhet. Detta 
uppmuntrades av staten och skolkommissionen på den här tiden. I skolkommissionens rapporter  
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går att läsa att man uppmuntrade de aktivitetspedagogiska strävanden som skedde. Den var en 
reaktion mot den traditionella pedagogik som bedrevs i de flesta skolor. Det var 
skolkommissionens rapporter om dessa verksamheter runt om i landet, som sedan låg till grund 
för den blivande obligatoriska nioåriga skolan (Alexandersson & Öhlund, 1986). 
 
Enligt författarna kom dessvärre dessa rapporter om lärares strävanden om skolans inre arbete, 
arbetssätt och didaktik i skymundan i den skola som utvecklades på 1950-talet. En annan skola 
utvecklades som främst koncentrerade sig på organisatoriska frågor.  
Det var nu som fortbildningens syfte blev att ”Genomföra politiskt beslutade 
utbildningsreformer.” (Nationalencyklopedin, 1991, s. 529) I officiella dokument från 1970 kan 
man läsa att intentionen då var att få pedagogerna att inifrån skolans verksamhet svara för 
förnyelse och förändring. Tanken var att via fortbildning få pedagogerna att själva ta ansvar för 
lokal skolutveckling. Den intentionen försvann och senare tog staten helt över ansvaret för 
fortbildningen (Alexandersson & Öhlund, 1986). 
  
Enligt Alexandersson och Öhlund (1986) saknas det utvärdering av lärares fortbildning för att se 
om den leder till skolutveckling. Att göra en sådan utvärdering menar de är svårt eftersom 
värderingar, intressen och uppfattningar om en verksamhet är varierande och subjektiv. 
 
Fortbildningen förändras med samhället 
Stora förändringar av skolan skedde på 90-talet. De regionala fortbildningsnämnderna 
avskaffades. De stora skolreformerna skedde på 90-talet. Det var lågkonjunktur, stora 
samhälleliga förändringar skedde bl.a. datorerna gjorde sitt stora intåg i samhället. Skolverket 
(2009) menar i en rapport att det var nu ny teknik kom som ledde till nya fritidsvanor och 
datorer som konkurrerade alltmer med skolan och om elevernas tid. Motivet för skolreformen på 
90-talet var bl.a. att höja kvaliteten och förbättra resultaten i skolan. Men reformerna skedde 
samtidigt som en lågkonjunktur, vilket bl.a. betydde att antalet elever i klasserna ökade och att 
resultaten i svensk skola blev sämre internationellt sett. Det är många orsaker till skolans sämre 
resultat sedan 90-talet men klart är att det var nu någonting skedde i skolan och i samhället. 
Detta ledde till ett större ”tryck” på lärarna i skolan. Dels förändringstryck, men också andra 
typer av tryck. Grundskolan fick en ny läroplan, Lpo94. Kommunerna fick eget ansvar för 
personalens kompetensutveckling och den lokala skolutvecklingen. Lärarna fick ta ställning till 
en ny läroplan, nya arbetssätt, nya kursplaner, integrering mellan förskola och skola, att 
utveckla arbetslag och ekonomiska nedskärningar. Skolverket (2001) menar  att de förändringar 
som lärare anser påverkat arbetet mest är nya arbetssätt, utvecklingen av arbetslag, den 
arbetsplatsförlagda tiden, tolkningen av läroplanen Lpo94 och att många lärare upplever att 
eleverna har förändrats. 
 
Boström och Wallenberg (1997) var de som introducerade metoden ”lärstilar” i Sverige. De 
menar att vi står inför en radikal förändring av det kunskaps- och informationssamhälle vi lever 
i och att vi överöses med information som aldrig tidigare.  
Det var under 90-talet som hjärnforskningen hade sitt stora genomslag. Forskningen menade att 
i individens hjärna fanns nyckeln till den personliga inlärningsrevolutionen. Den traditionella 
förmedlingspedagogiken dominans var över och pedagogerna var tvungna att variera sin 
undervisning för att möta varje elevs lärstil menar Boström och Wallenberg (1997).  
 
Assarsson (2007) beskriver hur pedagoger upplever dessa förändringar. Många lärare upplever i 
dag att det är ”rörigt i skolan”. Man syftar då på alla de förändringar som sker. ”När 
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pedagogerna beskriver den praktik de verkar i, blir bilden en hundraårig oförändrad organism 
som håller på att sprängas av alla nya influenser och pålagor.” (Assarsson, 2007, s. 13) Många 
saknar arbetsro med alla nya krav, medan andra tycker att skolan fortfarande är väldigt 
traditionsbunden, att organisationen står still men att förändringar måste ske. 
 
Detta beskrivs även av Skolverket (2001) som menar att dessa förändringar ställer stora krav på 
fortbildning för att möta de ökade kraven. I rapporten ställs frågan om vem som ska driva dessa 
förändringar eller om de kommer av sig själv?  Många pedagoger konstaterar att man tidigare 
trodde att förändringar måste växa underifrån. Men numera inser de att om man bara väntar på 
att något ska hända finns det risk för att ingenting händer (Skolverket, 2001).  
 
Fortbildning som kompetensutveckling 
Att pedagoger är intresserade av den traditionella fortbildningen konstaterar Colnerud och 
Granström (1999). Men forskarna menar att om en kompetensutveckling ska vara framgångsrik 
krävs det att både den anlitade experten och deltagande lärare anstränger sig. Man talar om olika 
former av fortbildning. Med ”traditionell fortbildning” menas studiedagar för stora grupper av 
lärare eller föreläsningar omfattande några timmar i storgrupp. Studiedagarna och 
föreläsningarna kännetecknas av att de sker som punktinsatser. Den fortbildningsansvarige har i 
dessa fall en idé om ett genomgående tema som den enskilde föreläsaren uppträder med vid ett 
enstaka tillfälle. I vissa fall har ansvarig skolledare gett pedagogerna anvisningar om lämplig 
litteratur att läsa i förväg för att öka förförståelsen. Colnerud och Granström (1999) menar att i 
de flesta fall är aktiviteten en enstaka händelse som saknar såväl förberedelse som uppföljning. 
Föreläsningarna sker i allmänhet också utan att föreläsaren har haft möjlighet att i förväg ta del 
av lärarnas frågor och reflektioner i ämnet. Föreläsaren själv avgör hur ämnet behandlas, vilka 
aspekter som är relevanta och vilka frågor som ska belysas, utan föregående kontakt med de 
lärare som deltar.      
Lärare uttrycker enligt författarna ofta en positiv inställning till denna typ av fortbildning. De 
menar att pedagogerna anser att det är en lättnad att få vara passiva mottagare, som kontrast till 
läraruppgiften. Men man menar att ”riktig” kompetensutveckling sker enbart utifrån lärares 
delaktighet och ansträngning. 
 
Fortbildning och skolutveckling 
Enligt Larsson och Löwstedt (2010) är den etablerade uppfattningen att fortbildning ökar 
kompetensen och att den individuella kompetensen förändrar verksamheten i skolan och leder 
till skolutveckling. Att pedagogernas kompetens är avgörande för skolors verksamhet och 
därmed för elevers resultat. De hänvisar till ett uttalande som de båda ordföranden i lärarnas 
fackförbund gjorde på DN-debatt. De båda ordföranden argumenterade för vikten av kunniga 
lärare, att ingenting är viktigare för elevers lärande och skolresultat än lärarnas kompetens. 
Detta uttalande ledde sedan till att regeringen satsade flera miljarder på fortbildning av lärare 
mellan åren 2007-2010 genom Lärarlyftet.  
 
Men författarna har andra åsikter. De menar att det är en av flera myter att fortbildning leder till 
skolutveckling. De har genom sin forskning sett att fortbildningen leder till att ”Nya begrepp 
formas, men för den skull inte ny handling.” (Larsson, Löwstedt, 2010, s. 169) 
De redogör för flera utvecklingsstrategier som deras forskning visat inte lett till någon 
förändring av verksamheten. (Dessa förändringsmyter finns beskrivna under kapitlet 
”Skolutveckling och förändringsstrategier” i denna uppsats). 
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Larsson och Löwstedt(2010) betonar betydelsen av processerna i kompetensutvecklingen. Med 
processerna menar man systematisk uppföljning och utvärdering i arbetet för att förstå 
kopplingen mellan resultat och process i verksamheten. Det är i samspelet med kollegor och i 
systematisk reflektion av frågor och ifrågasättande som skolutveckling sker. När pedagogers 
förståelse av arbetet förändras och utvecklas så utvecklas därmed pedagogens kompetens. 
Dessvärre menar man, har detta viktiga samspel mellan lärare och andra pedagoger fått en 
undanskymd plats i diskussionen om pedagogers kompetens.  
 

Detta gör att de organisatoriska förutsättningarna i arbetet blir väsentliga för att den kunskap 
som förvärvas i fortbildningen ska integreras med de erfarenheter som görs i arbetet och bidra 

till pedagogens kompetens att undervisa eleven och utveckla skolan 
(Larsson & Löwstedt, 2010, s. 148). 

 
Pedagogers kompetens är en viktig faktor för elevers resultat, men det räcker inte bara med 
ämneskunskaper, det krävs även breda pedagogiska kunskaper. Forskarna betonar vikten av 
”formellt” och ”informellt” lärande. Dessa två begrepp är ömsesidigt beroende av varandra. 
Begreppen kan inte stå på egna ben utan måste integreras med varandra. Pedagogen måste ha 
teoretiska kunskaper och begrepp för att underlätta för ett informellt lärande i det dagliga 
arbetet.  
 
Formellt lärande: Det lärande som sker i samband med formell utbildning eller situationer som 

är speciellt arrangerade för att lära i eller av. 
Informellt lärande: Det lärande som sker i arbetet genom att man utför sina arbetsuppgifter och 
ingår i en arbetsgemenskap. Det är lärande som är erfarenhetsbaserat och som man så att säga 

får på köpet när man arbetar  
(Larsson & Löwstedt, 2010, s. 147).  

 
Med utgångspunkt ur dessa två begrepp blir kompetens något som används, utvecklas och 
åstadkoms genom pedagogernas organiserade samspel. I den nya skolan där pedagogerna själva 
ska ange hur skolan ska nå upp till de mål och intentioner som läroplan och skolplan ger, blir 
pedagogerna mer beroende av varandra och måste därför ges möjlighet till det samspel som 
krävs för att skolutveckling ska ske (Larsson & Löwstedt, 2010).  
 
Även Larsson och Löwstedt (2010) beskriver hur uppskattad fortbildningen är av pedagogerna. 
De refererar till en enkätstudie där Lärarförbundet fann att fortbildning i enskilda ämnen var ett 
av de utvecklingsområden som pedagogerna såg som viktigast. Däremot fann man att skillnaden 
är stor mellan vad kommunen satsar på och vad pedagogerna ser sig ha behov av.  
 
Organisationens avsikter med fortbildningen är att förändra pedagogernas arbetssätt genom att 
påverka deras sätt att tänka, genom att ge dem nya kunskaper. Detta ska leda till att 
pedagogernas idéer och kompetens ska förändra skolan. Men skolan förändras inte genom 
enskilda pedagogers tankemönster. För att de övergripande tankemönstren på en skola ska 
förändras måste det finnas möjlighet för pedagogerna att lära både tillsammans och av varandra, 
att kunna utbyta erfarenheter, reflektera tillsammans över konkreta erfarenheter eller kunna se 
varandra utföra sina arbetsuppgifter. En skolas arbetssätt, organisation och kultur sätter 
gränserna för hur enskilda pedagogers fortbildning ska leda till utveckling av verksamheten i 
stort. Men även begränsningar i enskilda pedagogers kompetens sätter gränser för bestående 
verksamhetsutveckling (Larsson & Löwstedt, 2010). 

 10



 

 
Ekholm (1989) menar att efter flera studier som gjorts i Norden kunde man dra slutsatsen att det 
fanns ett villkor om fortbildningen skulle ge förbättringseffekter i skolan. Villkoret var att 
fortbildningen skulle arrangeras utifrån god kännedom om den lokala skolan, pedagogerna och 
organisationen. Ju mer skolan ”ägde” sin fortbildning ju större effekt hade den på 
skolutvecklingen. Samtidigt visade studierna att det inte räckte med detta. Skolledning i 
kommun och organisation behöver ställa tydliga krav på skolan och återkommande visa tyngden 
bakom kraven och samtidigt ge sitt stöd för alla ansträngningar för förbättringar för att 
skolutvecklingen ska ske. 
 
Fortbildning och arbetssituationen 
Larsson och Löwstedt (2010) betonar att fortbildning inte är någon garanti för professionell 
utveckling. En förutsättning som sällan diskuteras i sammanhanget med fortbildning, är att först 
se hur pedagogernas arbetssituation ser ut och hur pedagogerna mår i sitt arbete. I en studie i 
Finland fann man att stress i arbetet har en klart negativ inverkan på professionell utveckling. 
Lärare som upplever stress i arbetet är inte motiverade av fortbildningen. Dessutom kan 
fortbildningen bli en stressfaktor i sig. I samma studie fann man att stress hade ett samband med 
kravet på att utveckla skolan och ett hektiskt arbetsklimat. Det blir då viktigare i ett sådant 
klimat att stödja pedagogens arbetsbelastning och välbefinnande i arbetet. Därför menar 
författarna att pedagogers professionella utveckling lika väl kan stimuleras genom stöd och 
aktiviteter som hanterar olika stressrelaterade krav som att stimulera genom fortbildning. 
 
Skolutveckling 
Vad är då skolutveckling? 
Under studiens gång har jag förstått att begreppet skolutveckling är ett begrepp som tolkas olika 
beroende av vem som tolkar begreppet. I litteraturgenomgången har jag hittat flera synsätt på 
skolutveckling. Även i min enkätstudie har jag förstått att begreppet tolkas olika av 
pedagogerna. Jag kommer att beskriva några av de perspektiv på begreppet skolutveckling som 
finns i litteraturen samt att beskriva det skolutvecklingsprojekt som bedrivs i den kommun 
studien är gjord i.  
 
Skolutveckling med elevens bästa för ögonen  
Skolutveckling kan ses med flera olika synsätt enligt Berg och Scherp (2003). Pedagoger och 
skolledare har olika föreställningar om vad skolutveckling är. De menar att för pedagogerna är 
det i det vardagsnära arbetet i skolan utveckling kan ske, och inte i mål, planer och 
utvärderingar.  
Isaksson (2003) skriver att ”Skolutveckling måste i grund och botten syfta till elevens bästa.” (s. 
210) Vidare menar han att det är självklart att skolutvecklingens mål är en bättre skola. Ett 
viktigt mål är att skolan måste kunna möta alla individer med skiftande bakgrund och behov. 
 
Berg (2003) menar att skolutveckling måste ske från skolors unika behov och ansvaret för 
denna process vilar på de enskilda skolorna. Berg har en teori och metod som innebär att varje 
enskild skola måste upptäcka och erövra sitt outnyttjade ”frirum”.  
Författaren menar att pedagogerna måste ta makten över sitt vardagsarbete med elevers bästa för 
ögonen. Man kan inte skolutveckla utan att titta på det egna vardagsarbetet. Detta utesluter inte 
utan förutsätter att skolorna stöttas utifrån.  
Enligt Berg har alla skolor ett frirum och för att skolan ska hitta sitt eget frirum genomför man 
en kultur och dokumentanalys av skolan. Kulturanalys är ett sätt att titta på vardagen. Det är i 
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princip som en behovsanalys. Skolutveckling som inte bygger på en kulturanalys är dömd att 
misslyckas. Skolkulturen kan metaforiskt uttryckas som jordmånen, myllan. Vad är det som kan 
planeras och gro? Vilka är plantorna som kan växa i den jordmånen? Det gäller att hitta de 
vettiga och de ovettiga åtgärderna (Berg & Scherp, 2003).  
 
Vem styr skolutvecklingen 
Von Schantz Lundgren (2008) skriver att skolutveckling är ett begrepp som preciseras olika 
utifrån vem som definierar det. Det är den kommunala ledningen som styr skolutvecklingen 
med sina styrdokument och med dessa anlägger den ideologiska tonen för skolans verksamhet, 
formulerat i mer eller mindre konkreta termer. Det är sedan den lokala skolan som beroende på 
vem som tolkar dem definierar och fyller dessa mål med innehåll. Enligt författaren blir 
skolutveckling därmed ett diffust begrepp, men ett begrepp som kan sammanfattas i tre delar; 
utveckling av organisationen, utveckling av verksamheten och personalens 
kompetensutveckling. 
 
Enligt Olin (2009) så har historiskt sett skolutveckling alltid utgått från central styrning av 
läraren. Denna situation startade på 1950-talet med att lärarna började betraktas som utförare 
och verktyg för ett uppdrag som styrdes centralt ifrån. 
 
Att pedagogerna betraktas som verktyg menar även Von Schantz Lundgren (2008) när hon 
beskriver den känsla pedagogerna upplever av att de inte har inflytande över de förändringar 
som sker. Detta medför att pedagogerna visar ett motstånd och får på så sätt en maktposition. 
Därför konstaterar författaren att relationerna mellan pedagoger, till skolledare och andra i 
skolorganisationen har stor betydelse.  
 
Relationerna är viktiga i skolutvecklingen 
Omsorgen om relationerna är grunden för allt pedagogiskt arbete konstaterar Juul och Jensen 
(2009). Författarna argumenterar för ett begrepp för detta. Man kallar det för 
relationskompetens. Relationskompetens har man när man visar varandra ”Omsorg, lyhördhet 
och respekt.” (Juul & Jensen, 2009, s. 11) 
 
Även i en organisation måste förståelsen för dessa begrepp vara viktiga i alla led. Larsson och 
Löwstedt (2010) menar att om man visar förståelse för dessa begrepp så synliggör man 
pedagogerna, vilket är en stor förutsättning för att skolutveckling ska ske.  Att se varandra har 
stark koppling till hur framgångsrik en skola är. De mest framgångsrika skolorna är de skolor 
där pedagogerna ser sig tillhöra en helhet och man ser varandra och sprider sina erfarenheter till 
varandra.  
 
Framgångsrik skolutveckling 
Framgångsrik skolutveckling handlar om många saker. Inte bara pedagogerna har en roll i den. 
Den skolledande organisationen i kommun och på skolan har stor betydelse.  
Myndigheten för skolutveckling (2003) beskriver hur man i en analys av studien Avtal 2000 
kunnat konstatera att i framgångsrika kommuners skolor fanns det ett väldigt bra samarbete och 
en bra dialog mellan politiker - ledning – personal. Man menar att detta partsförhållande 
präglades av ömsesidig tillit, förtroende och respekt. Myndigheten beskriver även att nyckeln 
till framgångrikt arbete i skolan ligger i en aktiv skolledning. Det ska finnas engagemang och 
mod att släppa ifrån sig befogenheter till pedagogerna i arbetslaget.  
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I framgångrika kommuner har man kunnat se vilka faktorer som haft betydelse. Det viktiga är 
att pedagogerna i arbetslaget ska kunna se och ha insyn i organisation, personalresurser, schema 
och ekonomi konstaterar man. Detta anser man vara framgångsfaktorer för att kunna utforma 
verksamheten så att varje elev får de optimala förutsättningarna för att nå målen.  
 
Skolutveckling och förändringsstrategier 
I boken ”Strategier och förändringsmyter” menar Larsson och Löwstedt (2010) att de har 
identifierat sex förändringsmyter som de ställer mot de resultat som deras forskning  
visar: 
 
Utvecklingsstrategi 

 
Förändringsmyt 

 
Forskningen visar… 

 
Organisatorisk 
förändring 
 

 
Förändring av skolans organisation 
påverkar vad som sker i enskilda 
skolenheter. Nya organisationsformer 
utvecklar verksamheten. 

 
Det finns inget enkelt samband mellan 
formell organisation och hur arbetet 
utförs i professionell verksamhet som 
skolor. Förändring är resultat av en 
process inte av nya 
organisationslösningar. 

 
Nätverk 
 
 
 

 
Skolor utvecklas genom att 
personal/ledning deltar i olika former 
av nätverk för att lära av andras 
erfarenheter och sedan omsätter 
dessa i den egna verksamheten. 

 
Nätverk ger oftare stöd för individuell 
avlastning, än stöd för kollektiv 
utveckling av verksamheten. 

 
IT 
 
 
 

 
Satsningar på IT förändrar skolans 
verksamhet radikalt då IT är en motor 
för utveckling på en rad områden och 
gör skolan till en lärande 
organisation. 

 
Skolors förmåga att lära och utvecklas är 
en förutsättning för, snarare än ett 
resultat av, IT-införandet. 

 
Ledare 
 
 
 

 
Skolor utvecklas genom dess ledare, 
antingen genom att rekrytera rätt 
person eller genom att utveckla de 
skolledare man har. Ledare avgör hur 
framgångsrik en skola är. 

 
Varje skolenhet har sin särart och 
behöver därmed en ledning och ett 
ledarskap som passar rådande 
förhållanden. Det finns inte ett ”bästa” 
ledarskap som passar alla skolor. 

 
Lokal skolutveckling 
 
 
 

 
Genom lokala projekt utvecklas unika 
skolor som är baserade på lokala 
förutsättningar och därmed 
anpassade till lokala förhållanden. 

 
Utvecklingsinitiativ som utgår från lokala 
förutsättningar och behov kräver 
samordning med och stöd från centralt 
håll i organisationen. 

 
Fortbildning 

 
Personalens kompetens är 
avgörande för skolors resultat. Skolor 
utvecklas därför genom fortbildning 
av personalen. 

 
Fortbildning utvecklar personalens 
kompetens men leder mer sällan till 
verksamhetsutveckling. 

                                                                                   (Larsson & Löwstedt, 2010, s. 160) 
 
Skolutveckling genom reflektion 
Att reflektionen har stor betydelse för skolutveckling argumenterar Alexandersson (1999) för. 
Han hänvisar till den forskning som bedrivits i minst 20 år om reflektionens betydelse.  
Författaren menar att det råder en enig uppfattning om att det är den professionella och 
kollegiala påverkan i verksamheten som har mest betydelse för eleven. Eftersom det är 

 13



 

pedagogerna som har den största betydelsen för eleven så har de också en stor handlingsfrihet 
och det är de som i realiteten utformar skolans verksamhet. Mot denna bakgrund är det viktigt 
att förstå att pedagogers reflektion är ett sätt att göra målstyrningen mer effektiv.  
 
Alexandersson (1999) menar att det som pedagoger reflekterar över och formulerar i ord hör 
samman med de handlingar som de sedan kommer att utföra.  
Enligt författaren finns det tre viktiga syften med reflektionen: 

• Reflektion för att förstå meningen och innebörden med de handlingar man utför och hur 
dessa leder till ett lärande för eleven.  

• Reflektion för att få distans och självförståelse.  
• Reflektion för att fördjupa språket, med språket får vi gemensamma begrepp, utan ett 

gemensamt språk kan vi inte förstå varandras tankar. 
 

En modell för skolutveckling – ”Våga Visa” 
Åtta kommuner i Stockholmsområdet ingår i ett skolutvecklingsprojekt sedan 2005. Projektet 
kan ses som ett exempel på en modell för skolutveckling som skolledningar i kommuner lägger 
stor vikt vid. Det här projektet kallar de åtta kommunerna för ”Våga Visa”. Ett 
skolutvecklingsprojekt där kommunerna samarbetar med att bl.a. observera varandras förskolor 
och skolor ur ett ”medborgarperspektiv”. 
I detta fall har initiativet till projektet tagits av Nacka kommun som ”Gjort sig känd för att ha 
utvecklat och varit först med att införa den s.k. kundvalsmodellen.” (Mühlenbock & Solli, 2003, 
s.161) 
Man menar att projektets syfte är att stimulera till erfarenhetsutbyte och lärande och att ge 
verktyg för utveckling. Projektet är utarbetat ur ett ”medborgarperspektiv”. Medborgarna i 
kommunerna ska ha full insyn i förskolors och skolors arbete och detta ska stimulera till 
utveckling av verksamheterna. Tanken med projektet är att fokusera på utveckling istället för 
kontroll. Utvärderingen sker genom att utvärdera ur tre perspektiv: Genom att skolledare och 
pedagoger observerar varandras verksamheter, genom att pedagogerna i verksamheterna får 
göra en självvärdering före en observation och genom att föräldrar och elever i vissa 
verksamheter får svara på en brukarenkät varje läsår. Enkäten kallas för pilenenkät.  
 

Enkätresultat från mer eller mindre nöjda föräldrar och lockande hemsidor riskerar att få 
större uppmärksamhet än vad eleverna lär sig  

(Larsson & Löwstedt, 2010, s. 195). 
 

Projektet är en utvärderingsmodell som man menar är kopplad till skolans läroplaner. Man har 
utarbetat en observationsmall för de observatörer som ska observera de olika verksamheterna. 
Observationerna sker vart tredje år av en verksamhet. Innan en observation genomförs sker en 
självvärdering av pedagogerna på förskolan/skolan. Varje läsår fyller föräldrar och elever i en 
enkät som sedan ligger som underlag för förändringsarbetet på förskolorna/skolorna. Man 
jämför förskolor och skolor med varandra och utifrån de ”goda exemplen” lär man av varandra 
menar man (www.nacka.se). 
 
Enligt Larsson och Löwstedt (2010) diskuteras alltför sällan de förutsättningar och processer 
som ska leda till den förändring av skolan som de styrande i skolledningen önskar. Det här leder 
enligt forskarna mera till att de strategier för utveckling som man har, får karaktär av att vara ett 
mål i sig än ett medel för skolutveckling. Att det blir så beror på att man inte diskuterar och 
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problematiserar hur genomförandet av skolutvecklingen ska ske. Författarna frågar sig om det är 
så enkelt att det finns modeller för vad som är rätt och fel sätt i att bedriva verksamheten i en 
skola.  
Flera forskare menar att det är svårt att jämföra skolor med varandra. Varje skola har en egen 
kultur, en kultur som skolan själv format. Kulturen på skolan formas av rektor, pedagoger, 
elever och området som skolan finns i. Denna kultur ska skolan utveckla, och det är viktigt att 
alltid få stöd för ”sin” kultur från de styrande i skolledningen (Berg & Scherp, 2003; 
Hargreaves, 1998; Larsson & Löwstedt, 2010; Mühlenbock & Solli, 2003; Persson, 2003). 
 
Hinder för skolutveckling 
Ett hinder för skolutveckling är enligt Berg (2010) de ”osynliga kontrakt” som finns mellan 
pedagoger, rektor och skolledning och som sedan styr verksamheten genom att man inte lägger 
sig i varandras arbeten. Han pekar på de traditionella arbetsrelationer mellan skolledare och 
pedagoger som finns. Det finns en ömsesidig men tyst överenskommelse om att inte blanda sig i 
varandras arbetsuppgifter.  
 

I sin förlängning innebär det ”osynliga kontraktet” att skolledare koncentrerar arbetet till att 
hantera skolans tekniska administration, ekonomi m.m., och de undviker inblandning i lärares 

klassrumsarbete. På motsvarande sätt arbetar lärare relativt autonomt i sina klassrum och 
engagerar sig inte nämnvärt i skolledares administrativa funktioner (Berg, 2010). 

 
Skolutveckling handlar om många saker 
Larsson och Löwstedt (2010) menar sammanfattningsvis att skolutveckling handlar om 
förändringar av många olika strukturer i organisationen:  
 

• Fysiska strukturer – Vad som finns; Byggnader, lokaler, datorer osv. 
• Formella strukturer – Hur något är tänkt att fungera; Planer, schema, regler osv. 
• Handlingsstrukturer – Vad som faktiskt sker; Hur arbete vanligen genomförs. 
• Tankestrukturer – Dominerande tankar, föreställningar och idéer om arbetet i skolan. 
• Dialogstrukturer – Hur kommunikationen mellan organisationsmedlemmarna är 

ordnad; hur man talar, utbyter information etc. med varandra (Larsson & Löwstedt, 
2010, s. 41).                                                                                 

Implementering 
Implementera betyder ”genomföra” ’förverkliga’(Nationalencyklopedin, 1991, s. 379). 
 
Implementering tar tid 
Guldbrandsson (2007) har gjort en sammanställning om implementering. Författaren ger  ett 
klassiskt exempel på hur lång tid det kan ta att implementera nya kunskaper och metoder. Ett 
exempel på det svåra med implementering är kampen mot skörbjugg.  År 1601 visade kapten 
Lancaster att tre teskedar citronsaft dagligen räddade sjömän från skörbjugg. Tyvärr ledde inte 
kunskapen till några förändringar i kosten på skeppen. 146 år senare gjordes en studie för att se 
om kosten hade förändrats, det hade den inte. Det tog 48 år till innan C-vitamin infördes i 
kosten. Det tog 200 år från kunskap till förändring. (Guldbrandsson, 2007).    
Tidigare har många trott att implementering av nya metoder och kunskaper går fort. Enligt 
Olsson och Sundell (2008) visar forskning att implementering utgör en process som sträcker sig 
över flera år. De menar att det första steget i en implementeringsprocess är att undersöka om det 
finns något behov av förändring. Författarna menar att ofta har ett förändringsarbete börjat med 
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att en konsult sålt in en metod som satt metoden i centrum och inte behovet av den. Det finns 
även fall där kommunerna valt metod efter vad som är modernt eller trendigt .  
De menar vidare att det är viktigt med ett aktivt och funktionellt ledarskap som leder 
organisationen genom förändringsarbetet, fastställer mål, verkställer processer, vägleder och 
rekryterar personal för att främja implementeringen. 
 
Implementering är svårt 
Som ett exempel på det svåra med att införa nya metoder i en pedagogisk verksamhet ger 
Olsson och Sundell (2008) exempel på i en studie från 2002 (Joyce & Showers, 2002). Studien 
visar på effekter av utbildning och handledning av pedagoger.  
 
I studien visades att av de pedagoger som enbart hört en föreläsning, och hade möjlighet att 
diskutera innehållet, var det 10 % som korrekt kunde rapportera vad de hört och 5 % som kunde 
demonstrera färdigheten. Ingen pedagog använde metoden i klassrummet. När utbildningen 
kompletterades med att man konkret visade hur man gör, ökade andelen som förstod till 30 % 
och de som kunde demonstrera den till 20 %. Fortfarande använde ingen den i klassrummet. När 
pedagogerna fick öva själva genom rollspel och fick feedback av utbildaren ökade andelen som 
förstod till 60 % men den användes bara av 5 % i klassrummet. Det var först när utbildare 
inkluderade ett moment där de var med i klassrummet och gav direkt handledning som metoden 
användes av nästan alla pedagogerna. 
 
Guldbrandsson (2007) menar ”Att enbart information, utbildning eller träning inte säkert 
resulterar i förändrat beteende.” (s. 6) Författaren anser att i dag saknas kunskapen hos många 
om hur nya metoder implementeras i en verksamhet. 
Forskning om förändringar i organisationer visar att ofta är det att förändringsinitiativ inte leder 
till några förändringar i människors beteende, utan blir förändringar på papperet. Det kan till 
och med bli så att den får helt andra konsekvenser än vad som avsetts (Larsson & Löwstedt, 
2010). 

  
Förstå, kunna, vilja 
Sannerstedt (2001) menar att de viktigaste faktorerna vid implementering är att förstå, att kunna 
och att vilja. Sannerstedt menar att om ett beslut eller ett måldokument inte genomförs som 
beslutsfattaren menade beror det ofta på att tillämparen 1) inte förstått beslutet 2) inte kan 
genomföra beslutet 3) inte vill genomföra beslutet. 
 
Policy eller strategi 
Hjern (2000) pekar på att ordet policy används i forskning som ett annat ord för mål eller 
måldokument. I forskningen om implementering så menar man att en policy alltid bör föregå 
implementeringen. Författaren menar att ”Det är viktigt att de som formulerar mål också har 
verktyg att i praktiken göra något systematiskt i angiven riktning.” (Hjern, 2000, s. 9) 
 
Utvärdering är viktig 
Vedung (1997) betonar värdet av utvärdering som en viktig del i implementeringen. Vedung 
menar att en kvalificerad uppföljning genom utvärdering innebär, att man omedelbart efter 
beslutet av införandet av en ny metod eller förändring, utvärderar, kontrollerar och bedömer det 
faktiska arbetet av länk till länk i kedjan från start till och med slutprestationerna. Författaren 
betonar att utvärdering är tänkt att fungera framåtriktad, berörda beslutsfattare ska använda 
utvärderingen för att korrigera misstag och förstärka framgångar. 
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Metod och urval    
Metod 
Denna studie är en kvantitativ studie med kvalitativt inslag i form av en strukturerad enkät med 
en öppen fråga. Mitt intresse är hur den enskilde pedagogen i grundskolan år F-5 tolkar och 
uppfattar sin fortbildning i skolan och om de ser något samband mellan fortbildningen och 
skolutveckling. Som metod för att samla in empiriskt material har jag valt en strukturerad enkät. 
För att få en bred bild var det viktigt att få in synpunkter från ett stort antal pedagoger. Enkäten 
är konstruerad med strukturerade frågor där pedagogerna har fått en lista över givna 
svarsalternativ. De har fått välja på flera alternativ och kunnat ge fler svar på en fråga. En fråga 
är en öppen fråga där pedagogen fått ge sin syn på fortbildning.  
Jag vet av erfarenhet dels hur svårt det är att få in besvarade enkäter och dels hur tråkigt det är 
att svara på enkäter. I grundskolan är man ofta stressad och när man har rast vill man gärna sitta 
och vila. Därför utformade jag en enkät som tog ca fem minuter att fylla i.  
 
Urval 
Enkätfrågorna är utformade utifrån min erfarenhet i den kommunen jag arbetar i så det var 
naturligt att vända mig till pedagoger i min kommun och välja skolor i den kommunen. Urvalet 
av skolorna har skett genom att jag valt ut fyra skolor i olika områden i kommunen. Skolorna 
har 150-250 elever och är F-5 skolor. Målet var att få in svar från olika områden i kommunen 
för att se om det fanns någon skillnad på uppfattningar hos pedagogerna. Två av skolorna finns i 
centrumdelen av kommunen och två i yttre delen. Kontakten med skolorna togs genom att jag 
ringde rektorerna på två av skolorna, en rektor tillfrågades vid ett besök och en rektor via mejl.  
Respondenterna fick kryssa i vilken utbildning de har som pedagoger. De som har svarat är 31 
st. lärare, 3 st. förskollärare, 2 st. fritidspedagoger, 4 st. barnskötare och 1 st. med ”annan” 
utbildning. 
 
Enkäten 
När jag utformade enkäten utgick jag från flera saker. Jag ville få en bild över vad pedagogerna 
hade för uppfattningar om vem som organiserar fortbildningen och om de uppfattar att det finns 
en strategi för fortbildningen. Även hur de uppfattar att skolledningen planerar in reflektionstid 
efter fortbildningen och hur pedagogerna själva ser på reflektionstiden. Det var även intressant 
att fråga efter pedagogernas uppfattningar om skolutvecklingsfrågor och om de själva hade 
åsikter om fortbildningen. På den öppna frågan i enkäten fick pedagogerna ge sin syn på vad de 
anser är bra fortbildning. I enkäten ville jag även få en bild av hur pedagogerna uppfattar det 
projekt som kallas för Våga Visa. Jag hade själv ingen kunskap om det projekt som kommunen 
lagt stort värde i och jag undrade om det fanns fler pedagoger i kommunen som inte var insatta i 
projektet. Jag ville även fråga pedagogerna om de ansåg att projektet var kopplat till 
skolutveckling.  
Implementeringsbegreppet ligger som en bakgrund i frågorna. För att fortbildningen ska leda till 
skolutveckling behöver den implementeras i verksamheten på skolan. Är skolledningens beslut 
implementerade hos pedagogerna? 
20-30 enkäter fick ligga i skolornas personalrum i ca en vecka. I en skola delades enkäten ut i 
pedagogernas fack. Mitt mål var att få in minst trettio stycken enkäter. Efter ett par veckor såg 
jag att det skulle bli svårt att få in så många så jag ändrade strategi. Under en rast besökte jag de 
skolor där pedagogerna besvarat minst antal enkäter. Jag bjöd på choklad och fick då även svar 
av de lite mer motvilliga pedagogerna. Resultatet blev 41 stycken enkäter.  
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Metoddiskussion 
Efter inläst litteratur fick jag förståelse i hur stort och subjektiv skolutvecklingsbegreppet är. 
Vad begreppet skolutveckling står för i enkäten är inte tydligt definierat i frågorna. Därför är det 
svårt att veta pedagogernas personliga tolkning av begreppet skolutveckling på 
skolutvecklingsfrågorna. 
 
Enkäten uppdelad i kategorier 
Efter inläst litteratur och efter diskussion med min handledare så kategoriserade jag frågorna 
och delade upp enkäten i sex områden.  
Organisationen. Pedagogens syn. Reflektionstid. Skolutveckling. Implementering. Våga Visa 
(kommunens övergripande skolutvecklingsprojekt).  
 
Organisationen 
 

Vem uppfattar du att det är som organiserar och planerar fortbildningen på din 
skola? Känner du till om ni på din skola har någon organiserad plan eller 
strategi för er fortbildning? Brukar ni diskutera i personalgruppen vilken 
fortbildning ni behöver på skolan? Känner du att du kan påverka vilken 
fortbildning du behöver för att höja din kompetens? Om ni har begärt tid till 
reflektion efter en fortbildning har ni då fått det? 
 

Pedagogens syn 
 

Hur många gånger har du enskilt eller i arbetslaget de senaste två åren fått 
fortbildning i ditt arbete? Har du någon gång blivit inspirerad av en 
föreläsning eller kurs du gått? Har du någon gång begärt att få gå en 
fortbildning för att du behöver den utbildningen i ditt arbete? Hur mycket 
fortbildningen tycker du att ni får på din skola? Hur ser du på din fortbildning? 
Vad tycker du är utmärkande för bra fortbildning? 
 

Reflektionstid 
 
 

På APT möten brukar ni diskutera kurser och föreläsningar som ni gått? När 
hela arbetslaget fått gå på en kurs eller föreläsning, har ni då fått reflektionstid 
för att diskutera fortbildningen efteråt i arbetslaget? Har det hänt att du efter 
kursen/föreläsningen velat diskutera den i arbetslaget eller med en kollega? 
Om du svarat ja på den frågan; Har du/ni begärt tid till att diskutera med 
varandra då? 
 

Skolutveckling 
 

Håller du med om påståendet att fortbildningen leder till skolutveckling på din 
skola? Är skolutvecklingsfrågor något som är viktigt i ditt arbete? 
 

Implementeringen  
 

Har du i ditt arbete kunnat använda det du lärt dig på en kurs eller föreläsning? 
Har du upplevt att en föreläsning eller en kurs bidragit till ett gemensamt 
förhållningssätt i arbetslaget? Anser du att din fortbildning förändrar ditt  
arbetssätt? Känner du att din/er fortbildning blir förankrad i verksamheten? 
 

Våga Visa 
 

Känner du till projektet Våga Visa som kommunen ingår i, ett projekt med 
flera kommuner som observerar varandras skolor med syfte att höja kvaliteten 
på skolorna? Tror du att projektet leder till höjd kvalitet och skolutveckling av 
den skola som blir observerad? 

 

 

 

 18



 

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer har jag uppfyllt genom att informera 
respondenterna om följande krav: 
 
Informationskravet. Jag har informerat de personer som deltagit i enkäten om syftet med studien 
och deras uppgift i studien. Att det är frivilligt att delta och att man när som helst kan avstå från 
att var med. Jag har beskrivit hur studien i stora drag kommer att genomföras. All insamling av 
empiri har skett anonymt. Jag redovisar inte vilka skolor i kommunen som studerats, inte heller 
vilka personer som intervjuats.  
 
Samtyckeskravet. Eftersom jag studerat vuxna och meningen har varit att fylla i en enkät så blir 
samtyckeskravet inte så svårt. Det har varit frivilligt att fylla i enkäten. Om man ångrat sig blir 
det däremot svårare eftersom insamlingen skett anonymt. 
 
Konfidentialitetskravet. Alla uppgifter i studien är anonyma och kommer att förvaras på ett 
sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.   
 
Nyttjandekravet. Alla uppgifter i studien kommer endast att användas för forskningsändamål. 
Uppgifter om eventuella personliga åsikter kommer inte att användas i annat material än för 
denna studie. 
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Resultat  
 
Det är 41 stycken pedagoger som svarat på enkäten. Pedagogerna har kunnat ge fler svar på en 
fråga om de har velat.  
I resultatredovisningen är frågorna numrerade efter den ordning som de kommer i enkäten. 
Enkäten finns som bilaga i uppsatsen. I parentesen vid varje fråga står hur många svar som finns 
på frågan.  
 
Organisationen:  
Under organisationsdelen av enkäten ingår de frågor som har med skolans organisation av 
fortbildningen att göra. Organisation och ledning har det övergripande ansvaret över den 
fortbildning som pedagogerna får gå, hur fortbildningen väljs ut, följs upp och utvärderas. Vad 
har pedagogerna för bild eller uppfattning om denna del som har betydelse för deras 
fortbildning.  
 
1. Vem uppfattar du att det är som organiserar och planerar fortbildningen på din skola? 
(44/41) 

  
 
Svaren är inte homogena, inom den enskilda skolan har pedagogerna mycket 
skiftande svar. Totalt av pedagogerna är det 11 stycken som menar att det är 
kommun + rektor tillsammans som organiserar och planerar fortbildningen. 
 
 
2. Känner du till om ni på din skola har någon organiserad plan eller strategi för er 
fortbildning? (41/41) 

Ja det har vi   Mer eller 
mindre   

Nej det har vi 
inte   

Nej det tror 
jag inte   

Vet inte    

5 st.=12 % 17 st:=41% 8 st.=20 % 4 st.=10 % 7 st.=17 % 

Svaren är även här skiftande inom de enskilda skolorna. Det finns ingen enhetlig 
uppfattning inom skolorna om det finns någon strategi eller plan för fortbildningen. 
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3.  Brukar ni diskutera i personalgruppen vilken fortbildning ni behöver på skolan?(41/41) 
Ja Ibland Nej  Vet inte 
9 st.=22 % 21 st.=51 % 11 st.=27%  

Hälften av pedagogerna svarar ibland. Den andra hälften har delat upp sig mellan ja 
och  nej.  Svaren  skiftar  inom  de  enskilda  skolorna  så  det  finns  ingen  gemensam 
uppfattning. 

 
4. Känner du att du kan påverka vilken fortbildning du behöver för att höja din 
kompetens?(41/41) 

Ja Ibland Nej  Vet inte 
11 st.=26 % 25 st.=60 % 5 st.=12 % 1 st.=2 % 

Över hälften svarar att de kan påverka sin fortbildning ibland. Den andra hälften är 
inte överens om man kan eller inte. Svaren skiftar inom de enskilda skolorna. 
 
 
11. Om ni har begärt tid till reflektion efter en fortbildning har ni då fått det?(26/41) 

Ja alltid   Ja flera gånger   Ja någon gång     Nej aldrig    
1 st.=4 % 5 st.=19 % 17 st.=65 % 3 st.=12 % 

26/41 pedagoger har svarat. Här skiftar svaren igen inom de enskilda skolorna. Den 
bild pedagogerna ger är att det inte är självklart med stöd från ledningen för att få 
eflektionstid efter en fortbildning.  r
 
 
Sammanfattning av organisationen:  
Pedagogerna ger en osäker bild av hur fortbildningen organiseras. Den är motsägelsefull, det 
finns flera svar där pedagogerna menar att de är med i planeringen av fortbildningen men på 
samma enkät svarar pedagogen att man bara ibland diskuterar fortbildningen i personalgruppen.  
Pedagogerna är inte överens i sina uppfattningar om fortbildningen diskuteras eller inte vilket 
ger en osäker bild. På frågan om det finns en strategi eller organiserad plan visar svaren en 
osäkerhet. 41 procent svarar att skolan ”mer eller mindre” har en strategi medan de resterande 
har olika uppfattningar. Det är 26 pedagoger som svarat på att de någon gång begärt tid till 
reflektion efter en fortbildning. Av dessa har 65 procent fått reflektion ”någon gång”. Det verkar 
som majoriteten av de som svarat på denna fråga inte har fått den uppmuntran till reflektionstid 
av ledningen som de eftersökt. Eller att det inte funnits möjlighet att organisera om arbetet så att 
reflektionstiden kunnat genomföras. 
Det verkar saknas en diskussion om hur fortbildning organiseras och planeras på skolorna. Även 
stöd för reflektionstid verkar saknas. 
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Pedagogens syn på fortbildning: 
I denna del av enkäten ingår de frågor som behandlar pedagogens uppfattningar och syn på den 
fortbildning som de fått .  
 
5. Hur många gånger har du enskilt eller i arbetslaget de senaste två åren fått fortbildning i ditt 
arbete? Det kan vara en föreläsning eller en kurs. (44/41) 

  

Det är hälften som varit på fortbildning fler än 4 gånger på två.  Skillnaden är 
densamma inom de enskilda skolorna som i hela svarsgruppen. 

 
8. Har du någon gång blivit inspirerad av en föreläsning eller kurs du gått?(41/41) 
Ja alltid   Ja flera gånger   Ja någon gång      Nej aldrig    
3 st.=7 % 30 st.=73 % 8 st.=20 %  

Majoriteten är överens om att fortbildningen ”flera gånger” leder till inspiration.  

 
14. Har du någon gång begärt att få gå en fortbildning för att du behöver den utbildningen i ditt 
arbete?(39/41) 
Ja Nej 
33 st.=85 % 6 st.=15 % 

En stor majoritet har någon gång begärt att få gå en fortbildning.  

 
15. Hur mycket fortbildning tycker du att ni får på din skola?(41/41) 
För mycket Lagom För lite Vet inte 
1 st.=2 % 24 st.=59% 15 st.=37 % 1 st.=2 % 
 
Mer än hälften anser att det är lagom mycket fortbildning. En stor del, lite mer än en 
tredjedel menar att det är för lite. Av svaren kan man se att även de pedagoger som 
varit fem gånger eller mer på fortbildning kan anse att det är för lite. 
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16. Hur ser du på din fortbildning? (39/41)       

  
 
Nästan hälften anser att fortbildningen ger alla alternativen; inspiration  personlig 
utveckling – kompetens – skolutveckling. En tredjedel pedagoger väljer enbart 
kompetensutveckling. Pedagogerna delar sig i två grupper där den ena hälften inte 
har med skolutveckling i sitt val, den andra hälften har med skolutveckling. 
 
 
23. Vad tycker du är utmärkande för bra fortbildning? (20/41) 
 
Här är några av de svar pedagogerna svarade på den öppna frågan om vad som är 
utmärkande för bra fortbildning. ”Inspirerande” är ett svar som återkommer flera 
gånger liksom ”bra föreläsare”. 
 
• Inriktad på den verksamhet jag arbetar med, stimulera hela arbetslaget och vara utvecklande för skolarbetet. 

 
• Bra föreläsare. Inspirerande föreläsare. 
• Aktuell, inspirerande och uppmuntrande. 

 
• När man går därifrån och känner sig nöjd positiv och inspirerad. 

 
• Fortbildning ska ge mig/oss ny kunskap eller kunskap som kan omvärderas. Den ska ge mig/oss inspiration 

och lust/glädje att vilja pröva ny kunskap/idéer eller omvärdera gammal kunskap. 
 

• Inspirerande, tankeväckande och leda till kunskap som är relevant i det dagliga arbetet.  
 

• Möjlighet till reflektion i samband med fortbildningen. 
 

• Ger oss arbetssätt, kunskap…  
 

• Att den svarar mot mål vi ska uppnå med eleverna och att vi får tid efteråt att omsätta den i praktiken. Bästa 
fortbildningen är när jag önskar en specifik kurs och får gå just den. Det har hänt 2 ggr under mitt yrkesliv 
(25 år). 
 

• Organiserad plan. Genomtänkt.  
 

• Verklighetsnära, konkret. 
 

• Inspirerande, praktiska övningar, råd och tips, bra talare. 
 

• Ge inspiration och nytänkande. 
• Väl genomtänkt plan för fortbildningen. Vad ska den leda till? De som håller i den ska vara bra. 
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• Att man blir sugen på att sätta igång direkt efter kursen/föreläsningen. 

 
• Kunna använda den praktiskt. 

 
• Det är ofta mycket viktigt att alla går samma fortbildning. Det fungerar inte så bra för oss lärare i textil, trä, 

musik eller idrott. ADHD kurser är bra, men behöver vi gå på alla kurser?  
 

• Vi får mycket fortbildning men FEL fortbildning. 
 

• Den ska vara tydlig och med bra dokumentation som är lätt att föra vidare till kollegor. 
 

• Att kompetensen höjs för den enskilda och skolan. Att man blir engagerad och vill förändra. 
 

• Fortbildning som konkret kan användas i verksamheten. 
 

• Att den ger både inspiration, personlig utveckling och är kompetenshöjande. En fördel är att jag tillfrågas om 
vad jag är intresserad av, jag vet själv bäst vad jag behöver för fortbildning. 

 
• Önskan: att den kommer underifrån – från pedagogerna. 

 
 

Sammanfattning av pedagogens syn på fortbildningen: 
En tredjedel har fått fortbildning fler än fem gånger på två år. Medan hälften fått fortbildning 
fler än fyra gånger har andra hälften fått det färre än fyra gånger på två år. Den skillnaden är lika 
på de fyra skolorna.  
Pedagogernas stora intresse av fortbildning bekräftas i tidigare studier. I enkäten har en stor 
majoritet svarat att de själva begärt att få gå en fortbildning någon gång.  
När det gäller pedagogernas syn på antal fortbildningstillfällen anser lite mer än hälften att det 
är lagom många tillfällen. Men det är en ganska stor del, en tredjedel, som anser att tillfällena är 
för få. I enkätsvaren är de åsikterna jämnt fördelade över skolorna. Av svaren kan man se att 
även de pedagoger som gått fler gånger än fem på två år kan anse att det är för lite. 
På frågan om pedagogerna någon gång blivit inspirerade av en föreläsning eller kurs så har 
majoriteten svarat att det har hänt flera gånger. Lite mindre än en tredjedel har svarat att det hänt 
någon gång. Pedagogerna känner inspiration efter ett fortbildningstillfälle. Dessvärre visar 
pedagogernas svar i reflektionsdelens fråga nr. 6 av enkäten att den inspirationen inte alltid följs 
upp på skolan. 
Enligt enkätsvaren anser nästan hälften att fortbildningen leder till alla fyra alternativen; 
inspiration, personlig utveckling, kompetens och skolutveckling. En tredjedel anser att 
fortbildningen enbart leder till högre kompetens. Pedagogerna har inte samma åsikt i vad 
fortbildningen ger men en stor majoritet, har ”kompetens” med i sina val.  Hälften av 
pedagogerna anser att fortbildningen inte leder till skolutveckling.  
Det är hälften av pedagogerna som svarat på den öppna frågan i enkäten. När pedagogerna får 
beskriva vad de anser är bra fortbildning så är ett återkommande svar att fortbildningen ska ge 
inspiration och att det ska vara bra föreläsare. Det är många som efterfrågar fortbildning med 
konkreta metoder. Flera efterfrågar fortbildning efter det egna behovet.  Några anser just att 
fortbildningen ska formas efter pedagogernas önskan och behov. Någon uttrycker att den ska 
komma underifrån, från pedagogerna. Flera pedagoger menar att det är viktigt att fortbildningen 
ska vara genomtänkt.  
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Reflektionstid: 
I reflektionsdelen av enkäten ingår de frågor som har med pedagogernas uppfattning och syn på 
reflektionstid.  
 
7. På APT möten, brukar ni diskutera kurser och föreläsningar som ni gått? (41/41)                                                   

    

Svaren är inte homogena inom de enskilda skolorna. Majoriteten menar att de 
sällan eller aldrig diskuterar fortbildningen på APT. 
 

6. När hela arbetslaget fått gå på en kurs eller föreläsning, har ni då fått reflektionstid för att 
diskutera fortbildningen efteråt i arbetslaget? (41/41) 

Ja alltid   Ja flera gånger   Ja någon gång      Nej aldrig    
1 st.=2 % 6 st.=15 % 26 st.=63 % 8 st.=20 % 

 
Majoriteten svarar att de ”aldrig” eller ”någon gång” får reflektionstid. Svaren visar 
att uppfattningarna är olika inom de enskilda skolorna. 
 

9. Har det hänt att du efter kursen/föreläsningen velat diskutera den i arbetslaget eller med en 
kollega? (41/41) 
Ja alltid   Ja flera gånger   Ja någon gång      Nej aldrig    
11 st.=27 % 23 st.=56% 7 st.=17%  

En stor majoritet vill diskutera efter fortbildningen. Ingen har svarat att de aldrig 
velat diskutera! 
 

10. Om du svarat ja på fråga 9: Har du/ni begärt tid till att diskutera med varandra då? (39/41)                                

Ja alltid   Ja flera gånger   Ja någon gång      Nej aldrig    
  4 st.=10 % 18 st.=46 % 17 st.=44 % 
 
Av de som velat diskutera efter en fortbildning är det hälften som begärt tid för 
reflektion någon gång. Endast fyra pedagoger har gjort det flera gånger. 
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Sammanfattning av reflektionstid: 
Enkäten visar på ett behov av att få diskutera och reflektera med sina arbetskamrater. 
Majoriteten vill ”alltid” eller ”flera gånger” diskutera fortbildningen efteråt i arbetslaget. Endast 
en liten del vill göra det ”någon gång”. Det är ingen som har svarat att de ”aldrig” velat 
diskutera efter ett fortbildningstillfälle. Trots att det finns behov av att få reflektera och 
diskutera är det enbart hälften som någon gång begärt tid till reflektion.  
Det är inte självklart att reflektionstid är inplanerad trots att den är viktig. Majoriteten menar att 
det bara hänt ”någon gång” att man fått reflektionstid efter ett fortbildningstillfälle. Svaren är 
inte homogena inom skolorna så pedagogerna har olika uppfattning. På frågan om man 
diskuterar fortbildningen på APT när hela skolans personal träffas är det nästan samma resultat. 
Hälften svarar att de aldrig diskuterar fortbildningen på APT.   
 

Skolutveckling: 
I denna del ingår de frågor där pedagogerna svarat på om de uppfattar att fortbildningen leder 
till skolutveckling och om de är intresserade av skolutvecklingsfrågor. Begreppet skolutveckling 
är inte tydligt definierat. 
 
18. Håller du med om påståendet att fortbildningen leder till skolutveckling på din 
skola?(41/41) 

Ja alltid   Ja flera gånger  Ja någon gång   Nej aldrig    Vet inte 
5 st.=12 % 23 st.=56 % 9 st.=22 % 1 st.=2 % 3 st.=7 % 

 
Majoriteten menar att fortbildningen flera gånger leder till skolutveckling. Men 
svaren skiftar inom skolorna, så uppfattningarna är inte gemensamma inom de 
enskilda skolorna. 
 
22. Är skolutvecklingsfrågor något som är viktigt i ditt arbete?(41/41) 

 

Det finns ett stort intresse för skolutvecklingsfrågor hos pedagogerna. Inte någon 
har svarat nej på frågan. 
 
Sammanfattning av skolutveckling: 
Skolutveckling är ett begrepp som tolkas olika därför är svaren svåra att tolka. Men man ser att 
svaren inte stämmer överens med tidigare enkätfråga nr. 16 på s. 29 om pedagogernas syn på 
vad fortbildningen leder till. På den frågan var det hälften, 19/39, som ansåg att fortbildningen 
inte leder till skolutveckling. På den här frågan svarar majoriteten, 28/41, att fortbildningen 
leder till skolutveckling. Frågornas utformning ger olika svar. 
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På frågan om man är intresserad av skolutvecklingsfrågor är svaret mycket positivt. En stor 
majoritet svarar ”ja” ingen av pedagogerna svarar ”nej” på frågan! Pedagogerna vill gärna 
diskutera skolutvecklingsfrågor.  
 
 
Implementering: 
I denna del redovisas de frågor som behandlar pedagogernas uppfattning om fortbildningen blir 
implementerad i verksamheten på skolan.  
 
12. Har du i ditt arbete kunnat använda det du lärt dig på en kurs eller föreläsning?(41/41) 

Ja alltid   Ja flera gånger   Ja någon gång      Nej aldrig    
 35 st.=85 % 5 st.=12% 1 st.=2 % 

En stor majoritet menar att de kunnat använda fortbildningen ”flera gånger” i 
arbetet. Inte någon har svarat ”ja alltid”. 
 

13. Har du upplevt att en föreläsning eller en kurs bidragit till ett gemensamt förhållningssätt i 
arbetslaget?(41/41) 

 

Pedagogerna har inte någon gemensam uppfattning inom de enskilda skolorna. 
Ingen har svarat ja alltid! 
 
17. Anser du att din fortbildning förändrar ditt arbetssätt?(43/41) 

Ja alltid   Ja flera gånger   Ja någon gång     Nej aldrig   Vet inte 
1 st.=2 % 20 st.=47 % 20 st.=47 %  2 st.=5 % 

Här är det två grupper, där den ena gruppen menar att fortbildningen ”flera gånger” 
förändrar arbetssättet och den andra gruppen menar att det händer ”någon gång”.  

21. Känner du att din/er fortbildning blir förankrad i verksamheten?(42/41) 
Ja alltid   Ja flera gånger   Ja någon gång     Nej aldrig   Vet inte 
 1 st.=2 % 22 st.=52 % 15 st.=36 % 2 st.=5 % 2 st.=5 % 

Även här har man olika uppfattningar inom de enskilda skolorna. Hälften är 
positiva och andra hälften är mer negativa till att fortbildningen blir förankrad i 
verksamheten. 
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Sammanfattning av implementering: 
Pedagogerna i enkäten menar att de flera gånger haft användning för de nya kunskaperna. På 
frågan om de uppfattar att fortbildningen bidragit till ett gemensamt förhållningssätt är de mer 
osäkra, majoriteten menar att det hänt ”någon gång” eller ”aldrig”.   
Man får en osäker bild av om de uppfattar att fortbildningen implementeras i verksamheten. 
Pedagogerna delar upp sig i två grupper med ungefär lika många i varje. Den ena gruppen anser 
att det händer ”flera gånger” och den andra ”någon gång”. På frågan om pedagogerna känner att 
fortbildningen blir förankrad i verksamheten menar hälften att det händer flera gånger. Om det 
är den egna verksamheten i klassrummet eller i skolans verksamhet som pedagogerna menar vet 
vi inte. Svaret kan betyda att man har användning för kunskaperna i sitt enskilda arbete. 
 
 
 Våga Visa: 
I denna del ingår de två frågor som behandlar projektet Våga Visa som kommunen ingår i 
tillsammans med åtta andra kommuner i Stockholmsområdet. 
 
19. Känner du till projektet ”Våga Visa” som kommunen ingår i, ett projekt med flera 
kommuner som observerar varandras skolor med syfte att höja kvaliteten på skolorna?(41/41) 

 
 
 
20. Tror du att projektet leder till höjd kvalitet och skolutveckling av den skola som blir 
observerad?(41/41) 

 
 
 
Sammanfattning av Våga Visa projektet: 
Varför så många som hälften av pedagogerna inte känner till projektet och dess idé är en fråga 
jag får lämna över till skolledningen i kommunen och på skolorna.  
På frågan om pedagogerna anser att projektet leder till skolutveckling för de observerade 
skolorna är många osäkra. Om så många inte känner till projektet så kan de säkert inte ta 
ställning till om observationerna leder till skolutveckling. Flera av de som känner till projektet 
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svarar även de ”vet inte”. Lite mer än en tredjedel tror att projektet leder till skolutveckling av 
den observerade skolan.  
 
 
Sammanfattning av resultat 
Pedagogerna har ingen gemensam uppfattning om vem som organiserar deras fortbildning eller 
om det finns någon strategi för fortbildningen. Majoriteten av pedagogerna menar att de bara 
ibland kan påverka sin fortbildning för att höja sin kompetens. Organisationens stöd för 
reflektionstid efter fortbildningen är bristfällig. Hälften av pedagogerna har någon gång själva 
begärt tid av ledningen till diskussion. Av dem var det inte många som fått tid.  
 
Pedagogernas syn på fortbildningen är positiv. Pedagogerna blir inspirerade av fortbildningen. 
Majoriteten begär gärna egen fortbildning för att höja sin kompetens. Mer än hälften är nöjda 
med antalet fortbildningstillfällen men en tredjedel tycker att det är för få tillfällen. Även 
pedagoger som gått fler än fem gånger på två år tyckte att det var för få tillfällen. Det är skillnad 
i antalet tillfällen pedagogerna får gå. Av svaren kan man se att den skillnaden finns även inom 
de enskilda skolorna.  
 
Vad fortbildningen leder till har pedagogerna olika uppfattningar om. Nästan hälften menar att 
fortbildningen leder till alla fyra alternativen inspiration, personlig utveckling, 
kompetensutveckling och skolutveckling. En tredjedel anser att den enbart leder till 
kompetensutveckling, några menar att den enbart leder till inspiration eller personlig utveckling. 
Hälften av pedagogerna anser att fortbildningen inte leder till skolutveckling, andra hälften 
anser att den gör det.  
 
I den öppna frågan där pedagogerna får beskriva vad som är bra fortbildning, svarar många att 
den ska inspirera och att det ska vara bra föreläsare. Ett annat återkommande svar är att den ska 
vara konkret och genomtänkt. Det finns svar som menar att den ska komma underifrån, från 
pedagogerna. Andra svar som menar att det ska finnas möjlighet till reflektion efter 
fortbildningen. 
 
Reflektionstid verkar vara något pedagogerna saknar. Majoriteten svarar att det händer bara 
”någon gång” att reflektionstid är inplanerad efter fortbildningen eller på en arbetsplatsträff. 83 
procent svarar att de hade velat diskutera efter en fortbildning. Även på den fria delen i enkäten 
efterfrågas reflektionstid. 
 
Eftersom begreppet skolutveckling inte är definierat i enkäten så är skolutvecklingsfrågorna 
svåra att tolka. Däremot kan man se ett stort intresse för begreppet skolutveckling. 
Pedagogernas uppfattning om hur fortbildningen implementeras i verksamheten är 
motsägelsefull. De menar att de flera gånger kan använda fortbildningen i sitt arbete, men är 
inte övertygade om att den förankras i verksamheten. De är inte överens om fortbildningen 
förändrar deras arbetssätt. 
 
Om kommunens skolutvecklingsprojekt Våga Visa svarar nästan hälften av pedagogerna att de 
inte känner till projektet. Majoriteten är inte övertygad om att projektet leder till skolutveckling 
av de observerade skolorna. 
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Diskussion 
När jag valde att studera ämnet fortbildning och om fortbildningen leder till skolutveckling 
insåg jag inte att begreppet skolutveckling var ett så vitt och subjektivt begrepp. Både i mina 
litteraturstudier och i min enkätstudie bekräftas att det finns många åsikter om vad 
skolutveckling är.  
 
Precis i starten av uppsatsarbetet hade jag turen, måste jag säga nu efteråt, att anmäla mig till 
Specialpedagogens dag som var den 10:e mars på Stockholms Universitet. Som gästföreläsare 
den här dagen var professor Gunnar Berg.  
Jag hade precis börjat leta litteratur till mitt ämne och upptäckt hur svårt det var att hitta 
litteratur. Det är väldigt få som skrivit om ämnet fortbildning och om hur fortbildningen 
implementeras i skolan, vilket förvånade mig. 
Berg talade om skolutveckling kopplat till specialpedagogiken på denna föreläsning och 
redovisade för sina teorier och sin forskning. Han refererade till Larsson och Löwstedts (2010) 
bok ”Strategier och förändringsmyter” som precis i dagarna hade getts ut. Detta var till stor 
hjälp för mig. I mina studier har just denna bok varit den som sammanfattat allt svensk 
forskning kommit fram till idag i ämnet skolutveckling.  
 
Organisationen 
Av resultatet kan man se att det saknas en diskussion på skolorna om skolorganisationen. Enligt 
Larsson och Löwstedt (2010) har pedagogernas helhetssyn av verksamheten stor betydelse för 
skolutvecklingsarbetet på skolan. I denna helhetssyn ingår att förstå processerna i 
skolutvecklingen. Att bli medveten om vad som är viktigt för verksamheten är en förutsättning 
för en god skolutveckling. Denna förståelse påverkar i sin tur arbetet med eleverna. Skolorna 
verkar inte diskutera vilken fortbildning som pedagogerna behöver på skolan eller eftersöker.  
 
I resultatet kan man se att pedagogerna är osäkra på om de kan påverka sin fortbildning för att 
höja sin kompetens. 60 procent menar att man kan det ”ibland”. Det är anmärkningsvärt då 
pedagogernas kompetensutveckling i dag anses vara den viktigaste faktorn för skolutveckling. 
Resultatet är även nedslående när det gäller organisationens stöd för reflektionstid då reflektion 
inte är inplanerad efter fortbildning. Av de pedagoger som av ledningen själva begärt tid till 
reflektion så har hälften fått det ”någon gång” eller ”aldrig”.  
 
 Om skolutveckling är viktigt så måste pedagogerna få reflektera och diskutera med varandra, 
det är enligt flera forskare en stor förutsättning för skolutveckling av skolans inre arbete 
(Alexandersson, 1999; Alexandersson & Öhlund, 1986; Larsson & Löwstedt, 2010; Berg & 
Scherp, 2003; Scherp & Scherp, 2007; Hargreaves, 1998, 2010).   
 
Pedagogens syn på fortbildning 
Skolans pedagoger har historiskt sett alltid varit intresserade av och uppskattat fortbildningen 
(Alexandersson & Öhlund, 1986). Detta bekräftas i enkätstudien. Pedagogernas uppfattningar 
om fortbildningen är positiv. Det är 85 procent av pedagogerna som någon gång begärt 
fortbildning för att man ansett att man behövt mer fortbildning. Däremot har de olika 
uppfattningar om vad fortbildningen leder till. Hälften menar att den leder till flera saker bl.a. 
till skolutveckling. Andra hälften att den inte leder till skolutveckling. 85 procent av 
pedagogerna har med kompetensutveckling i sina val. Tre pedagoger valde att inte välja något 
av alternativen, vilket man kan undra över. På den öppna frågan var det hälften som svarade. 
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Pedagogerna är medvetna om vad de saknar och vill ha när det gäller fortbildningen. Det man 
kan se av svaren är att pedagogerna både har kunskap, åsikter och ett stort intresse.  
Men om man jämför det resultatet med resultatet i organisationsdelen blir tolkningen att 
pedagogerna dessvärre inte blir sedda av organisationen.  
 
Skolutveckling 
Det som har varit slående i mina studier är som sagt att begreppet skolutveckling är ett så stort 
begrepp. Det har gjort att jag under resultatarbetet av enkäten ibland undrat om pedagogerna 
själva är insatta i begreppet skolutveckling. Kompetensutveckling är ett begrepp som jag tror 
alla är överens om. Eftersom jag nu inser hur stort och subjektivt begreppet skolutveckling är så 
blir det svårt att tolka resultatet av frågan om pedagogerna håller med om att fortbildningen 
leder till skolutveckling. Det som går att se är att det finns ett stort intresse för begreppet 
skolutveckling. Skolutveckling som begrepp och vad det står för verkar inte diskuteras på 
skolorna. Vilket man förvånas över då det är viktigt att hålla en diskussion om skolutveckling 
igång för att skolutveckling ska ske (Alexandersson, 1999). 
 
Stat, kommun, samhälle och skolledningar lägger idag ett stort ansvar på pedagogerna när det 
handlar om skolutveckling. Ett ansvar som inte känns riktigt rättvist när skolutveckling handlar 
om så mycket mer än bara pedagogernas arbete och ansvar.  
 
I begreppet skolutveckling finns det flera strukturer menar Larsson och Löwstedt (2010). En av 
dessa strukturer är dialogstrukturerna, hur man kommunicerar med varandra i organisationen 
och på den enskilda skolan. Med andra ord samarbetet. Här har skolledningen en viktig och 
övergripande roll.  
 
I min litteraturgenomgång har begreppet skolkultur dykt upp hela tiden. Varje skola har sin egen 
kultur. Vi är alla unika människor i skolan som bidrar med olika saker. Rektorer, pedagoger, 
elever, deras föräldrar och det område skolan finns i. Allt bidrar till skolans kultur. 
Trots denna diskussion i forskarvärlden så verkar det inte vara något som diskuteras hos 
skolledningar. Det kan bero på det jag nämnde tidigare, statens intentioner på 50-talet att skapa 
likvärdiga skolor i Sverige. Begreppet likvärdiga skolor misstolkas ofta till likadana skolor. 
Forskningen menar att det är en omöjlighet att få likadana skolor p.g.a. skolornas olika kulturer. 
Däremot går det att få likvärdiga skolor. Alexandersson och Öhlund (1986) tog upp detta redan 
1986 i sin rapport, angående statens mål med fortbildningen. Att det inte går att skapa likadana 
skolor bara likvärdiga skolor.  
 
Reflektion 
Resultatet av enkäten visar att pedagogerna inte får mycket tid till att reflektera och diskutera 
med varandra. I min litteraturgenomgång finns det inte någon forskare som inte tar upp vikten 
av att få reflektera. Enkätstudien visar att alla pedagogerna velat diskutera ”alltid” till ”någon 
gång” efter ett fortbildningstillfälle. Även i den öppna frågan kommer önskemålet upp om 
reflektionstid efter fortbildningen. Enligt Alexandersson (1999) behöver pedagogerna 
reflektionen för att få ett gemensamt språk och gemensamma begrepp, utan ett gemensamt språk 
kan man inte förstå varandras tankar. Även Larsson och Löwstedt (2010) betonar att det är 
viktigt att se och bekräfta varandra i skolan. Då är det extra viktigt att pedagogerna får tid till 
reflektion och diskussion.   
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Lärarna inser att de blir starkare när de arbetar tillsammans. Varma medmänskliga relationer 
byggda på ömsesidig respekt och förståelse, i kombination med tolerans för och uppmuntran till 

debatter, diskussioner och oenighet, skapar ett kollegium präglat av flexibilitet, viljan att ta 
risker och kontinuerlig utveckling. Detta ger i sin tur goda elevresultat och positiva attityder till 

förändring och förnyelse som gagnar eleverna  
(Hargreaves, 1998, s. 249). 

Implementering 
Implementeringsbegreppet ligger som en bakgrund i hela studien. Skolledningens mål och 
intentioner ska implementeras i skolan. Utifrån min frågeställning ligger underförstått frågan 
om pedagogerna kan se att fortbildningen implementeras i verksamheten. Resultatet visar att 
pedagogerna uppfattar att de ofta men inte alltid kan använda fortbildningen i sitt arbete. Men 
om de menar i sitt eget arbete eller i skolans verksamhet det ser vi inte i enkäten. De uppfattar 
att de ibland får ett gemensamt förhållningsätt av en fortbildning. De är inte överens om 
fortbildningen förändrar deras arbetssätt. De är även oeniga om fortbildningen blir förankrad i 
verksamheten. Återigen kan det bero på att det saknas en diskussion på skolorna.  
 
Resultatet av hur skolledningens styrning av fortbildningen implementeras hos pedagogerna 
visade sig vara bristfällig. Svaren skiftar dessutom mycket inom de enskilda skolorna. 
I enkätstudien är det hälften som varit på fortbildning fler än fem gånger de senaste två åren. 
Det har ofta varit fortbildning som inte varit eftersökt eller förankrad hos pedagogerna. Den 
fortbildningen blir svår att implementera. Om den dessutom har helt olika inriktningar blir det 
inget sammanhang utan endast små korta tillfällen med information. När dessutom reflektionen 
efteråt saknas blir det ännu svårare att implementera nya metoder och kunskaperna i skolans 
verksamhet. Resultatet visar att fortbildningen bara diskuteras ”någon gång” eller ”aldrig” på 
arbetsplatsträffar. Om skolledningen inte har intentionen att fortbildningen ska implementeras i 
verksamheten utan enbart leda till kompetensutveckling av pedagogerna, då kan resultatet ses 
som positivt. I annat fall kan det diskuteras om det är ekonomiskt försvarsbart med fortbildning 
som inte är efterfrågad och inte används eller blir implementerad i verksamheten.  
 
Våga Visa 
Jag tillhör själv de pedagoger som inte kände till projektet ”Våga Visa”. Resultatet visar att 
hälften av pedagogerna i studien inte känner till projektet. I projektet ingår den brukarenkät som 
kallas för pilenenkät och som kommunen lämnar till föräldrarna varje läsår. Resultatet av 
enkäten styr en stor del av skolutvecklingen i kommunens skolor. Den enkäten känner alla 
pedagoger till, men att enkäten ingår i ett projekt som heter Våga Visa kände bara hälften till. 
Det resultatet pekar återigen på frågan om hur implementering av kommunens beslut går till.  
 
En av skolorna i enkätstudien har själva varit med om att bli observerade i projektet. Av deras 
svar kan man se att majoriteten anser att projektet leder till skolutveckling. 
I enkätstudien anser majoriteten av pedagogerna att de inte kan svara på om projektet leder till 
skolutveckling. Då finns det även pedagoger som känner till projektet som är osäkra. Lite mer 
än en tredjedel tror att det leder till skolutveckling.  
 
Hela projektet styrs ur ett ”medborgarperspektiv” menar kommunerna som ingår i projektet. 
Dessvärre får jag en känsla av att kommunen lägger ner större vikt vid medborgarnas perspektiv 
på skolutveckling än på pedagogernas perspektiv som är i verksamheten. Det är viktigt att ha 
föräldrarna med sig i skolutvecklingsprocessen men det får inte betyda att man inte lyssnar på 
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de professionella pedagogerna i verksamheten. I det här fallet tas för lite hänsyn till 
pedagogerna. 
 
 

Slutsatser 
Skolutvecklingen finns i skolkulturen  
Slutsatser jag drar av mina litteraturstudier och efter att ha läst flera myndigheter och förbunds 
rapporter är att fortbildning är ett ämne som det läggs stor vikt vid. Åsikten om att pedagogens 
kompetensutveckling är den viktigaste faktorn för skolutveckling, är så etablerad och 
allmängiltig i samhället i dag att ingen verkar ifrågasätta den. Det verkar som om pedagogerna 
själva i enkätstudien inte heller ifrågasätter den uppfattningen. 
 
Nu vet jag att skolutveckling handlar om så mycket mer än om pedagogernas fortbildning och 
kompetens. Alla i kedjan, från skolledning i kommunhus ner till pedagoger, har en roll i 
skolutvecklingen. Den största delen av skolutvecklingen ligger i skolkulturen. Den ton som 
finns på skolan bidrar till skolkulturen. Den tonen bestäms ofta uppifrån (von Schantz 
Lundgren, 2008).   
 
Jämföra skolor med varandra 
Med tanke på att skolutveckling sker i skolkulturen inom de enskilda skolorna blir 
skolutvecklingsprojektet Våga Visa diskutabelt. Enligt forskningen så kan man inte jämföra 
skolor med varandra (Alexandersson & Öhlund, 1986). Ur skolkultur perspektivet blir det ännu 
svårare att jämföra enskilda skolor med varandra (Larsson & Löwstedt, 2010). När man då 
jämför skolor i åtta kommuner med varandra där kommunerna antagligen har helt olika miljöer, 
medborgare, politisk styrning och skolledningar så blir det ännu svårare att tro att det går att 
jämföra skolorna i projektet med varandra ur skolutvecklings perspektiv. Inte på något 
dokument om Våga Visa har jag sett att man diskuterat och problematiserat hur genomförandet 
av skolutvecklingen ska ske. Enligt Larsson och Löwstedt (2010) är det en av förutsättningarna 
för skolutveckling.  
 
Det finns säkert fördelar med Våga Visa men ur perspektivet skolutveckling menar jag att det 
saknas en diskussion. Dessutom saknar jag en utvärdering av projektet. 
 
Samarbete är ledordet 
Samarbete är ledordet hos alla forskare i min litteraturgenomgång. Att se varandra har stark 
koppling till hur framgångsrik skolutvecklingen är på de enskilda skolorna (Larsson & 
Löwstedt, 2010). Ju bättre samarbete från ledning till pedagoger desto bättre skolkultur och 
skolutveckling. Alla måste visa vilja till samarbete.   
 
Makt 
Men om nu den etablerade uppfattningen är att fortbildningen har så stor betydelse, varför har 
då pedagogerna så liten makt att själva styra över den? I enkätstudiens fria fråga är det flera 
pedagoger som efterlyser att få fortbildning som passar deras individuella behov. Forskningen 
menar att ju mer pedagogerna ”äger” sin fortbildning ju mer effekt har den på skolutvecklingen 
(Ekholm, 1989). 
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Det är pedagogerna i kärnverksamheten i skolan som bäst kan bedöma vilken fortbildning som 
behövs. Men ansvaret ligger hos alla parter. Först ligger ansvaret hos skolledningen som bör 
lämna över frågan om fortbildningen till pedagogerna, men ansvaret ligger även hos 
pedagogerna som måste ta ansvar för frågan själva. Pedagogerna har ett stort intresse och 
kunskap om vilken fortbildning som behövs för verksamheten, den måste utnyttjas.  
 
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) lämnar flera rapporter varje år om verksamheten i 
skolan. En av de rapporter jag läst är ”Kommunernas roll i skolsystemet” (2009). I den talas om 
den makt som utövas av staten på kommunerna. Man talar om att ”Makten kryper uppåt men 
ansvaret nedåt.” (Sveriges Kommuner och Landsting(SKL), 2009, s. 5) 
Känslan av det förhållandet har vuxit sig starkare under arbetets gång av uppsatsen. Jag menar 
att pedagogerna har blivit av med sin makt att styra verksamheten men anses ha det största 
ansvaret för elevernas kunskaper – skolans kärnverksamhet. Vilket blir motsägelsefullt.  
 
Ur det historiska perspektivet på fortbildning hade pedagogerna mellan 1920 - 1950 egen makt 
att styra sin fortbildning (Alexandersson & Öhlund, 1986). Enligt författarna valde pedagogerna 
fortbildning efter den kunskap som saknades och behövdes på de individuella skolorna. 
Pedagogerna styrde t.o.m. den pedagogiska inriktning man ville ha på skolan. På 50-talet tog 
staten över styrningen av skolan och fortbildningen användes som ett sätt att göra alla skolor 
likvärdiga.  
 

Makt kan i princip användas på två sätt; för att trycka ner eller för att lyfta upp  
 

                                                                                                                (Ekström, 2010). 
 

Ur pedagogernas perspektiv så förlorade man makten att själv styra sitt arbete (Alexandersson 
& Öhlund, 1986). Den förlorade makten har man aldrig fått tillbaka. Inte ens pedagogernas 
fackförbund tar upp frågan om att pedagogerna ska få styra sin egen fortbildning. Pedagogerna 
betraktas mer och mer som verktyg av stat, kommun och skolledning. Att facket har svårt att stå 
enbart på pedagogernas sida kan bero på att man även företräder skolledarnas sida.  
 
Fackförbunden diskuterar i dag mest statusen på pedagogyrket och många gånger att den ligger i 
lönen. Jag tror att status inte bara ligger i lön utan även i hur mycket makt man har att kunna 
påverka i sitt arbete. Betraktas man som ett verktyg med bara ansvar och ingen makt så menar 
jag att det till slut leder till vantrivsel och det i sin tur till sämre status. Att pedagogerna just 
blivit verktyg beskriver Alexandersson och Öhlund redan 1986, men då menar de i sin rapport 
att det förhållandet kommer att ändras, i och med att kommunerna tar över ansvaret för skolan. 
 I dag 2010 ser vi hur det blev! 
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Förslag till vidare forskning 
 
Fortbildning är konstigt nog ett relativt outforskat område trots den stora betydelse den anses ha 
på skolutvecklingen. Den forskning som finns om fortbildning har varit svår att hitta. 
Skolutveckling är ett stort och intressant begrepp som det finns mycket att forska vidare i.  
 
I litteraturgenomgången förvånade det mig att implementeringsforskning inom 
utbildningsområdet saknas till stor del. Den verkar ingå i skolutvecklingsforskningen. Den 
implementeringsforskning som finns i Sverige är i huvudsak inriktad på det medicinska och 
sociala området. En av orsakerna till att det inte satsas på implementeringsforskning inom 
utbildningsområdet kan vara att den sträcker sig över lång tid. I skolans värld som följer 
samhällets utveckling sker allt väldigt snabbt idag. Men implementeringsforskningen är viktig 
ur skolutvecklingssynpunkt. 
 
Två andra områden som jag funderat över under mitt uppsatsarbete är samarbete och reflektion. 
Det verkar vara så svårt att samarbeta över gränserna i skolans värld. Varför finns dessa 
”osynliga kontrakt” mellan skolledning och pedagoger? De sätter så stora hinder och det verkar 
vara så svårt att riva dem. 
Vi arbetar med samma mål för ögonen – elevens bästa – ändå finns denna brist på samarbete 
som sätter hinder. Är det gamla traditioner som är svåra att bryta? Eller är det personlig prestige 
som sätter stopp för nytt tänkande? Det finns många frågor och mer forskning behövs.  
 
När det gäller reflektion så visar resultatet av enkäten att pedagogerna har en önskan av att få 
diskutera och reflektera. Pedagogerna verkar medvetna om att det är viktigt med reflektion. Att 
få reflektera och diskutera med varandra är centralt i ett utvecklingsarbete enligt flera forskare 
bl.a. Alexandersson (1999). Det verkar pedagogerna veta men ändå glöms det bort i 
organisations och planeringsarbetet. Varför? Är det tidsbrist i verksamheten eller är det en 
kunskapsbrist hos skolledningen?  
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Bilaga 1. 
RESPONDENTERNAS SVAR PÅ ”ENKÄT OM FORTBILDNING”.      19/4 – 2010 
 
Respondenterna är: Lärare: 31 st. Förskollärare: 3 st. Fritidspedagog: 2 st. Barnskötare: 4 st. Annan: 1 st. 
Totalt = 41 st. 
 

1. Vem uppfattar du att det är som organiserar och planerar fortbildningen på din skola? 
Kommunen Kom. + Rekt. Kom.+ Rekt+Lär Lärare + Annan 
6 st.=14% 11 st.=25 % 5 st.=11 % 1 st.=2 % 
Lärare Rektor Rekt. + Lärare Vet inte 
4 st.=9 % 10 st:=23 % 6 st.=14 % 1 st.= 2 % 
44 st. svar 
 

2. Känner du till om ni på din skola har någon organiserad plan eller strategi för er 
fortbildning? 

Ja det har vi   Mer eller 
mindre   

Nej det har vi 
inte   

Nej det tror 
jag inte   

Vet inte    

5 st.=12 % 17 st:=41% 8 st.=20 % 4 st.=10 % 7 st.=17 % 
41 st. 
 

3. Brukar ni diskutera i personalgruppen vilken fortbildning ni behöver på skolan? 
Ja Ibland Nej  Vet inte 
9 st.=22 % 21 st.=51 % 11 st.=27%  
41 st. 
 

4. Känner du att du kan påverka vilken fortbildning du behöver för att höja din 
kompetens? 

Ja Ibland Nej  Vet inte 
11 st.=26 % 25 st.=60 % 5 st.=12 % 1 st.=2 % 
42 st. 
 

5. Hur många gånger har du enskilt eller i arbetslaget de senaste två åren fått fortbildning 
i ditt arbete? Det kan vara en föreläsning eller en kurs. 

0 ggr 1-2 ggr  3-4 ggr 4-5 ggr Fler än 5  
1 st.=2 % 11 st.=27 % 9 st.=22 % 6 st.=15 % 14 st.=34 % 
41 st.     
   

6. När hela arbetslaget har fått gå på en föreläsning eller en kurs, har ni då fått 
reflektionstid för att diskutera fortbildningen efteråt i arbetslaget? 

Ja alltid   Ja flera gånger   Ja någon gång      Nej aldrig    
1 st.=2 % 6 st.=15 % 26 st.=63 % 8 st.=20 % 
41 st. 
 

7. På APT möten, brukar ni diskutera kurser och föreläsningar som ni gått? 
Ja alltid   Ja flera gånger   Ja någon gång      Nej aldrig    
1 st.=2 % 4 st.=10 % 28 st.=68 % 8 st.=20 % 
41 st. 
 

8. Har du någon gång blivit inspirerad av en föreläsning eller kurs du gått?     
Ja alltid   Ja flera gånger   Ja någon gång      Nej aldrig    
3 st.=7 % 30 st.=73 % 8 st.=20 %  
41 st. 
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9. Har det hänt att du efter kursen/föreläsningen velat diskutera den i arbetslaget eller 

med en kollega? 
Ja alltid   Ja flera gånger   Ja någon gång      Nej aldrig    
11 st.=27 % 23 st.=56% 7 st.=17%  
41 st. 
 

10. Om du svarat ja på fråga 9: Har du/ni begärt att få tid till att diskutera med varandra 
då? 

Ja alltid   Ja flera gånger   Ja någon gång      Nej aldrig    
  4 st.=10 % 18 st.=46 % 17 st.=44 % 
39 st. 
 

11. Om ni har begärt tid, har ni då fått tid till diskussion? 
Ja alltid   Ja flera gånger   Ja någon gång      Nej aldrig    
1 st.=4 % 5 st.=19 % 17 st.=65 % 3 st.=12 % 
26 st. 
  

12. Har du i ditt arbete kunnat använda det du lärt dig på en kurs eller föreläsning? 
Ja alltid   Ja flera gånger   Ja någon gång      Nej aldrig    
 35 st.=85 % 5 st.=12% 1 st.=2 % 
41 st. 
 

13. Har du upplevt att en föreläsning eller en kurs bidragit till ett gemensamt 
förhållningssätt i arbetslaget? 

Ja alltid   Ja flera gånger   Ja någon gång      Nej aldrig    
 19 st.=46 % 17 st.=41 % 5 st.=12 % 
41 st. 
 

14. Har du någon gång begärt att få gå en fortbildning för att du behöver den utbildningen i 
ditt arbete? 

Ja Nej 
33 st.=85 % 6 st.=15 % 
39 st. 
 

15. Hur mycket fortbildning tycker du att ni får på din skola? 
För mycket Lagom För lite Vet inte 
1 st.=2 % 24 st.=59% 15 st.=37 % 1 st.=2 % 

41 st. 
 
16. Hur ser du på din fortbildning?      

Inspiration Pers. utv. Kompetens Komp + Skol 

1 st.= 3 % 1 st.=3 % 13 st.=33 % 
1 st.=3% 

Inspiration + 
Pers. utv. 

Pers. utv. + komp. + 
skolutveckling 

Inget  

3 st.=8 % 1 st.= 3 % 1 st.=3 %  

Insp.+ Pers. utv.+ Komp.+ Skol. utv. =18 st. har valt alla de fyra alternativen 
=46%                                   
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39 st. 
 

17. Anser du att din fortbildning förändrar ditt arbetssätt? 
Ja alltid   Ja flera gånger   Ja någon gång     Nej aldrig    Vet inte 
1 st.=2 % 20 st.=47 % 20 st.=47 %  2 st.=5 % 
43 st. 
 

18. Håller du med om påståendet att fortbildningen leder till skolutveckling för din skola?  
Ja alltid   Ja flera gånger  Ja någon gång    Nej aldrig    Vet inte 
5 st.=12 % 23 st.=56 % 9 st.=22 % 1 st.=2 % 3 st.=7 % 
 41 st. 
 

19. Känner du till projektet ”Våga Visa” som kommunen ingår i, ett projekt med flera 
kommuner som observerar varandras skolor med syfte att höja kvaliteten på skolorna?   

Ja Nej 
22 st.=54 % 19 st.=46 % 
41 st.      
                  

20. Tror du att projektet leder till höjd kvalitet och skolutveckling av den skola som blir 
observerad? 

Ja Nej Vet inte 
16 st.=39 % 2 st.=5 % 23 st.=56 % 
41 st. 
 

21. Känner du att din/er fortbildning på skolan blir förankrad i verksamheten? 
Ja alltid   Ja flera gånger   Ja någon gång      Nej aldrig    Vet inte 
 1 st.=2 % 22 st.=52 % 15 st.=36 % 2 st.=5 % 2 st.=5 % 
42 st. 
 

22. Är skolutvecklingsfrågor något som är viktigt i ditt arbete? 
Ja Ja, i viss mån Nej Vet inte 
30 st.=73 % 10 st.=24 %  1 st.=2 % 

              41 st. 
 
 

23. Vad tycker du är utmärkande för bra fortbildning?  
 

Här är några av de svar pedagogerna svarade på den öppna frågan om vad som är 
utmärkande för bra fortbildning. ”Inspirerande” är ett svar som återkommer flera gånger 
liksom ”bra föreläsare”. 
 

• Inriktad på den verksamhet jag arbetar med, stimulera hela arbetslaget och vara utvecklande för skolarbetet. 
 

• Bra föreläsare. Inspirerande föreläsare. 
 

• Aktuell, inspirerande och uppmuntrande. 
 

• När man går därifrån och känner sig nöjd positiv och inspirerad. 
 

• Fortbildning ska ge mig/oss ny kunskap eller kunskap som kan omvärderas. Den ska ge mig/oss inspiration och 
lust/glädje att vilja pröva ny kunskap/idéer eller omvärdera gammal kunskap. 
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• Inspirerande, tankeväckande och leda till kunskap som är relevant i det dagliga arbetet.  

 
• Möjlighet till reflektion i samband med fortbildningen! 

 
• Ger oss arbetssätt, kunskap… Att den svarar mot mål vi ska uppnå med eleverna och att vi får tid efteråt att 

omsätta den i praktiken. Bästa fortbildningen är när jag önskar en specifik kurs och får gå just den. Det har 
hänt 2 ggr under mitt yrkesliv (25 år). 
 

• Organiserad plan. Genomtänkt.  
 

• Verklighetsnära, konkret. 
 

• Inspirerande, praktiska övningar, råd och tips, bra talare. 
 

• Ge inspiration och nytänkande. 
 

• Väl genomtänkt plan för fortbildningen. Vad ska den leda till? De som håller i den ska vara bra. 
 

• Att man blir sugen på att sätta igång direkt efter kursen/föreläsningen. 
 

• Kunna använda den praktiskt. 
 

• Det är ofta mycket viktigt att alla går samma fortbildning. Det fungerar inte så bra för oss lärare i textil, trä, 
musik eller idrott. ADHD kurser är bra, men behöver vi gå på alla kurser?  

 
• Vi får mycket fortbildning men FEL fortbildning. 

 
• Den ska vara tydlig och med bra dokumentation som är lätt att föra vidare till kollegor. 

 
• Att kompetensen höjs för den enskilda och skolan. Att man blir engagerad och vill förändra. 

 
• Fortbildning som konkret kan användas i verksamheten. 

 
• Att den ger både inspiration, personlig utveckling och är kompetenshöjande. En fördel är att jag tillfrågas om 

vad jag är intresserad av, jag vet själv bäst vad jag behöver för fortbildning. 
 

• Önskan: att den kommer underifrån – från pedagogerna. 
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Bilaga 2. Enkät om fortbildning (fortbildning = kurs, föreläsning, konferens)      

             OBS! Det går bra att lämna fler svar på en fråga om du vill! 

1. Vem uppfattar du att det är som organiserar och planerar fortbildningen på din skola? 
Kommunen       Rektorer       Lärare och personal på skolan        Annan       Vet inte    
 

2. Känner du till om ni på din skola har någon organiserad plan eller strategi för er fortbildning? 
Ja det har vi     Mer eller mindre     Nej det har vi inte     Nej det tror jag inte    Vet inte     
 

3. Brukar ni diskutera i personalgruppen vilken fortbildning ni behöver på skolan? 
Ja                            Ibland                             Nej                            Vet inte     
 

4. Känner du att du kan påverka vilken fortbildning du behöver för att höja din kompetens? 
Ja                            Ibland                             Nej                              Vet inte    
 

5. Hur många gånger har du enskilt eller i arbetslaget de senaste två åren fått fortbildning i ditt 
arbete? Det kan vara en föreläsning eller en kurs. 
   0 ggr            1‐2 ggr                3‐4  ggr              4‐5 ggr            Fler än 5 ggr                         
 

6. När hela arbetslaget har fått gå på en föreläsning eller en kurs, har ni då fått reflektionstid för 
att diskutera fortbildningen efteråt i arbetslaget? 
Ja alltid             Ja flera gånger                Ja någon gång                     Nej aldrig       
 

7. På APT möten, brukar ni diskutera kurser och föreläsningar som ni gått? 
Ja alltid              Ja flera gånger                Ja någon gång                     Nej aldrig      
 

8. Har du någon gång blivit inspirerad av en föreläsning eller kurs du gått?     
Ja alltid             Ja flera gånger                   Ja någon gång                     Nej aldrig     
 

9. Har det hänt att du efter kursen/föreläsningen velat diskutera den i arbetslaget eller med en 
kollega? 
Ja alltid             Ja flera gånger                    Ja någon gång                  Nej aldrig     
 

10. Om du svarat ja på fråga 9: Har du/ni begärt att få tid till att diskutera med varandra då? 
Ja alltid             Ja flera gånger                    Ja någon gång                  Nej aldrig     
 

11. Om ni har begärt tid, har ni då fått tid till diskussion? 
Ja alltid             Ja flera gånger                    Ja någon gång                  Nej aldrig     
 

12. Har du i ditt arbete kunnat använda det du lärt dig på en kurs eller föreläsning? 
Ja alltid             Ja flera gånger                   Ja någon gång                  Nej aldrig     
 

13. Har du upplevt att en föreläsning eller en kurs bidragit till ett gemensamt förhållningssätt i 
arbetslaget? 
Ja alltid                Ja flera gånger               Ja någon gång                    Nej aldrig     
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14. Har du någon gång begärt att få gå en fortbildning för att du behöver den utbildningen i ditt 
arbete? 
Ja                                     Nej      
 

15. Hur mycket fortbildning tycker du att ni får på din skola? 
För mycket                      Lagom mycket                     För lite                  Vet inte     
 

16. Hur ser du på din fortbildning?         
inspiration            personlig utveckling            kompetens utveckling             skolutveckling   
 

17. Anser du att din fortbildning förändrar ditt arbetssätt? 
Ja alltid        Ja flera gånger           Ja någon gång               Nej aldrig            Vet inte    
 

18. Håller du med om påståendet att fortbildningen leder till skolutveckling för din skola?  
Ja alltid        Ja flera gånger           Ja någon gång               Nej aldrig             Vet inte   
 

19. Känner du till projektet ”Våga Visa” som kommunen ingår i, ett projekt med flera kommuner 
som observerar varandras skolor med syfte att höja kvaliteten på skolorna? 
Ja                                    Nej             
                         

20. Tror du att projektet leder till höjd kvalitet och skolutveckling av den skola som blir 
observerad? 
Ja                                    Nej                         Vet inte    
 

21. Känner du att din/er fortbildning på skolan blir förankrad i verksamheten? 
Ja alltid          Ja flera gånger          Ja någon gång              Nej aldrig           Vet inte    
 

22. Är skolutvecklingsfrågor något som är viktigt i ditt arbete? 
Ja                        Ja, i viss mån                         Nej                       Vet inte    
 

23. Vad tycker du är utmärkande för bra fortbildning? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

24. Du är utbildad som:    Lärare   Förskollärare   Fritidspedagog   Barnskötare    Annat     
                                                                                                                       
 
Tack för att du tog dig tid att svara! 
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Bilaga 3.                                                                             
 
                                                                                    Tyresö den 12 mars 2010 
 
Hej !     
                                                                                     
Jag heter Ylva Zeller Tiilikainen och studerar specialpedagogik på Stockholm Universitet. 
Under våren ska jag skriva en C-uppsats och har valt att göra en studie med enkäter.  
Syftet med studien är att studera ”pedagogers syn på sambandet mellan fortbildning och 
skolutveckling”. 
Det är min förhoppning att du/ni skulle vilja delge mig era erfarenheter när det gäller er 
fortbildning på skolan. Fortbildning kan vara en föreläsning, kurs, konferens mm. 
Enkäten tar ca 5 minuter att svara på. 
 
Enkät svaren är anonyma, du lämnar inte ditt namn. Det kommer aldrig att gå att spåra 
dina svar. 
 
Enligt Vetenskapsrådets etiska principer gäller att deltagandet är frivilligt, du kan när 
som helst avbryta ditt deltagande. Informationen kommer att behandlas konfidentiellt 
och ingen koppling kommer att kunna göras till någon skola eller person. Insamlat 
material kommer endast att användas till min studie och kommer att förstöras efter 
studiens avslutande. 
 
Med vänliga hälsningar! 
 
Ylva Zeller Tiilikainen  
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	”En studie i pedagogers syn på sambandet mellan fortbildning och skolutveckling i grundskolan” 
	Sammanfattning 
	Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers uppfattningar om sambandet mellan fortbildning och skolutveckling i grundskolans år F-5. Vad har pedagogerna för uppfattningar om organisationen av fortbildningen? Hur uppfattar de att skolledningen planerar in reflektionstid efter fortbildningen? Pedagogens egen uppfattning om fortbildningen, hur ser den ut? Upplever pedagogerna att deras fortbildning implementeras i verksamheten och bidrar till skolutveckling? Känner pedagogerna till kommunens skolutvecklingsprojekt Våga Visa?                                                     Studien är en enkätstudie. Enkäten är utformad som en strukturerad enkät med en öppen fråga där pedagogen fick ge sin egen syn på fortbildning. Det är 41 pedagoger från fyra grundskolor i en kommun som har svarat på enkäten.                                                                              Resultatet visade att pedagogerna inte hade någon gemensam uppfattning om vem det är som organiserar och planerar deras fortbildning. De hade dessutom en bristfällig uppfattning om skolan hade någon strategi för fortbildningen. Pedagogerna i studien har olika syn på fortbildningen. En tredjedel menar att den enbart leder till kompetensutveckling. Hälften av pedagogerna tror inte att den leder till skolutveckling. Studien bekräftar tidigare studier som visar att pedagogerna är mycket intresserade och blir inspirerade av fortbildningen. I enkätstudiens fria fråga är det flera pedagoger som efterfrågar fortbildning som utgår från deras egna behov. Flera pedagoger menar att fortbildningen ska vara genomtänkt. Pedagogerna i studien har en osäker uppfattning om fortbildningen leder till ett gemensamt förhållningssätt eller om den förändrar pedagogens arbetssätt. Studien visade att fortbildningen diskuterades och reflekterades sällan efteråt. Majoriteten menade att man bara diskuterat fortbildningen ”någon gång” efter ett fortbildningstillfälle eller på en arbetsplatsträff trots att de flera gånger velat få reflektionstid efter ett fortbildningstillfälle. I studien är en stor majoritet intresserade av begreppet skolutveckling. Hälften av pedagogerna i studien kände inte till projektet Våga Visa som styr en stor del av kommunens mål för skolutveckling.                                                                                                              Begreppet skolutveckling är ett stort och subjektivt begrepp som innehåller många delar bl.a. implementering. Skolutveckling handlar om så mycket mer än om pedagogernas fortbildning och kompetens. Alla i kedjan, från skolledning i kommunhus ner till pedagoger, har en roll i skolutvecklingen. Den största delen av skolutvecklingen ligger i skolans egen kultur. Det är i samspelet med kollegor och i systematisk reflektion av frågor och ifrågasättande som skolutveckling sker. En skolas kultur uppstår i samarbetet mellan rektor, pedagoger, elever och föräldrar. Den kulturen är det viktigt att få stöd för från skolledningen i kommunen. Ju bättre samarbete i alla led desto bättre skolkultur och skolutveckling.  
	Nyckelord: Fortbildning, skolutveckling och implementering.  
	 
	 
	 
	 
	Förord 
	Jag vill tacka min universitetslektor Åsa Murray som fångade upp ämnet när jag pratade om det och inspirerade mig att skriva om det. Jag vill även tacka alla lärare och andra pedagoger som tog sig tid till att svara på enkäten, utan Er hade studien aldrig varit möjlig! 
	Sist men inte minst vill jag tacka min handledare Ulf Jederlund som gett mig många goda råd under arbetets gång! 
	Ett varmt tack! 
	Ylva Zeller Tiilikainen 
	Inledning 
	Jag arbetar som förskollärare i förskoleklass. På ett och ett halvt läsår har jag fortbildats i sju olika ämnen. Det har handlat om hur man håller föräldrasamtal, barn med ADHD, matematikutvecklingsschema, lärstilar, barn med autismspektra, bemötande och lösningsinriktad pedagogik. Några av dessa ämnen har varit stora och viktiga när det gäller vårt förhållningssätt i skolan. Men det saknades tid till reflektionstid i arbetslaget. Vi diskuterade sällan eller aldrig innehållet i dessa kurser och föreläsningar på våra arbetsplatsträffar. Fortbildningen blev svår att implementera i verksamheten. 
	 
	 
	 

