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Abstrakt  

Grundskollärare är ett betydelsefullt redskap för elevers lärande i nutid såväl som inför 

deras framtid. Det är viktigt att grundskollärare får ta del av kompetensutveckling för att 

uppnå livslångt lärande och för att vara till elevens hjälp. PISA-mätningar visar att elevers 

skolresultat har försämrats allt sedan början av 2000-talet. En tänkbar orsak till detta kan 

vara att grundskollärare inte får ta del av kompetensutveckling och att befintlig kompetens-

utveckling uppfattas vara av dålig kvalité. Denna studie utgår från den hermeneutiska 

ansatsen och datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer för att bilda en för-

ståelse om grundskollärares uppfattningar om kompetensutveckling och vad som motiverar 

dem att delta i fortbildning. Datamaterialet från intervjuerna analyserades utifrån analytisk 

induktion och kodningen som ledde fram till olika kategorier. Studien visar att skolans 

fortbildningskultur består av kompetensutveckling som är bristfällig och att fortbildning 

sällan möjliggörs för grundskollärarna. Slutsatsen är att skolans fortbildningskultur kräver 

att grundskollärarna intresserar sig för att själva vidareutveckla sina kunskaper utifrån sam-

hällsutvecklingen och för att höja skolans kvalité. Detta är både frivilligt men undermedvetet 

även tvingande i och med att samhället kräver att grundskolläraren är expert inom sina 

undervisningsämnen. 
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Introduktion  

Inledning  

Grundskollärare och dess kunskap är ett viktigt redskap för elevers lärande. Kunskapen som 

elever får genom grundskollärarens undervisning har betydelse för ungdomar i ett senare 

skede i livet. När skolbarnen representerar vårt framtida samhälle krävs det att de innehar 

kunskap av hög relevans. Denna kunskap ska överföras från grundskollärare till elever för 

att forma framtidens medborgare. Det innebär att kompetensutveckling är ett viktigt kom-

plement i grundskollärarnas livslånga lärande för att de ska kunna utgöra verktyget till 

lärande i skolan. Granberg (2014) anser att skolan innehar kvalitetsbrister som är mycket 

stora och menar att det utgör ett stort problem eftersom elevers kunskaper blir drabbade. En 

av dessa brister är grundskollärares kompetensutvecklings kvalité, som har en stor betydelse 

för att grundskollärare ska inneha rätt kunskap som passar in utifrån samhällsutvecklingen. 

Vidare ska det bidra till elevers kunskapsutveckling.  

Skolverket (2013) anser att skolan ska förbereda eleverna för det livslånga lärandet och 

visar i sin publicering av PISA-undersökningen att de svenska elevernas skolresultat har 

försämrats drastiskt sedan början av 2000-talet. Det minskade skolresultaten visar att skolan 

inte uppnår den kvalité som förväntas av samhället. Förväntningarna skapas av riksdag och 

regering genom bestämmelser om vad skolan ska uppnå. Att inte skolan uppnår dessa krav 

skapar problematik för den samhälleliga utvecklingen såväl som för de enskilda elevernas 

lärande.  

Kompetensutveckling och fortbildning ses som en lösning på problematiken med elevers 

försämrade skolresultat och samhällsutveckling. Lärarnas riksförbund (2014) anser att kom-

petensutveckling behövs för att uppnå kvalité och måluppfyllelse inom den svenska skolan. 

De anser även att det är vanligt förekommande att rådande kompetensutveckling är av dålig 

kvalité och att det sällan möjliggörs för grundskollärarna att delta. Dock framkommer det att 

grundskollärare har rätt till kompetensutveckling, vilket regleras i Sveriges skollag (SFS 

2010:800). Grundskollärares rätt till kompetensutveckling grundar sig på syftet om att uppnå 

nationella krav med skolans verksamhet. Detta formar krav på att införskaffa rätt kunskap. 

Vårt samhälle förändras kontinuerligt och det bidrar till att bestämmelsen av vilken 

kunskap som är viktig att inneha ändras. Kunskapens snabba utveckling styrs av att vi lever 

i ett informations- och kunskapssamhälle (Forsberg, 2006). Kunskap som grundskollärare 

förfogar över måste därför ständigt uppgraderas för att de ska kunna ingå i samhälls-

förändringen. Det behövs för att de ska vidareutveckla och förstärka sina kunskaper i syfte 

att utföra sitt yrkesutövande på ett professionellt sätt (Bie, 2014; Ellström, 1992). Att förstärka 

sina kunskaper genom fortbildning är något som Wermke (2011) menar är viktigt eftersom 

grundskollärare måste besitta en hög standard av kompetens. Grundskollärare behöver 

utifrån detta tillämpa ett livslångt lärande för att deras kompetens ska kunna uppnå 

samhällets förväntningar på skolans kvalité. Det innebär även att grundskollärarna ingår i en 

lärande organisation som ständigt försöker att anpassa sig till omvärldens nya tankebanor. 

Om grundskollärare inte får del av kompetensutveckling leder det till att de inte innehar rätt 

kunskap. 
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I denna studie studeras grundskollärares uppfattningar om kompetensutveckling och 

fortbildning. Detta behövs för att ta reda på vad grundskollärare uppfattar som bra 

respektive dålig fortbildning. Det är av vikt för att grundskollärare ska vilja utveckla sitt 

livslånga lärande för att uppnå kvalité i skolans verksamhet. Eftersom grundskollärare ses 

som ett av de viktigaste komplementen för att skolan uppnår kvalité är det viktigt att belysa 

detta område. Grundskollärares brist på bestämmande rätt leder ofta till att insatser som 

sätts in inte resulterar i förbättringar. Att insatser i skolan inte leder till bättre resultat anser 

Timperley (2013) handlar om att det finns en bristande koppling till grundskollärarnas 

behov. 

Grundskollärarnas egna lärande i form av  kompetensutveckling kan ses som ett vuxet 

lärande, en vuxenpedagogik. Lärande är ett av pedagogikens grundteman varav grundskol-

lärares lärande kan belysas utifrån utgångspunkten av det livslånga lärandet som vuxna tar 

del av genom kompetensutveckling och fortbildning. Utbildningen tillsammans med upp-

fostran och undervisning benämns vara pedagogiska processer enligt Svensson (odat.) och 

med detta syftar kompetensutveckling till den pedagogiska processen att vidareutbilda 

grundskollärare och deras kunskaper genom bland annat fortbildning. 

Problemformulering 

Hur ser skolans fortbildningsskultur ut? 

Disposition 

Studiens disposition är indelad i fyra avsnitt som benämns introduktion, metod, resultat och 

analys, och diskussion. Introduktionen utgörs av inledning, bakgrund och syfte. Inledningen 

introducerar läsaren i studiens problemområde och däremellan framkommer problemformu-

leringen. Det leder vidare till studiens bakgrund som inleds med en benämning av kompe-

tensutveckling och fortbildning i studien, som leder vidare till en fokusering på skolans fort-

bildningskultur. Sedan innehåller bakgrunden tidigare forskning och relevant litteratur-

genomgång inom området. Därefter avslutas avsnittet med en formulering av studiens syfte.  

Metodavsnittet som följer därefter beskriver studiens ansats såväl som tillvägagångssätt. 

Det bidrar till en förståelse om studiens utformning. Avsnittet avslutas med en metoddisku-

ssion. Härefter redovisas och analyseras det framkomna resultatet i resultat- och analys-

avsnittet, som därefter resulterar i diskussionsavsnittet. Det avsnittet avslutas med tänkbar 

framtida forskning om studiens aktuella område.  

Bakgrund  

Kompetensutveckling och fortbildning i fortbildningskulturen  

Kompetensutveckling i denna studie definieras som en beteckning för den utbildning och 

träning som grundskollärare får genomgå genom arbetet, huvudsakligen genom kurser som 

utspelar sig i andra lärmiljöer än i skolans lokaler. Kompetensutvecklingens syfte är att för-

stärka grundskollärares tidigare färdigheter och kunskaper som de ska använda i praktiken. 

Kompetensutveckling har även innebörden att bidra till dessa grundskollärares individuella 

lärprocess som enligt Kock (2010) sker genom att individens kompetens förändras genom 

kompetensutveckling. 
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Kompetensutvecklingen består av olika slags utbildningar och träningar. Utbildningar som 

utgörs av kurser betecknas som fortbildning. Fortbildning är en form av utbildning som 

syftar till att vidareutveckla redan befintlig kunskap och kompetens hos de enskilda individ-

erna (Marklund, odat.).  

Kompetensutveckling och fortbildning blir i detta sammanhang grundskollärares möjlig-

het till livslångt lärande. Det livslånga lärandet utgår från samhällets krav på anpassning och 

inlärning av ny kunskap under individernas fullständiga livstid. Detta är av stor vikt utifrån 

att vi lever i en tid som utgörs av en kunskapsekonomi (Forsberg, 2006; Lundgren, 2012; 

Säljö, 2012). Det innebär att kunskapen utgör en vara som eftertraktas och med detta krävs 

att kunskapen utvecklas utifrån vår samtid. Den fortbildningskultur som inbegriper 

grundskollärares kompetensutveckling och fortbildning är inriktningen på denna studie. 

Skolans fortbildningskultur i Sverige 

Grundskollärare som är yrkesverksamma i Sverige ingår i en fortbildningskultur som 

påverkar deras lärande och agerande utifrån att det utgör en kollektiv kultur gällande 

kompetensutveckling och fortbildning. Denna fortbildningskultur grundar sig övergripande 

utifrån Sveriges riksdags och regerings bestämmande om den svenska skolan. Eftersom 

dessa antaganden kan skifta genom olika regeringars styrning av Sverige utgår denna studie 

inte från en politisk syn på skolan och dess grundskollärares fortbildningskultur. Något som 

däremot bör klargöras är att denna genomförda studie utgår från en kontext som ingår i den 

svenska fortbildningskulturen. Med detta framfört belyses att det finns olika sätt att förhålla 

sig till kompetensutveckling och fortbildning, som är sammankopplat med det specifika 

landet som studeras.  

Att det finns olika fortbildningskulturer är något som framkommer i tidigare forskning om 

länders fortbildningskulturer i skolan. Wermke (2011) kom i sin studie fram till att det fanns 

signifikanta skillnader mellan de olika fortbildningskulturena i Sverige och Tyskland. En av 

förklaringarna var att det var olika rådande utbildnings- och skolsystem inom de olika 

länderna som speglade kulturen av kompetensutveckling och fortbildning.  

De väsentliga skillnaderna mellan Sveriges och Tysklands fortbildningskultur menar 

Wermke (2011) utgjordes av att svenska grundskollärare hade en nära sammankoppling till 

forskning genom ett starkt samarbete med universiteten. Wermke belyser att Sverige har en 

lång tradition av lärande och forskning och därav blir det naturligt att grundskollärare i 

högre grad har förtroende på utomstående expertkunskaper i jämförelse med sina egna 

kunskaper. Sveriges fortbildningskultur innefattar ett eftersträvande av kollektivt lärande 

och är med andra ord inriktad på att lärande utifrån gruppfortbildning och verksamheten 

kontrolleras i stor utsträckning i jämförelse med vad som görs i  Tyskland.  

De olika fortbildningskulturerna kan sägas utgöra en grund som beroende på dess ut-

formning och innehåll på ett eller annat sätt syftar till att uppnå ett livslångt lärande. Under 

1990-talet började begreppet livslångt lärande utgöra en stor del av utbildningspolitiken 

(Waldow, 2012). Begreppet började användas som ett sätt att framhäva betydelsen av vuxnas 

lärande för samhällsutvecklingens överlevnad och där politiken påverkar fortbildnings-

kulturen i skolan.  
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Politikens inverkan på skolans fortbildningskultur 

Varje land och dess utbildningskultur påverkar behovet av kompetensutveckling och fort-

bildning i skolan. Detta sker genom att dess kontext utgörandes av exempelvis den rådande 

politiken bestämmer uppfattningen om behovet av kunskap och lärande (Avalos, 2011; 

Bound & Lin, 2013). Det är viktigt att utgå från den kontext som råder för svenska 

grundskollärare, där samhällets aktörer i egenskap av regering och riksdag har höga krav på 

att kunskapen som innehas i skolan följer rådande samhällsutveckling. 

Utbildningspolitiken som är rådande i respektive land har visat sig utgöra möjligheter och 

hinder till grundskollärares professionella utveckling, det visar sig i en studie av Hardy, 

Rönnerman, Furu, Salo och Forsman (2010). Deras studie visar att Sverige har haft en 

tradition av att använda fortbildning för att uppnå ett professionellt utvecklande. Det har i 

sin tur skett genom styrning från staten och skolverket med syfte att uppnå samma kvalité 

på kunskap i hela landet. Styrningen har skett via finansieringsbeslutande av staten och kan 

på så sätt styra fortbildningens innehåll, syfte och bestämmande över antal fortbildnings-

timmar som grundskollärare har rätt till att genomgå. Nilsson (2006) framhäver i sin studie 

att kompetensutveckling i form av livslångt lärande har historiskt sett varit svårt utifrån de 

ekonomiska nedskärningar som skett i offentlig sektor inom vissa tidsperioder. 

Den politiska finansieringen kan även leda till bättre kompetensutveckling genom att det 

möjliggör för grundskollärare projekt som till exempel relationen mellan forskning och 

skola. Det har bidragit till ett undermedvetet krav på att grundskollärare ska involveras i 

forskningen och tillämpa det genom didaktiska metoder. Ett annat exempel på politikens 

finansieringsroll för kompetensutveckling och fortbildning är i samband med elevers för-

sämrade resultat som visas i PISA-mätningar, det bidrog till att staten under perioden 2007 

till 2010 investerade mer pengar för att höja grundskollärares kunskaper (Hardy m.fl., 2010). 

Det belyser att landets rådande politik kan antas vara en bidragande faktor till påverkan av 

skolans fortbildningskulturs utformning.  

Sveriges fortbildningskultur benämns av Hardy m.fl. (2010) utgöras av ett decentraliserat 

lärande utifrån varje skola som noggrant kontrolleras av staten, vilket till exempel inte sker i 

lika stor utsträckning i Finland. Finlands förtroendekultur som tillåter grundskollärarna till 

ett eget ansvar skiljer sig från Sveriges som sällan möjliggör påverkan på kompetens-

utveckling och fortbildning från grundskollärarnas perspektiv. Det har framkommit av 

tidigare forskning att det föreligger ett problem att grundskollärare inte är nöjda med den 

kompetensutveckling som erbjuds. Beavers (2009) anser att grundskollärares besvikelse inne-

fattar utformningen av fortbildningarna eftersom de vill vara delaktiga i formgivningen, 

vilket inte möjliggörs.  

I en studie av Gravani (2012) framkom det att majoriteten av de grundskollärare som 

ingick i studien inte haft möjlighet att påverka fortbildningen och det inverkade på deras 

engagemang. I och med att de inte hade möjlighet att påverka utformningen av fortbild-

ningen ansåg grundskollärarna i studien att de inte kunde använda den nya kunskapen 

praktiskt i sitt yrkesutövande. Den motivationen kan tolkas behövas för att förbättra skolans 

kvalité, vilket ska ske genom grundskollärares kompetensutveckling. 
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Skolverksamhetens utveckling genom grundskollärares kompetensutveckling 

De individuella arbetarnas kompetens är det som utgör det viktiga i organisationens 

skicklighet och är kärnan till organisationens utveckling såväl som överlevnad (Ellström, 

1992; Rönnerman, 1998; Wolvén, 2000). Därmed är det angeläget att de mänskliga resurserna 

utvecklas för att spegla samhällets krav på kompetens som utgörs av att det ska höja 

verksamhetens kvalité och utgå från samhällsutvecklingen. Kompetens kan ses utifrån 

Ellströms (1992) definition som innebär individers kunskaper som behövs i relationen till en 

viss arbetsuppgift inom en viss kontext. Det kan ses som en arbetskompetens i och med att 

individerna utvecklar en kompetens som har till syfte att användas inom det professionella 

yrkesutövandet (Bound & Lin, 2013).  

För att utveckla skolans verksamhet krävs en ordentlig satsning på grundskollärare och 

deras kompetensutveckling. En investering i medarbetarna, som utgör organisationens 

resurser, är något som i slutändan gynnar verksamheten. Inom skolans verksamhet är det 

grundskollärarna som är det viktigaste komplementet för att förbättra skolans kvalité, som 

även gynnar elevernas skolresultat. Detta styrks av Beavers (2009) som benämner grundskol-

lärare som utbildningssystemets viktigaste beståndsdel i dess uppbyggnad. För att utveckla 

skolkvalitén ska kompetensutvecklingen bidra till grundskollärares professionella utveck-

ling i den rådande samhällsutvecklingen.  

Nilsson (2006) visar i sin studie att det finns ett outtalat krav på att skolans fort-

bildningskultur ska utgå från det samhälleliga behovet. Samhällets olika aktörer bestämmer 

vilken kunskap som eftersträvas och det bidrar till att grundskollärares kompetensutveck-

ling styrs utifrån samhällsutvecklingen. Grundskollärarna i Nilssons studie anser att kom-

petensutveckling egentligen borde planeras utifrån deras individuella behov för att uppnå 

ett livslångt lärande i arbetslivet. Det framgår även att grundskollärare eftersträvar samspel 

mellan kollegor för att ta del av deras kunskaper vilket bidrar till kompetensutveckling. 

Samverkan och diskussion som kompetensutveckling  

Läraryrket är ett ensamt arbete och det har visat sig att samverkan är något som eftersträvas. 

Forskning som utförts i USA av Levine och Marcus (2010) har visat att en ökning av sam-

verkan mellan grundskollärare även har förbättrat deras pedagogiska användningen genom 

att diskutera och reflektera tillsammans. Levine och Marcus menar att det kan ske ett lärande 

genom att få tillgång till kollegors kunskaper vilket leder till nya kunskaper eller repetition 

av redan befintliga. Även Avalos (2011) som studerat grundskollärares professionella ut-

veckling berör att reflektion är ett effektivt instrument för att möjligöra och genomföra 

utveckling av grundskollärares kunskaper. Det sker genom att de bildar nätverk där de kan 

öka kunskaperna inom området med hjälp av sina kollegor. 

En fallstudie som gjordes på en spansk skola av Sales, Traver och García (2011) behandlar 

även den att grundskollärare är viktig för skolans utveckling. De anser att grundskollärare är 

det viktigaste komplementet till skolutveckling och menar att det krävs att skolans miljö 

uppmuntrar ett lärande inom grundskollärarnas professionella utveckling. I studien fram-

kom att grundskollärarna sällan pratade tillsammans om pedagogisk samordning vilket 

ledde till att deras kunskap inte användes fullständigt. Slutsatser som drogs av studiens 

resultat var att kritiskt granskande och delaktighet i skolan var viktigt för att förstå behovet 
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av skolans utveckling och det möjliggör grundskollärares inverkan på kompetensut-

vecklingsbrister som bör åtgärdas. 

Beavers (2009) anser att grundskollärare vill kunna använda sina egna och kollegors 

erfarenheter för att kunna lösa problem utifrån elevernas behov som uppkommer i var-

dagen. Wermke (2011) anser att grundskollärare är mycket delaktiga i sin egen utveckling i 

och med att de ständigt måste göra val för att anpassa sig till ny problematik som konti-

nuerligt förekommer i praktiken. De för en ständig reflektion med sina kollegor över vad 

som sker i praktiken, vad som är fungerande och vad som måste förändras. 

I Hanssons (2013) avhandlingen om IT-integrering i skolan är det framtydande att 

grundskollärare har ett stort behov att dela med sig av sina kunskaper med sina kollegor och 

på så sätt bidra till kompetensutveckling. Det visar sig att grundskollärarnas kompetens-

utveckling oftast stannar enskilt och inom arbetslaget, det leder till att de inte upptäcker alla 

funktioner med tekniken genom att bara individuellt lära sig. Hansson anser att problemet 

kan överbryggas genom att praktiskt lära sig IT och samtidigt delge sig sina kunskaper om 

området och därmed bidra till varandras kompetensutveckling. 

Tekniken och dess praktiska kunskap inom skolans fortbildningskultur  

Som framkommit tidigare i texten är de tekniska hjälpmedlen inom skolan en viktig del för 

att utgöra en sann spegling av samhällets teknologiska framfart. Hansson (2013) undersöker 

i en studie när en skola i Sverige utvecklar grundskollärares digitala kompetenser i form av 

IT för att bli en IT-integrerad skola. Bakgrunden till detta intresse benämns vara att sam-

hället, utgörandes av olika samhällsinstitutioner och forskning, hade krav på förändringar 

inom skolan. Kraven på förändringar var framträdande från och med 1980-talet angående 

framstegen inom de digitaliserade hjälpmedlen.  

Utvecklingarna sker för att informationssamhället förändras, därav har IT en betydande 

roll. Hansson (2013) menar att det inte bara finns ett samhällstryck på att skolan måste 

utveckla sig utifrån digitalisering och IT-utveckling. Även grundskollärare, elever och skoll-

edare ser en möjlighet och nödvändighet att utveckla denna kompetens för att bidra till att 

alla individer ska inneha samma möjligheter att ingå i samhället varav kunskaper inom 

kompetens är en utgörande del av det. I Hanssons studie framkom det i intervjuerna med 

bland annat grundskollärarna att det inte fanns tillräckligt med tid för att använda IT 

praktiskt. Det framkom även att skolan hade tillgång till olika tekniska hjälpmedel i klass-

rummen men att de sällan kunde användas fullt ut eftersom kunskap om dem saknades.  

Det har visat sig att när grundskollärare får del av kompetensutveckling om IT som är 

baserad på praktiskt lärande kan de lättare tillämpa det i praktiken. I en studie av Blocher, 

Armfield, Sugo-Montes, Tucker och Willis (2011) visas det att ökad komfort och användning 

såväl som färdigheter inom teknik och IT ökar när kunskapen är praktisk inriktad och inte 

enbart instruktioner tillämpas. I studien visar det sig att den praktiska kunskapen inhämtas 

genom samverkan med andra grundskollärare.  

I en studie av Tezci (2011) beskrivs det att det görs enorma statliga satsningar i Turkiet för 

att göra skolan IT-integrerad men det får inte den effekt som den är tänkt att ge. Tezci menar 

att bara för att grundskollärare får tillgång till modern teknik leder det inte automatiskt till 

att de använder sig av den i klassrummet. Bland annat spelar personliga intressen in och 
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vilken kunskap de har om IT. Grundskollärares ålder är en faktor som ingår i skolans fort-

bildningskultur och påverkar dess syn på kompetensutveckling.  

Att ålder kan vara en faktor på synen på skolans fortbildningskultur har visat sig speciellt 

när det gäller den tekniska framväxten i samhället och att den gamla generationen av grund-

skollärare inte har växt upp med den. Vidare leder det till att grundskollärare inte använde 

den praktiskt i deras yrkesutövande. Användandet av teknik visar sig även vara behövligt 

utifrån att eleverna föds in i en generation av IT (Blocher, Armfield, Sugo-Montes, Tucker & 

Willis, 2011).  

Tezci (2011) finner även i sin studie om IT-integrationen i skolans fortbildningskultur att 

kön påverkade grundskollärarnas uppfattningar om fenomenet. Det visade sig bland annat 

att beroende på kön och om de ägde en dator själv, var en betydande faktor för deras 

uppfattningar om skolkulturen och integreringen av IT. Resultatet visade att män och de 

som hade en egen dator privat var mer motiverade och positiva till att lära sig kunskapen 

och använda den i yrkesutövandet i klassrummet. I en studie av Blocher, Armfield, Sugo-

Montes, Tucker och Willis (2011) framgår det att  eleverna använde tekniken mer eftersom 

grundskollärarna kunde lära ut kunskaper inom IT-området. Att kunna använda de nya 

kunskaperna praktiskt i sitt yrkeskunnande är något som inom kompetensutveckling är 

betydande för grundskollärare, vilket presenteras i nedanstående text. 

Ämnesrelaterad kompetensutveckling för grundskollärare 

Nilssons (2006) studie om svenska grundskollärares tankar om kompetensutveckling redo-

visar att grundskollärare uppfattade att ämnesrelaterad fortbildning utgjorde relevant 

innehåll. Det var djupgående kunskap som eftersträvades och att kunna använda den 

praktiskt inom sitt undervisningsämne. Det visar sig även att kunskaper som övervanns i 

den mer allmänna kompetensutvecklingen kunde diskuteras och övervinnas mellan grund-

skollärare medan det i det specifika ämnet var svårt att uppnå en samverkan och kompetens-

utveckling tillsammans, ett kollektivt lärande.  

Det kollektiva lärandet visar sig även i och med att den svenska skolan utgår från uppsatta 

mål som lokalt tolkas. Tanken är att det ska uppnås genom en kollektiv tolkning av dessa 

riktpunkter. Utifrån detta anser Wermke (2011) att grundskollärare har uttryckt att det 

saknas ämnesorientering gällande hur läroplanen ska utläsas. Det finns även en undermed-

veten förväntan på att grundskollärare ska utveckla sina kunskaper inom deras ämne och sitt 

livslånga lärande. Grundskollärares skyldighet att vara experter inom sitt ämnesområde och 

allmänt i lärarrollen menar Beavers (2009) även påverkar att de är förpliktigade att genomgå 

fortbildningar för att professionellt utvecklas. Då grundskollärare ska uppnå statliga mål 

anser Beavers att samhället accepterar ett professionellt lärande men kan på samma sätt 

anses vara tvingande i och med att det måste uppfyllas ett livslångt lärande. 

Det benämns finnas stora resurser utgörandes av finansiering och utbildningsdagar som 

huvudmannen fördelar, men som sällan uppfattas av grundskollärarna uppnå deras kom-

petensutvecklingsbehov (Wermke, 2011). Beavers studie (2009) visar att grundskollärare inte 

är nöjda med fortbildningarnas utformning och innehåll och menar att de inte får ingå i 

beslutsprocessen. Studien belyser även att ointressanta ämnen som inte är förknippade med 

grundskollärarens undervisningsämnen försvårar motivationen för att använda den 

praktiskt. Gravani (2012) belyser att kompetensutveckling som erbjuds genom fortbildning 
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ofta är teoretisk inriktad och inte praktisk vilket leder till att grundskollärare inte förstår den 

nya kunskapen och det bidrar till att de inte motiveras av att använda det praktiskt i sitt 

yrkesutövande. 

Motivation till kompetensutveckling och fortbildning för grundskollärare  

Motivation har även det varit framträdande i tidigare forskning. Motivation är viktigt att 

belysa utifrån att det utgör grundpelaren till att individer vill lära sig. I detta sammanhang är 

det intressant utifrån att det är en del av skolans fortbildningskultur i och med att motiva-

tionen påverkar hur grundskollärarna uppfattar kompetensutveckling och fortbildning. 

För att lära sig något krävs någon form av engagemang. Det finns inre motivation och det 

utgörs av grundskollärares egen vilja att lära sig. Deras egen vilja att lära sig är den största 

motivationen till att grundskollärare lär sig individuellt och inom sin profession. Det finns 

även yttre motivation som bland annat utgörs av bättre lön och att nätverka med andra 

(Gorozidis & Papaioannou, 2014). Holm (2007) anser att det livslånga lärandet kräver en viss 

grad av motivation av att individerna vill lära sig. Grundskollärare kan därför anses ha ett 

eget ansvar att kontinuerligt vidareutveckla sin kunskap utifrån deras arbetsgivares och 

samhällets krav på kompetensutveckling för att uppnå en hög form av skolkvalité. För att 

uppnå detta krävs motivation. Avalos (2011) förespråkar vikten av att grundskollärare själva 

måste inneha en vilja att förbättra eller förändra verksamheten, det handlar om ett del-

tagande i läroprocessen.  

Holm (2007) har genomfört en studie som undersöker vilka faktorer som påverkar det livs-

långa lärandet. Det visar sig att tid är en viktig faktor som utgörs av bland annat arbetstid, 

familjetid och fritid. Dessa påverkar individers motivation till att ingå i fortbildning som i sin 

tur leder till olika uppfyllande av livslångt lärande genom att beroende på grad av motiva-

tion lär sig individerna olika mycket. 

En annan typ av motivation utgörs är när grundskollärare uppfattar fortbildningar som 

relevanta. Exempelvis de fortbildningar som består av frivilligt deltagande, samarbets-

övningar, handlingar med reflektion efteråt och tillämpning av kritisk reflektion har visat sig 

vara framgångsrikt (Gorozidis & Papaioannou, 2014; Gravani, 2012). Beavers (2009) anser att 

tillämpningen av kritisk reflektion bidrar till en tillåtande atmosfär för grundskolläraren att 

granska praktiken som de är en del av. Det är ett bra komplement för att skapa engagemang 

och förståelse för vad som fungerar bra och vad som bör förbättras.  

Gorozidis och Papaioannou (2014) anser även att grundskollärare motiveras att ingå i 

utbildningar genom att det syftar till kompetensutveckling som kan överföras till eleven. Det 

handlar även om att grundskollärare tycker det är ett nöje att få träffa andra kollegor och 

utbyta kunskaper. Studien visar att det huvudsakligen är grundskollärares egen vilja att lära 

sig som utgör motivation till kompetensutveckling såväl som att delta i fortbildningar. Men 

det är huvudsakligen grundskollärares uppfattningar om kompetensutveckling och fort-

bildning som påverkar motivationen som i sin tur ingår i skolans fortbildningskultur. 

Grundskollärares uppfattningar  

Skolan och grundskollärare har alltid varit aktuella inom forskningssammanhang, vilket 

visar sig i ovanstående beskriven forskning. Något som även är framträdande är att det ofta 

är grundskollärarna själva som inkluderas i datamaterialet i forskningen, huvudsakligen 
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genom djupintervjuer. Grundskollärares uppfattningar i denna studie har varit det 

väsentliga att undersöka för att beskriva skolans fortbildningskultur. Grundskollärarnas 

uppfattningarna benämns vara grundskollärarnas tankar om kompetensutveckling och 

fortbildning utifrån deras upplevelser.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva nio grundskollärares uppfattningar om kompe-

tensutveckling och fortbildning.  
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Metod  

Ansats 

Denna studie är en kvalitativ intervjustudie som har genomförts för att undersöka grund-

skollärares uppfattningar om kompetensutveckling och fortbildning. Att det är en kvalitativ 

intervjustudie innebär att denna studie utgår från insamlandet av intervjuer för att besvara 

det uppsatta syftet. Genom studien bildas djupgående förståelse för grundskollärares livs-

värld vilket går i linje med den kvalitativa inriktningen eftersom den eftersträvar en 

förståelse av företeelser utifrån icke numerisk data.  

Studien har inspirerats av den hermeneutiska kunskapsansatsen. Den hermeneutiska 

kunskapsansatsen grundar sig på tolkningar och kan sägas utgöra ett tankesätt som leder till 

en insikt om erfarenhetens väg genom att antaganden grundas på individers upplevelser om 

olika fenomen. Det viktigaste instrumentet inom hermeneutiken är språket genom att det 

skapas förståelse genom tolkning av det som sägs (Gadamer, 1986/1997). Det är just 

tolkningen av individers livsvärld som är det väsentliga inom den hermeneutiska kunskaps-

ansatsen. Därmed är det tolkningen av denna studies resultat som har varit av stor vikt för 

att skapa förståelse huruvida grundskollärare tolkar sin livsvärld angående deras upp-

fattningar om kompetensutveckling och fortbildning. 

Sättet att utgå från hermeneutiken i denna studie har varit att tolka grundskollärares 

uppfattning. För att nå framgångar inom tolkningarna har den hermeneutiska cirkeln om 

helheten respektive delen använts. Helheten måste inbegripas i tolkningen såväl som delarna 

för att fånga upp en förståelse, denna förståelse uppnås inte om delarna eller helheten saknas 

(Alvesson & Sköldberg, 2008; Gadamer, 1986/1997; Hartman, 2004). Användningen av 

denna cirkel har skett utifrån att det skapas förutsättningar för djupgående tolkningar av de 

uttalanden som framkommit av individerna som ingår i studien. Detta skapar även en 

tydlighet angående hur tolkningarna har gjorts. 

Den andra hermeneutiska cirkeln som använts i denna studie är relationen mellan för-

förståelse och förståelse. Anledningen till användningen av den andra hermeneutiska cirkeln 

är att det bidrar till en förståelse av det dolda som förekommer i texter. Förförståelsen i 

denna studie utgörs av tidigare erfarenheter om kompetensutveckling och fortbildning 

genom det som framkommit i denna studies bakgrundsavsnitt.  

Urval 

Denna studies syfte utgår från grundskollärares uppfattningar och det har därför varit 

viktigt att dessa individer ingår i studien. Urvalet för studien har genomförts genom ett 

osystematiskt slumpmässigt urval. Det osystematiskt slumpmässiga urvalet kännetecknas 

som ett sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär att forskaren slumpmässigt väljer ut 

individerna som studien ska innefattas av (Bell, 2006; Bryman, 2011). Genom en användning 

av denna urvalstyp har alla grundskollärare haft samma chans att bli utvalda till studien. I 

och med det har inte studiens resultat varit beroende av vilka grundskollärare som 

intervjuats.  

Det ovan nämnda obundna slumpmässiga urvalet är en metod som är bra att använda sig 

av för att inte påverka så att det finns något system i hur grundskollärare väljs ut till studien. 
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Men det blir problematiskt genom att det kan bli en geografisk spridning som inte är möjlig 

att genomföra på grund av den tidsbestämning som studien genomförs inom. Dessutom blir 

det ekonomiskt ohållbart eftersom finansieringen av denna studien i form av tid och pengar 

inte skett från någon utomstående part. Därför har studiens urval begränsats till en kommun 

i Sverige. Det innebär att urvalsramen har utgjorts av alla grundskollärare inom en kommun 

i mellersta delen av norrland.  

Utifrån urvalsramen har ett obundet slumpmässigt urval genomförts från en lista inne-

hållande alla grundskollärare och deras e-postadress i den aktuella kommunen, totalt var det 

322 grundskollärare. 40 stycken grundskollärare valdes ut och kontaktades. Valet att 

kontakta 40 individer grundar sig på en bortfallsanalys där det beräknades att det skulle bli 

ett bortfall på minst 25 grundskollärare eftersom det är en yrkesgrupp som är upptagna 

speciellt perioden innan sommarlovet. Om alla 40 hade tackat ja till en intervju hade ytter-

ligare ett urval genomförts. Det behövdes dock inte eftersom det bara var nio grund-

skollärare som gick med på en intervju. 

Datainsamlingsmetod 

Denna studies datainsamling har skett genom semistrukturerade intervjuer. Semistrukturer-

ade intervjuer tillåter svarspersonerna att svara mer öppet än i en strukturerad intervju. 

Skillnaden enligt Bryman (2011) är att intervjuaren i den semistrukturerade intervjun enbart 

vägleds av de teman som är utformade inom intervjuguiden som personen använder sig av. 

Det innebär att frågorna inte behövs ställas i samma ordning och att det kan förekomma 

frågor som inte står nedskrivna sedan tidigare. I och med detta har intervjuguiden enbart 

varit ett komplement för att ställa frågor inom ett visst tema och vidare har inte ordningen 

på frågorna följts strikt. 

Anledningen till att studiens datainsamling utgjorts av semistrukturerade intervjuer 

grundar sig i syftet. Eftersom syftet baserar sig på grundskollärares uppfattningar är det 

deras livsvärld som är av intresse att bilda en förståelse om. Att använda semistrukturerade 

intervjuer är lämpligt med tanke på att denna form av intervju kan användas i syfte att 

hjälpa forskaren att finna intervjupersonernas livsberättelser (Bryman, 2011), vilket är ända-

målet med att använda sig av den hermeneutiska kunskapsansatsen som denna studie utgick 

ifrån. 

Det finns även en förklaring till varför denna studie grundar sig på intervjuer som data-

insamlingsmetod. Intervjuer är en lämplig datainsamlingsmetod gällande att införskaffa data 

om individers upplevelser av sociala företeelser som är rådande i världen. Fördel är även att 

de utgör en flexibilitet som annars är omöjlig att erhålla genom exempelvis enkäter (Bell, 

2006). Eftersom det är grundskollärares egna uppfattningar om kompetensutveckling som är 

det väsentliga i den rådande studien har det varit viktigt att deras åsikter framhävts. Det har 

möjliggjorts genom att använda intervjuer som datainsamlingsmetod. Detta eftersom inget 

svar är sedan innan utformat vilket bidrar till att varje individs uttalande blir unikt och 

viktigt.  

För att kunna citera intervjupersonerna korrekt och för att inte förvränga deras uttalande 

har intervjuer spelats in de gånger tillåtelse från intervjupersonen har getts. Inspelandet är 

även bra för att kunna fokusera på intervjun till etthundra procent istället för att anteckna 
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ner hela samtalet. Det utgår från Bells (2006) antaganden om att det är bra att spela in 

intervjun för att fokusera på intervjupersonens svar. 

Transkribering  

Transkriberingen av studiens datamaterial, som utgörs av intervjuerna med grundskol-

lärarna, har skett genom att det har omvandlats till en vårdad talad svenska. Det betyder att 

upprepningar gällande ord och meningar är borttagna. Talspråk som exempelvis utgörs av 

ord som typ och liksom har även det reducerats bort. Pauser och ljud som till exempel mm, 

hmm, och ehh, har heller inte skrivits ut. Avsiktligen har namn som nämnts i intervjun inte 

skrivits ut såväl som namn på den aktuella skolan som ofta nämnts av intervjupersonerna.  

Instrument 

För att kunna insamla data till studien har en intervjuguide utformats. Intervjuguiden består 

av de teman som intervjun syftade till att beröra såväl som lämpliga intervjufrågor. 

Strukturen i intervjuguide börjar med bakgrundsinformation som till exempel ålder och 

vilka ämnen som grundskolläraren undervisar inom (se bilaga 2). Bakgrundsinformationen 

har varit viktig för att låta intervjupersonerna känna sig bekväm eftersom det är frågor som 

han eller hon utan oklarheter kan svara på. Dessutom var tanken att dessa frågor mjukar upp 

intervjupersonerna inför kommande mer djupgående frågor.  

Intervjuguidens struktur utgår från att det är indelat i tre teman, förutom bakgrunds-

informationen är det kompetensutveckling, fortbildning och motivation. Varje tema består 

av ett antal frågor som hör till det aktuella stoffet. Respektive tema börjar med frågor som på 

ett övergripande sätt leder in intervjupersonen inom ämnet. I och med att intervjupersonens 

svar har varit det ledande i intervjuerna, utformades även följdfrågor i samband med 

intervjutillfället. Ordningen på teman har utgått från en slags tratteknik genom att börja mer 

allmänt om kompetensutveckling för att sedan övergå till ämnet fortbildning. Slutligen leder 

det fram till vad som motiverar grundskollärare att genomgå kompetensutveckling genom 

fortbildning. 

Intervjufrågorna som har utformas är av en öppen karaktär eftersom studien grundar sig 

på användningen av semistrukturerade intervjuer. De öppna intervjufrågorna bidrar till att 

intervjupersonerna tillåts att utforma sina svar så som de behagar. Det medverkar till att 

deras egna uppfattningar lyfts fram tydligare än vad som hade framkommit i slutna frågor. 

För att återknyta till studiens syfte är det de berörda grundskollärarnas uppfattningar om 

kompetensutveckling och fortbildning som har styrt utformningen av intervjufrågorna. 

Frågorna utgör grund för att grundskollärarnas uppfattningar om kompetensutveckling 

framkommit för att i ett senare skede bildat en förståelse av dessa grundskollärares 

livsvärldar genom att tolka deras svar. Utifrån detta har frågorna som utformats bland annat 

berört grundskollärares uppfattningar om fortbildningar (se intervjuguiden i bilaga 2).  

En viktig del av intervjuguidens frågor är att de inte får vara ledande (Bell, 2006). Det 

betyder att frågorna inte ska vara av något ledande slag för att undvika att påverka 

intervjupersonernas svar. Detta är något som togs i beaktande när intervjufrågorna ut-

formades. Genom att formulera om frågorna flera gånger för att utforma de rätt har risken 

för ledande frågor reducerats.  
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Procedur    

Studien inleddes genom en sökning av internationella vetenskapliga artiklar och annan 

litteratur i form av böcker, som var relevant för studiens område. Databassökningen har 

gjorts i Eric via EBSCO, Diva, Primo och även i uppslagsverket Nationalencyklopedin. 

Sökord som använts för att hitta relevant litteratur för studien var enskilda ord eller dessa 

ord i kombination med varandra. Sökorden var: continuing training culture, further develop-

ment, further training, lifelong learning, skills development och teacher. Vetenskapliga 

artiklar och böcker som har hittats har även utgjort ett komplement för att finna ytterligare 

litteratur som var relevant för studien.  

Utifrån funnen relevant litteratur formulerades studiens fokus genom inledning och syfte, 

vilket har redigerats några gånger. Tillslut bestämdes att det var grundskollärare och deras 

uppfattningar om kompetensutveckling och fortbildning som var intressant att undersöka, 

det vill säga skolans fortbildningskultur. Utifrån denna inriktning ansågs en kvalitativ studie 

vara passande och datainsamlingsmetoden bestämdes till semistrukturerade intervjuer. 

Urvalet bestämdes utifrån studiens syfte, det vill säga att grundskollärare var det relevanta. 

Valet av grundskollärare utgick från aspekten som inbegrips i tidsbegränsning för genom-

förandet av studien, varav begränsning gjordes till närområdet. Valet av antal intervju-

personer utgick från antalet som uppfattades ge ett innehållsrikt resultat utifrån studiens 

syfte. Tanken var att genomföra sex till tio intervjuer.  

Därefter utformades ett missiv som inbjöd grundskollärare att delta i studien och utgjorde 

därmed en förfrågan om de ville delta genom en intervju. Missivet (se bilaga 1) innehåller 

information om studiens syfte och om studiens etiska ställningstaganden som utgår från 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessutom framgår att studien grundar sig på 

intervjuer genomförandes mellan 30-50 minuter. I missivet framställdes även en tidsbegräns-

ning för hur lång tid grundskollärarna hade att anmäla sitt deltagande, för att studien skulle 

kunna genomföras tidsmässigt. 

Urvalsprocessen genomfördes genom att kontakt togs med samtliga rektorer inom be-

fintliga grundskolor inom den aktuella kommunen. Rektorerna hittades på kommunens 

hemsida där det fanns information om respektive skola och dess rektor. Denna kontakt togs 

för att ta del av grundskollärares maillistor, för att sedan göra ett urval. Rektorerna fick även 

ta del av missivet som senare skulle skickas ut till grundskollärarna. Maillistorna skrevs ut 

och alla mailadresserna klipptes ut, lades nervända med adressen nedåt och blandades till en 

hög på bordet, därefter drogs 40 mailadresser ur högen. När urvalet var genomfört kon-

taktades respondenterna via att missivet skickades ut via mail. I väntan på deras svar 

utformades en intervjuguide (se bilaga 2) med ändamål att besvara studiens syfte.  

Från början var det svårt att få tag på intervjupersoner och de flesta svarade att de hade 

mycket att göra. Bland annat var utvecklingssamtal och rättning av prov anledningarna till 

att de inte kunde delta i studien. Andra svarade att de inte ville ställa upp på en intervju.  31 

grundskollärare svarade nej. Eftersom personer inom läraryrket har mycket att göra 

föreligger en tacksamhet till de personer som har ställt upp på intervjuerna. Totalt var det 

nio grundskollärare som tackade ja till intervjun. Intervjuer bokades via mail eller telefon och 

därefter bestämdes dag och tid för intervjuerna. Då nio intervjuer troligtvis skulle vara 

tillräckligt för att genomföra studien och resultera i ett givande resultat beslutades att det 

inte skulle göras ytterligare ett urval. 
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Utifrån överenskommen dag och tid genomfördes intervjuerna med de nio grundskol-

lärarna. Detta skedde med utgångspunkt från den redan utformade intervjuguiden med 

tillägg av följdfrågor. Det formulerades även frågor som uppkom under samtalet med 

respondenten och som utgick från vad intervjupersonen hade berättat om i intervjun. Utifrån 

de frågor som ställdes kunde grundskollärarna som intervjuades formulera sina svar fritt, 

eftersom frågorna grundade sig på öppna frågor. 

Innan intervjun inleddes skedde en presentation av bland annat syftet med denna studie. 

Grundskollärarna informerades även om studiens utgångspunkt från Vetenskapsrådets 

forskningsetiska aspekter. Innan intervjun påbörjades intogs även ett muntligt samtycke för 

att ingå i studien och för att spela in intervjun via en inspelningsapparat. När detta infor-

merades var det tre grundskollärare som inte ville bli inspelad och då fördes anteckningar. 

De intervjuer där grundskollärare samtyckte till att spela in intervjun fördes även där 

anteckningar i form av stödord. Stödord skrevs ned för att göra det lättare att utforma 

följdfrågor utifrån vad den aktuella personen berättade om. 

Intervjuerna som genomfördes varade mellan 28 och 77 minuter beroende på i vilken grad 

grundskollärarna hade tid att berätta om sina uppfattningar av kompetensutveckling och 

fortbildning. I takt med att intervjuer genomfördes transkriberades det inspelade materialet 

för att det senare skulle ingå i analysarbetet.  

Analysfasen inleddes med att läsa igenom varje intervju och att kategorisera svaren i olika 

teman som uppkom, de presenteras i resultat- och analysavsnittet. Relevanta citat valdes 

sedan ut för att styrka analysen och tolkningen av grundskollärares livsvärld angående 

kompetensutveckling och fortbildning. Utifrån vad som framkom i analysen av studiens 

resultat bildades  diskussionsavsnittet. Hela studien avslutas med att framföra formulerade 

tankar om framtida studier som grundar sig på vad som har visat sig vara av intresse utifrån 

denna studies resultat. 

Analysmetod 

Som analysmetod på studiens insamlade data användes analytisk induktion. Denna form av 

analysmetod innebär att när all data till studien har insamlats analyseras det och det leder till 

slut till ett bildande av teorier (Hartman, 2004). Anledningen till att teoretiseringen skedde 

efter att studiens all data var insamlat var för att inte medvetet eller omedvetet påverka det 

insamlade datamaterialet. Med andra ord skedde teoretiseringen sist för att inte påverka 

intervjupersonernas svar i de efterkommande intervjuerna som utfördes.  

I och med att studien utgår från den hermeneutiska ansatsen har tolkningen skett i 

analysen eftersom det är här insamlad data tolkas för att teorier ska bildas. Analysprocessen 

består av kodning och tolkning av den insamlade informationen. Kodningen utgörs av en 

kategorisering av data som belyser intressanta begrepp och kategorier som förekommer 

(Hatman, 2004). De mest förekommande svaren utifrån intervjuerna i studien bidrog till att 

kategorier kunde skapas. Det redovisas i resultatet och är tolkning av intervjusvaren. 

Tolkningen består i denna studie av formulerande av teorier utifrån tolkningar av data som 

insamlats. Då studien utgår från den analytiska induktionen har genomförandet av kodandet 

och tolkandet av det insamlade materialet skett när all data var insamlad.  

Att inta ett tolkande perspektiv i studien som genomförts innebär att skapa en förståelse 

för grundskollärares tolkning av deras livsvärld. Det tolkande perspektivet utgjordes av att 
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skapa tolkningar om andras tolkningar av världen. Härmed tillämpades hermeneutikens 

cirkel om helhet och del genom att analysera intervjupersonernas svar som en del och 

helheten utgjordes av alla grundskollärare som intervjuades. Det sågs även som att intervjun 

var delen och helheten utgjordes av skolans kontext. Därefter betyder det tolkande 

perspektivet även att tolkning skett genom de termer och teorier som är rådande inom det 

aktuella området som är gällande för studien. Det tillämpades med hjälp av hermeneutikens 

andra cirkel som berör förförståelse och förståelse. Där förförståelse sammankopplades med 

nyvunnen förståelse om studiens område. 

Utifrån att ha samlat in all data och analyserat det, bildades teorier kring studiens resultat. 

Eftersom teorier som förekommer inom den hermeneutiska kunskapsansatsen utgår från den 

grupp av individer som studeras säger studiens teorier någonting om de nio grundskollärare 

som ingår i den. Teorierna säger någonting om vad denna grupp av individer har för före-

ställningar om sig själv såväl som till den tillhörande världen, det vill säga deras livsvärld. 

Etiskt ställningstagande 

I denna studies forskningsprocess har Vetenskapsrådets fyra grundläggande forsknings-

etiska principerna tagits i beaktning. Informationskravet handlar om att studiens syfte och 

genomförande ska informeras till de personer som tillfrågas att ingå i studien (Bryman, 2011; 

Vetenskapsrådet, odat.). I studien har informationskravet formulerats i det missiv som 

skickats ut till de utvalda grundskollärarna. Dessutom har de informerats om de forsknings-

etiska principerna i samband med intervjutillfället innan intervjun påbörjades. Detta skedde 

för att grundskollärarna skulle besitta full kontroll över vad studien innebär angående syfte 

och vad de har för rättigheter att delta såväl som att plötsligt avböja sitt deltagande. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien själva har rätten över sin egen med-

verkan. Vetenskapsrådet (odat.) benämner det som att deltagarna i en undersökning själva 

bestämmer om sin eventuella medverkan och med detta ska ett samtycke inhämtas från varje 

individ. Detta har de deltagande individerna informerats om i samband med intervju-

tillfället, det vill säga innan intervjun påbörjades. Även detta informerades i missivet som 

skickades ut till grundskollärarna. Innan intervjun påbörjades frågades det muntligt om 

individerna  samtycke till att delta i intervjun. De informerades om att de har rätt att avsluta 

sin medverkan när de vill och att det är frivilligt att ingå i studien. Dessa etiska ställnings-

taganden är även viktigt i den aktuella studien utifrån valet att spela in intervjuerna. 

Inspelandet har enbart skett om samtycke till inspelningen funnits. Detta resulterade i att det 

var tre personer som inte ville bli inspelade av olika anledningar. Det togs i beaktande och 

då fördes bara anteckningar. 

Konfidentialitetskravet berör hanteringen av personuppgifter. Denna hantering av upp-

gifter om deltagarna i studien innebär att de ska hanteras på ett ställe som inte obehöriga kan 

erhålla tillgång till. Dessutom ska inte de uppgifter som framkommer i studien kunna 

sammankopplas med deltagarna på så vis att man tydligt kan känna igen vem som har sagt 

vad (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, odat.). Datamaterialet till denna studie har lagrats utan 

namn och har hanterats säkert. Det har skett genom att personuppgifter och intervju-

materialet har åtskilts. Intervjupersonernas namn har inte skrivits ut i studien för att skapa 

en anonymitet gentemot andra utomstående. I framställningen av citat har det varit viktigt 

att avrapporteringen inte ska leda till att utomstående personer kan avkoda vem som har 
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uttalat sig i det datamaterial som redovisas. Av den anledningen har val gjorts angående att 

inte skriva ut namn eller skola där personen i fråga är verksam. 

Den fjärde forskningsetiska aspekten berör i vilket syfte som datamaterialet används. Här 

är det viktiga att data som framkommit av studiens deltagare enbart används i forsknings-

syftet och inte användas i icke-vetenskapliga ändamål (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 

odat.). Det betyder att den insamlade data enbart har använts för att genomföra studien och 

inte heller till något annat syfte i framtiden. Avsikten med studien är att bidra med kunskap 

utifrån studiens syfte och därför finns inte något intresse av att använda studiens data till 

något annat ändamål. 

Metoddiskussion  

Hermeneutik som ansats 

Att använda den hermeneutiska kunskapsansatsen i denna studie var lämpligt med tanke på 

att det genom studien finns en vilja att bidra med kunskap utgörandes av förståelse om 

grundskollärares livsvärld. Det förutsätter att studien utgår från en kunskapsansats som 

grundar sig på tolkning och reflektion för att kunna bilda en förståelse om grundskollärares 

uppfattningar om kompetensutveckling och fortbildning, vilket skapar förståelse för deras 

livsvärld gällande skolans fortbildningskultur. Detta uppnås genom hermeneutiken. Det 

betyder att denna studie inte syftar till att förhålla sig till antalet grundskollärare som anser 

något, vilket skulle lämpa sig bättre med en kvantitativ studie och ansats.  

Intervju och intervjuguide 

Intervju som metod passade bra för att skapa en förståelse för grundskollärares syn på 

kompetensutveckling och fortbildning. Antalet genomförda intervjuer fokuserade på ett fåtal 

intervjupersoner vilket kan anses vara negativt. Det är dock innehållet i intervjuerna som är 

av intresse och inte dess mängd, därav har de nio genomförda intervjuerna varit lämpliga i 

antal. Detta eftersom syftet är att låta intervjupersonerna ingående berätta om sina upp-

fattningar och tankar om skolans fortbildningskultur. Dessa intervjuer förutsattes ge rikligt 

med intervjumaterial vilket innebar att det skulle ta längre tid att bearbeta datamaterialet än 

vad som hade framkommit i slutna enkäter. Fördelen med att använda sig av intervjuer i 

datainsamlingsmetoden är att det blir mer ingående svar i semistrukturerade intervjuer än i 

exempelvis strukturerade intervjuer eller enkäter.  

Med tanke på att studien var begränsad i tid har det varit bra att fokusera på ett fåtal 

intervjuer. Även om intervjuer tar lång tid att genomföra i jämförelse med enkäter vägs det 

upp av den mängd information som förekommer i och med intervjuer. Utifrån att det är få 

intervjuer som är aktuella i studien leder det till att det inte kan generaliseras till en 

population. Då avsikten med studien inte har varit att generalisera resultatet har det inte 

utgjort något hinder. Istället har nyttan dragits av att intervjua ett fåtal personer och på så 

sätt fokuserat mycket på deras svar.  

Utifrån etiska synpunkter har intervjuer varit bra att använda i denna studie eftersom det 

är intervjupersonerna som själva har den bestämmande rätten över sitt deltagande. Det 

innebär även att det är de själva som bestämt vad som sägs och hur mycket de har 

eftersträvat att säga eftersom det är de som utformar sina egna svar angående sina upp-

fattningar. Det fanns en medvetenhet om att intervjuarens närvaro kan ha påverkat intervju-
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personernas svar. Men för att undvika detta utgick intervjuerna från samma frågor och det 

tänktes noga igenom för att inte ställa ledande frågor.  

Vid de intervjuer där inte samtycke gavs för att spela in samtalet var det svårt att som 

ensam intervjuare uppnå ett bra flöde i samtalet. Det gjorde det svårt att hinna skriva ned 

allt som uppkom i intervjun. Vidare resulterade det i att allt inte kunde skrivas ned för att få 

ett någorlunda bra flyt i konversationen. Dock kan inte uteslutas att viktigt information som 

sades inte hanns skrivas ned. 

Tillförlitlighet och giltighet  

Denna studie har en kvalitativ utgångspunkt och därför är det mer lämpligt att använda sig 

av begreppen tillförlitlighet och giltighet istället för reliabilitet och validitet. Reliabiliteten är 

ett mått som utgör tillförlitligheten av det instrument eller tillvägagångssätt som används i 

den aktuella studien (Bell, 2006). Resultaten som framkommer i studiens olika intervju-

tillfällen ska kunna förutsättas att de ger samma resultat om studien skulle göras vid ett 

annat tillfälle utifrån liknande grunder.  

I denna studie har det eftersträvats att intervjuguiden som använts i den semistrukturerade 

intervjun ska resultera i liknande svar på de frågor som ställs. Men eftersom det handlar om 

människors uppfattningar kan inte exakt samma svar erhållas även om intervjupersonerna 

får samma frågor. Dessutom kan inte studiens resultat bli fullständigt det samma om det inte 

inkluderar samma intervjupersoner, fast personerna i fråga kan även ha ändrat sina upp-

fattningar. Till följd av det är intervjupersonernas egna uppfattningar om fenomenet i 

samband med den tidpunkt som intervjun genomfördes som är relevant. 

Frågorna i intervjuguiden ska mäta vad de är avsedda att mäta. Inom den kvalitativa 

forskningen handlar det om trovärdighet eller giltighet (Bell, 2006). I denna studie har det 

varit viktigt att utforma intervjufrågorna på ett sätt som leder till svar angående grund-

skollärares uppfattningar om kompetensutveckling och fortbildning. För att intervjufrågorna 

ska leda till denna förståelse har varje intervjufråga utformats utifrån att uppfylla studiens 

syfte. Detta kan i sin tur skapa trovärdiga argument av tolkningarna.  

För att uppnå tillförlitlighet och giltighet i studien har utgångspunkten varit att utgå från 

att tolkningarna av reslutet är giltig genom att visa på det som studien har undersökt och 

tydligt förklara dessa olika steg. Detta har noggrant skett genom att alla steg i forsknings-

processen utgått från studiens syfte för att säkerställa att det undersöks det som studien 

syftar till att utreda, och att resultatet är relevant utifrån syftet (se studiens procedur, sida 

13). 

I och med att denna studie har utgått från andra människors uppfattningar är det svårt att 

säkerställa tillförlitligheten och giltigheten i deras svar. Svårigheten handlar om att när 

intervjusvar har analyserats har det inte kunnat avgöras om grundskollärares uppfattningar 

är riktiga. Det har lett till att det har tittats på helheten av alla intervjuer och där har en be-

dömning gjorts att alla intervjupersoners svar verkar korrekta. Det kan reflekteras att 

eftersom de har ställt upp på en intervju pratar de utifrån sina egna uppfattningar. Dessutom 

genom att ha intervjuat grundskollärare, som var syftet med studien, har tillförlitlighet och 

giltighet stärks i och med att utgå från deras uppfattningar.  
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Tolkningar  

Tolkningarna i denna studie utgår från tidigare uppfattningar om grundskollärares 

kompetensutveckling  och fortbildning som har erhållits genom att ta del av relevant 

litteratur såväl som forskning inom området. Dessutom har tolkningarna fått en stor 

inverkan utifrån intervjupersonernas egna uppfattningar om kompetensutveckling och fort-

bildning. Då studien utgått från hermeneutikens cirklar om hel-del och förförståelse-

förståelse, har dessa olika aspekter vägts in i tolkningarna. Dels handlar det om att se 

grundlärares tankar enskilt som i analysen har gjorts i relation till vad helheten av denna 

grupp individer har sagt om kompetensutveckling och det innebär att det säger någonting 

om skolans kontext. Dessutom har förförståelsen inom ämnet invägts med den förståelse 

som har bildats genom att ta del av de intervjuade grundskollärarnas uppfattningar om 

skolans fortbildningskultur. 

Det är även av vikt att tillägga att egna tolkningar leder till en förståelse som kan spegla sig 

annorlunda i jämförelse med andras, detta eftersom vi individer har olika uppfattningar och 

tolkar saker undermedvetet. Dessutom beror tolkningarna i vilken kontext som de genom-

förs och den rådande tidsandan. Detta leder till att tolkningarna påverkar resultatet. Men 

eftersom utgångspunkten är utifrån den hermeneutiska ansatsen där forskarens egna 

tolkningar är det väsentliga dras nyttan av att använda egna tolkningar. 
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Resultat och analys 

I denna studie har nio intervjuer genomförts med grundskollärare i syfte att skapa en 

förståelse av deras uppfattningar om kompetensutveckling och fortbildning. Denna för-

ståelse redovisas i detta avsnitt. Resultatet har uppkommit utifrån analys av det insamlade 

datamaterialet och kodning har bidragit till en indelning i olika kategorier, dessa kategorier 

utgör rubrikerna i avsnittet. Skapade kategorier utifrån intervjumaterialet är:  

 Betydelsen av kompetensutveckling 

 Brister inom kompetensutveckling 

 Grundskollärares egna intresse 

 Saknad av reflektion, utvärdering och forskningsanknytning 

Det är tolkningen av intervjupersonernas uppfattningar av fenomenen kompetensutveckling 

och fortbildning som har bidragit till denna kategorisering. De olika kategorierna styrks av 

citat från respondenternas uppfattningar och påvisar i och med det analysens tillförlitlighet 

angående de framkomna kategorierna. I resultat- och analysavsnittets avslutande del har en 

sammanfattning skrivits innehållande det väsentligaste angående grundskollärares upp-

fattningar om kompetensutveckling och fortbildning. 

Grundskollärarna som har intervjuats är i varierande åldrar, från 36 till 66 år. De har olika 

lång erfarenhet av att jobba inom grundskolan, från nio år upp till över 40 år. Individerna 

undervisar inom ämnena:  

 Engelska 

 Geografi 

 Hemkunskap 

 Historia 

 Mattematik 

 Musik 

 Religion 

 Samhällskunskap 

 Slöjd 

 Spanska  

 Svenska 

Inom ämnena hemkunskap, musik och slöjd undervisade grundskolläraren enbart i det 

ämnet, medan de andra grundskollärarna hade två eller fler ämnen som de undervisade i. 

Sju stycken är kvinnor och två stycken är män. Intervjupersonerna benämns i denna text som 

respondenter och där citat redovisas står det exempelvis R1, R2 och R3. I citaten som 

redovisas har ibland text tagits bort före, emellan eller efter för att påvisa den text som är av 

intresse. Där text har tagits bort står det: [...] 

Betydelsen av kompetensutveckling  

Respondenternas åsikter är att kompetensutveckling är mycket viktigt. De menar att 

kompetensutveckling huvudsakligen hjälper dem att fylla på med ny kunskap eller för att bli 
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påminda om gammal kunskap som har glömts bort. Utifrån ett större perspektiv handlar det 

om att utveckla undervisningen och bedömningen i skolan. Det är respondenternas kompe-

tens som ska utökas genom att de får nya erfarenheter och det ska gynna eleven genom att 

satsa på grundskolläraren. Nyttan av kompetensutveckling innebär att grundskollärarna får 

ta del av en inspirationskälla för att utvecklas inom sitt yrke.  

Vi ska bli duktigare på att ge eleverna det som de behöver för att de ska nå sina mål, 

om det nu är godkänt eller om de har högre mål. Det är för att vi ska bli duktigare 

pedagoger och hitta alternativa undervisningsmetoder (R7). 

Dels tycker jag att det handlar om att få inspiration om till exempel hur man ska lära 

ut [...] Kompetensutvecklingen kan ju vara sådant som jag känner igen och då 

handlar det om att fräscha upp minnet. Jag tycker att det är en kick och att man får 

bekräftat att man gör rätt (R1). 

Respondenterna anser att kompetensutvecklingen hjälper dem att följa med i den rådande 

samhällsutvecklingen genom att erhålla den nyaste kunskapen. I intervjuerna framkommer 

även att de har ett behov att få tillgång till denna kunskap i sin kompetensutveckling därav 

det krävs att fortbildningen är utformad utifrån rådande samhällsutveckling. Det leder i sin 

tur till att skolans verksamhet kan utvecklas. Respondenterna anser att skolan inte är sam-

rådande med samhällets syn på vad skolan ska lära ut för kunskap. 

Jag tycker att det är ett stort begrepp att vara lärare idag och då behövs det 

kompetensutveckling och fortbildning som motsvara detta, vilket det till viss del gör 

men det finns som sagt behovsområden som behövs ses över (R9). 

I stort ser jag det som att det ska vara ett sätt att utveckla verksamheten. Det handlar 

om att barn inte är lika idag som de var igår, det sker hela tiden utvecklingar som vi 

måste kunna förhålla oss till. Dessutom kommer det nya rön baserat på vetenskap 

som vi ska utgå ifrån (R1). 

Det här är fascinerade för det känns inte som att man har en samsyn på tanken 

mellan skola och samhälle om vad man egentligen vill ha ut av skolan [...] Sen om 

man ser på hela den här samhällsdelen måste man se till att även lärarfortbildning 

följer den. Om vi vill att ungdomarna ska använda datorer att skriva på och använda 

det som ett hjälpmedel, då måste lärarnas kompetensnivå vara högre än elevens (R3). 

Utifrån respondenternas uppfattningar om kompetensutvecklingen var betydelsen av att få 

tillgång till kompetensutveckling och fortbildning viktig för dem personligen såväl som för 

skolan och eleven. Respondenterna utryckte i intervjuerna mer eller mindre en frustration 

över att det råder brister inom grundskollärares kompetensutveckling då det bland annat 

inte utgår från den rådande samhällsutvecklingen. 

Brister inom kompetensutveckling  

Respondenterna får sällan ta del av kompetensutveckling. Det framkommer att det finns en 

pott med pengar som ska gå till kompetensutveckling. Respondenterna har dock upp-

fattningar om att de inte får ta del av dessa pengar, i alla fall inte så pass mycket som de 
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själva vill. Bristen på pengar tolkas vara något som hindrar ett möjliggörande av kompetens-

utveckling och skapar uppfattningar om orättvisor. 

Det ska göras en plan om kompetensutvecklingen men den tappas oftast på vägen. 

Dels kan det handla om att det inte finns några pengar eller att man prioriterar en 

annan grupp som inte fått kompetensutveckling på ett tag [...] Men egentligen ska 

pengarna föredelas rättvist men så har jag inte upplevt att det är (R1).  

Det är ju vissa som får gå på väldigt dyra utbildningar och kurser som kostar 

jättemycket tycker jag, till exempel specialpedagoger eller hon som jobbar med 

nyanlända på SVA behöver gå på ganska mycket utbildning och ta till sig vad som 

händer där. Så man kan inte säga att det är rättvist fördelat, fast det borde ju vara så 

[...] Vi har i flera år ansökt om att få åka till [...] och nu fick vi faktiskt göra det så det 

var ju trevligt (R8). 

När respondenterna får ta del av kompetensutveckling upplever de brister på relevant 

innehåll. Det uppfattas av respondenterna att det är onödig utfyllnad eftersom det inte är 

planerat utifrån deras behov av kompetensutveckling, utan det sker utifrån vad chefen tror 

att personalen behöver. Hos respondenterna skapar det inte motivation eftersom det inte 

finns ett önskat behov av den formen av fortbildning. Även om respondenterna i sitt med-

arbetarsamtal påvisar sina brister som behövs ombesörjas med fortbildning är det något som 

sällan åtgärdas. Problemet med icke relevant innehåll kan även vara att syftet med 

fortbildningarna som de är tvingade att genomgå inte framgår. Det är även tydligt att fort-

bildningens innehåll omfattar sådant som respondenterna uppfattar som självklara saker 

som egentligen inte behöver läras ut. Respondenterna har också uppfattningar om att fort-

bildning om läroplaner periodvis har fått ta för mycket tid och uppmärksamhet ibland. 

Ibland är det självklara saker som exempelvis det här med värdegrunden som var 

aktuell för många år sedan. Såklart att vi måste gå igenom det här för det funkar inte, 

men normalt vet vi ju att man ska behandla folk som man själv vill bli behandlad, det 

är inte så konstigt egentligen men det satsas mycket tid på det (R4). 

Det där är väldigt mycket upp till den chef som du har och hur insatt han eller hon är 

i verksamheten och dess behov. Har du en insatt chef som vet det då blir det något 

helt annat. Men oftast har du inte en sådan chef och kanske inte för de lägre åldrarna 

utan det är någon som har jobbat med högstadiebarn. Och då blir det jättesvårt att 

veta vad vi behöver (R8). 

Nu ska jag vara väldigt ärlig. Hade man skrivit en läroplan som inte ställer centrala 

tolkningsföreträden utan bara hade varit väldigt tydlig på det centrala innehållet då 

hade man inte behövt traggla mycket med läroplanen [...] Det här har gjort, och då 

måste jag vara ärlig, vi har faktiskt haft några väldigt bra föreläsare men det här 

gäller egentligen att reda ut saker som borde ha varit utredda när man lägger ut 

läroplanen (R3). 

Ovanstående citat visar att cheferna sällan utgår från medarbetarnas behov. Respondenterna 

benämner att de får del av fortbildning ungefär två gånger per år varav det sällan är ämnes-
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inriktad fortbildning. Detta är något som efterfrågas av respondenterna, speciellt de som är 

den enda på skolan som undervisar i det aktuella ämnet. 

Ämnesutvecklingen är någonting som hela tiden får stryka på foten mot kurser om 

mobbing, nya styrdokument och så vidare. Och det är synd för många har valt det 

här yrket för att de är intresserade av sina ämnen. Men det prioriteras väldigt sällan 

(R6). 

Sen ämnesfortbildning har icke förekommit överhuvudtaget, alltså på 40 år [...] Till 

exempel sådana saker som upphovsmannarättslagen som är jätteviktig för 

musiklärare, inte ett ord [...] Hela digitaliseringen med cd och att man kunde börja 

spela in själv, mp3, enkla inspelningsprogram som garageband som alla kan jobba 

med, utvecklingen av Youtube, utvecklingen av streamad media, upphovsrättslagen, 

kombinationen film och filmmusik. Det är alltså en revolution på skapandeprocessen 

som är enorm. Ingenting har vi fått på det här (R3). 

Jag skulle vilja om jag tänker kompetens att man varje år eller varannan år får träffa 

motsvarande lärare, alltså ämneslärare [...] Att man både får en föreläsning om något, 

det vill säga proffskunskap och sen att  man får träffa kollegor som man utbyter 

erfarenheter med [...] Jag i mitt fall som har hemkunskap och jobbar ensam på en 

skola, då blir man lite uttömd efter ett tag och behöver få påfyllning eller behöver 

diskutera sitt ämne med någon (R5). 

När respondenterna inte berättade om sina uppfattningar om den bristande kompetens-

utvecklingen inom ämnet var ett återkommande tema IT. Respondenterna ansåg att det 

behövs ännu mer kompetensutveckling inom IT-området för att de ska kunna vara en del av 

samhället och följa med i dess utveckling. 

Utvecklingen går fort i till exempel it och sociala medier, det är ett område som är 

stort och där behövs det mer kompetensutveckling än vad som har getts. Dessutom 

tror jag att det kan vara så att det är svårt för lärare att ta till sig och använda det i sitt 

yrkesutövande, det borde man göra någonting åt (R2). 

 [...] Det här tycker jag är oerhört grundläggande. Dessutom som steg två ändras det 

hela tiden. Ett Word från -95 där ser grunden likadant ut idag men funktionerna är 

helt annorlunda [...] Då åkte skämskudden fram. Hade man istället fått lagt den tiden 

på att se skillnaden på det senast Word och föregående hade det varit bättre. Det ska 

vara ett arbetsverktyg för oss och vi ska kunna lära ut det som ett arbetsverktyg för 

eleverna (R3). 

De ovanstående förklaringarna av brister visar att respondenterna vill ta del av relevant 

kompetensutveckling eftersom det utgör nytta för deras yrkesutövande. Det tolkas även som 

att det är upp till grundskollärarna själva att ta ansvar för att ämnesfortbilda sig själv och det 

kräver någon form av intresse till sitt yrkesutövande. 
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Grundskollärares egna intresse 

Det framkommer av många respondenter att det är grundskollärarnas egna ansvar att de lär 

sig inom sitt ämnesområde eftersom det sällan förekommer fortbildning inom det. Då ut-

vecklingen sker snabbt inom vissa ämnen ställer det höga krav på att grundskolläraren själv 

ansvarar för att ta del av den nyaste kunskapen. Det kan utläsas av respondenternas svar 

som att de har en stark förmåga att motivera sig själv till vidareutveckling. Flera av dem har 

läst extra kurser inom universitet för att stärka sina kunskaper inom sitt huvudämne, samt 

att använda forum på internet som ett komplement till ämnesfortbildning. Respondenterna 

menar att annars skulle de inte kunna utföra sitt arbete i och med att befintlig 

kompetensutveckling är bristande. De uppfattar även att annars skulle de förlita sig på 

kunskapen från lärarutbildningen, som säkerligen inte följer rådande samhällsutveckling. 

Jag har under åren vidareutbildat mig eftersom jag ett tag kände ett behov av att göra 

det, det var två år. För mig handlade det om att jag själv är intresserad och vill läsa 

mer (R2). 

[...] Jag var 50 år och tänkte att jag måste göra någonting åt det här och då läste jag 

religion på Mittuniversitetet och det tyckte jag var en nytändning. Att vara ny i ett 

ämne och ändå vara erfaren lärare, det tyckte jag var spännande (R4). 

[...] det finns ett forum på facebook där jag breddar min kompetens inom ämnet. Det 

är ett pedagogforum där man delger saker och där man kan få reda på hur andra 

jobbar med olika saker inom ämnet (R9). 

Utifrån respondenternas svar kan tolkas att det är deras egna intresse som styr motivationen 

till att utveckla sin kunskap utanför skolans verksamhet. Något som framkommer är att 

deras livssituation, utifrån tolkning av bakgrundsinformationen, har inverkan på om de 

väljer att vidareutveckla sig eller söker kurser för att förstärka befintliga kunskaper. 

Det har ofta varit så att man har sökt sig till någon kurs. Man har fått tala om sitt 

intresse och ställt sig på tur att få åka [...] Men jag kunde inte påverka kursen, men jag 

hade sökt den för att jag var intresserad [...] Sen de sista åren har jag känt att jag 

måste låta de yngre lärarna åka, det känns som att jag inte vill fara på någon sådan 

fortbildning när det är fem år kvar till pension (R4). 

Man kan ta en mer aktivt engagemang att åka på fortbildningar, men det är upp till 

dig som individ. Som småbarnsförälder prioriterar man annat just nu i livet. Man 

förlorar ganska mycket om man är borta helger (R6). 

Att åka iväg på kurser inom kommunen eller på långa resor är något som motiverar en del 

av de intervjuade respondenterna. Det tolkas som en möjlighet till miljöombyte, att träffa 

andra kollegor och bilda kontaktnätverk som kan skapa motivation även om fortbildningen i 

sig inte är relevant. Det som tolkas utgöra mest motivation till att vara engagerad i 

utbildningen det är när individerna får en möjlighet att själva söka till kurserna och genomgå 

det av egen vilja. Respondenter ansåg även att de måste utgå från vad samhället vill ha 

skolan till och det skapar motivation för dem att vara aktivt deltagande i fortbildningen som 

de är tvungna att gå på. 
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Det är klart att om jag själv har sökt den och vill åka iväg då är det klart att jag är 

engagerad. Jag känner att man vill återbetala på något vis, att man vill berätta om att 

det är det här som jag har lärt mig från konferensen [...] Men jag tycker ändå att det är 

en massa andra kollegor där som jag får träffa och bara det gör att jag kan tycka att 

det är ganska kul [...] Oftast får man också fika och det är jättetrevligt tycker jag [...] 

det är jätte roligt att vi har gemensamt fika för det har vi aldrig på vårt jobb (R5). 

Jag tyckte att det var fortbildning eller kompetensutveckling till hundra procent, fast 

det bara var på andra skolan och att det inte var några inhyrda föreläsare. Utan jag 

fick lära mig av mina kollegor om sådant som de kan och som jag behöver lära mig. 

Det måste inte vara att man åker iväg men det blir en positiv variation under veckan 

(R7). 

Ja jag tycker att utbildningen inte behöver vara i stan. Men ska jag åka någonstans vill 

jag vara med och påverka innehållet. Jag tycker att det är inspirerande att åka och 

prata med andra inom samma område eller med andra för den delen också. Man får 

inspiration och utvecklar kunskapen (R9). 

Man måste vara lite egoistisk, det måste ge mig någonting i mitt yrke. Det är det 

första. Sen får man ta sig själv i nackskinnet och tänka vad har jag betalt för, jo staten 

vill att det är så här det ska fungera i skolan. Det här är ju inte mitt privata projekt att 

vara lärare här, utan det här gör jag för att det är mitt jobb (R4). 

Ovanstående citat belyser att motivationen höjs om respondenterna själva har valt 

utbildningen och som då leder till att de får vara med och välja innehåll. Det kan tolkas som 

att det är en valfrihet och att kunna påverka sin egna kompetensutveckling som eftersträvas. 

Att känna att det är ett relevant innehåll handlar om att de ska känna att de har nytta av den 

nya kunskapen i den dagliga verksamheten. 

Det är viktigt att det är angeläget och att det berör mina ämnen eller min situation [...] 

Allt med utgångspunkt från där man är. Jag har inget intresse att gå på en förläsning 

som handlar om universum för det har jag ingen nytta av, utan det ska vara något 

som för mig är angeläget och som jag känner att jag har nytta av (R7). 

Så jag är väl ute efter något slags valfrihet eller att fortbildning mer utgår från mig 

och att jag som individ ges möjligheter. Då tror jag att det skulle bli bättre. Jag är 

betydligt mycket mer motiverad att åka på den här utrikespolitiska institutets 

utbildningen, där jag redan har vissa kunskaper och är intresserad av ämnet (R6). 

Huvudsakligen är det avsaknad av delaktighet och påverkan på fortbildningens innehåll 

som skapar en känsla av att vissa respondenter känner sig tvingade att genomgå fortbild-

ning.  

Saknad av reflektion, utvärdering och forskningsanknytning 

Respondenterna uppfattar förutom bristen på delaktighet att fortbildningar innehållande 

föreläsningsform inte möjliggör ett aktivt deltagande. Kraven på fortbildning utgörs av 

intressant innehåll och bra föreläsare som besitter expertkunskap. Det råder oenighet bland 



 

 

25 

respondenterna om föreläsningsform eller diskussion i små grupper utgör bäst lärande. Men 

praktiska övningar förespråkar alla respondenter utgör bra redskap till lärande. 

Jag älskar att sitta och lyssna på folk som kan saker men då vill jag att de ska kunna 

och vara duktiga. Jag vill inte sitta och lyssna på någon som kan ungefär lika mycket 

som jag (R5). 

Man blir ju inte aktiv om man sitter i teatersalongen med 400 personer, utan då ska 

det vara en liten grupp där man kan ha en dialog, då kan man vara aktiv (R8). 

Men det är jätteviktigt att fortbildningen är bra, att den har ett syfte och att vi, om det 

exempelvis var det där med it, verkligen fick prova på det så att vi kunde gå hem 

nästa dag och köra det. För annars blir det bara någonting som man hör där och sen 

inte minns hur det var man gjorde (R7). 

Respondenterna uppfattar att fortbildningar inte används fullt ut. De anser att reflektion och 

utvärdering saknas efter att de har fått gå på exempelvis en föreläsning.  Respondenternas 

uppfattningar är att om reflektion används kan de lättare använda sig av den nya kunskapen 

i yrkesutövandet och då skulle det kännas mer givande.  

Dessutom till dessa kompetensdagar glömmer man att utvärdera efteråt vilket gör att 

det har varit slöseri med tid och pengar som inte kan användas i praktiken [...] För att 

det ska vara givande behövs reflektionen efteråt (R2). 

Vi får en massa information och så följs det inte upp och det känns ganska ofta 

meningslöst [...] Det är bara föreläsningar utan reflektioner, efterarbete och  förarbete. 

Hade jag gjort likadant med mina elever hade de inte varit bra på sina prov (R6). 

Tyvärr tror jag att mycket kompetensutveckling försvinner på något vis. Jag tror inte 

att samhället får tillbaka lika mycket som de satsar på grund av att det kanske är 

arrangerat och organiserat på fel sätt. Att man kanske bara skickar en person eller att 

man inte har reflektion efteråt. I februari hade vi två kompetensdagar och nästa vecka 

ska vi reflektera över det som vi gjorde i februari (R7). 

Respondenterna belyser även vikten av att samordna kompetensutvecklingen på ett 

långsiktigt sätt för att det ska bilda en helhet. Ett annat återkommande tema är att de vill ha 

en bättre samverkan mellan Mittuniversitetet och skolan för att ta del av den nyaste forsk-

ningen inom området. I slutänden vill respondenterna kunna använda sig av forskningen 

praktiskt inom yrkesutövandet. 

Som lärare får vi genomgå många olika pedagogiska svängningar där det är 

intressant att lära sig om forskning som leder till en ny syn på organisationen, vilket 

behövs genom de nya svängningarna [...] vilket ibland saknas (R2). 

Det måste in oerhört mycket mer ämnesinriktning, det måste det eftersom den är helt 

obefintlig. Du måste som lärare i grundskolan vara i framkant i ditt ämne [...] det ska 

egentligen inte vara svårt att ordna. Det finns många inom den akademiska världen 

som kan hålla mycket bra föreläsningar om det här. Skulle man ta några av de på 
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Mittuniversitetet som skulle hålla i det skulle det vara strålande. Det skulle inte 

behöva vara de här stora grejerna utan bara att ha en ständig, kontinuerlig kontakt 

med den akademiska världen. Läraryrket är trots allt ett akademisk yrke i grunden 

och då måste du ha en hand i den akademiska världen (R3). 

[...] om inte jag utvecklar mig kommer jag att vara ganska mossig och hänger inte 

med, det gäller att vara up to date när det gäller forskning. Det handlar om att jag 

genom kompetensutveckling kan ta del av forskning som handlar om pedagogik [...] 

Jag tycker att det är viktigt att kompetensutvecklingen är på den nivån att den är 

forskningsbaserad (R7). 

Sammanfattning  

I ovanstående text framkommer att respondenterna i studien har ett stort behov av att få ta 

del av ämnesrelaterad fortbildning samt inom IT. De anser att kompetensutvecklingen sällan 

möjliggörs och de gånger det görs är den oftast bristfällig. Respondenterna menar att det är 

viktigt att kompetensutveckling möjliggörs för att förbättra verksamheten utifrån samhällets 

utveckling och för att ge elever relevanta kunskaper. Det visar att de har nytta av kom-

petensutveckling för att utveckla sina kunskaper för att sedan använda det praktiskt. Men 

detta hindras genom att det sällan möjliggörs till kompetensutveckling och att det inte utgår 

från deras behov, utan att det är staten och skolors respektive rektor som styr. Fortbildningar 

ska ha relevant innehåll och valfriheten till att delta skapar motivation hos respondenterna. 

Att träffa kollegor och utbyta kunskap med dem utgör även det en motivation till att lära sig 

i skolans fortbildningskultur. Respondenternas egna intresse utgör en stor grund för att 

utveckla sitt lärande vilket leder till egna initiativ att lära sig på fritiden eller genom att söka 

sig till kurser. Dessutom efterfrågas ett större samarbete med forskarvärlden genom uni-

versitet, för att utöva yrket utifrån nya vetenskapliga upptäckter om inlärning och kunskap.  
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att skapa en förståelse gällande grundskollärares uppfattningar 

om kompetensutveckling och fortbildning. Detta kommer diskuteras utifrån vad som fram-

kommit i studiens bakgrundsdel såväl som resultat- och analysavsnittet. Denna diskussion 

kommer att belysa skolans fortbildningskultur i Sverige, som inberäknas utifrån de nio 

grundskollärarnas uppfattningar om kompetensutveckling och fortbildning. 

Skolans fortbildningskultur  

I denna studie framgår det av tidigare forskning att olika länder innefattas av olika 

fortbildningskulturer. Wermke (2011) ansåg att det fanns skillnader mellan Sveriges och 

Tysklands fortbildningskultur. Det berodde troligtvis på de rådande utbildnings- och skol-

systemet i respektive land. Skolans fortbildningskultur i Sverige utgörs av samhällets tankar 

om att elever ska kunna representera vårt framtida samhälle och det kräver att de har rätt 

kunskap, vilket ska erövras genom grundskollärarens kompetens. Det behövs för att höja 

skolans kvalité som utifrån PISA-mätningar (Skolverket, 2013) visar på att skolan i nuläget 

inte uppnår detta. Kompetensutveckling syftar därmed till att lösa problematiken med 

elevers förminskade skolresultat.  

Samhällets syn på skolans fortbildningskultur är därmed att den är viktig för att uppnå 

skolkvalité. Därav är det reglerat i Sveriges skollag (SFS 2010:800) att grundskollärare ska ha 

rätt till kompetensutveckling för att uppnå bland annat nationella mål med skolan. På så sätt 

påverkar regeringen och riksdagen skolans fortbildningskultur genom att deras bestämmel-

ser och mål krävs ska uppnås. Samhället utgörandes av politiker blir de som bestämmer 

behovet av grundskollärares kompetensutveckling (Avalos, 2011; Bound & Lin, 2013). För 

grundskollärarna i denna studie visar det sig att de uppfattar att de inte kan påverka 

fortbildningarnas utformning. Det som benämns utgöra detta hinder är att de inte får ta del 

av kompetensutvecklingspengarna så mycket som de skulle vilja, som finansieras av staten.  

Det visar på att staten både utgör ett hinder och möjlighet till grundskollärares kompetens-

utveckling. Grundskollärare får tillgång till finansiering av fortbildningar genom staten, men 

den är begränsad. Det visar att skolans fortbildningskultur formas utifrån utbildnings-

politiken. Det benämns även av Hardy m.fl. (2010) som menar att beroende på landets 

utbildningspolitik formas grundskollärares professionella utveckling på olika sätt. På så sätt 

menar Hardy m.fl. att staten styr innehållet i fortbildningar som grundskollärare erbjuds 

eller tvingas genomgå. Staten bidrar även till finansiering av forskningsanknytning till 

skolorna. 

I Wermkes (2011) studie belyses att Sveriges fortbildningskultur utgörs av nära samman-

länkning mellan universitet och skola. I den rådande studien framkommer dock att grund-

skollärarna uppfattar att de har ett behov av en närmare sammankoppling mellan 

universiteten än vad som sker i nuläget. De vill ha en bättre sammankoppling då läraryrket 

anses ska grunda sig på forskning och detta erhålls på bästa sätt genom universitetens 

kunskaper som följer samhällsutvecklingen. Grundskollärarna i studien har ett högt 

förtroende till utomstående expertkunskap i de fall som utbildaren besitter mer kunskap än 

grundskollärarna. Detta kan sammankopplas med att Wermke (2011) anser att Sveriges 

fortbildningskultur traditionellt sett har haft en stark och nära kontakt med forskning. Därav 
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kan det ses naturligt att grundskollärare uppfattar den befintliga kompetensutvecklingens 

länk till universiteten som bristfällig. Detta med tanke på att de uttrycker att de gärna vill få 

del av den nyaste forskningen genom universitet. 

Grundskollärare är utbildningssystemets viktigaste beståndsdelar  

Bie (2014) och Ellström (1992) anser att lärare behöver vidareutveckla sina kunskaper för att 

de ska uppnå ett professionellt yrkesutövande. Dessutom är grundskollärare det vikigaste 

inom skolans utveckling eftersom det utgör organisationens kompetens och överlevnad 

(Beavers, 2009; Rönnerman, 1998; ; Sales, Traver & García, 2011; Wermke, 2011; Wolvén, 

2000). Grundskollärarna i denna studie uttrycker att kompetensutveckling och fortbildning 

är mycket viktigt för dem för att erhålla ny kunskap eller minnas redan befintlig kunskap. 

Grundskollärarna menar att huvudsyftet är att det ska förstärka deras professionella 

yrkesroll och utövande för att sedan stärka elevens kunskaper utifrån samhällsutvecklingen. 

Dock uppfatta de att kompetensutvecklingen såväl som fortbildningen sällan utgår från 

samhällsutvecklingen.  

Bristen på fortbildning som inte följer samhällsutvecklingen leder till att grundskollärarna 

anser att de inte får lika stor nytta av kompetensutvecklingen som de skulle behöva. 

Grundskollärarna eftersträvar kompetensutveckling och fortbildning som de kan använda 

praktiskt, om det är en sådan utbildning så motiverar de dem mer även om ämnet inte känns 

relevant. Gravani (2012) anser att saknaden av praktisk kunskap leder till att det varken 

skapas  förståelse för det grundskollärarna lära sig eller att de motiveras till att tillämpa 

kunskapen i klassrummet.  

Utifrån de ovanstående framförda uppfattningarna om kompetensutveckling och 

fortbildningens brister är det bekymrande att grundskollärares kompetensutveckling inte tas 

på allvar. Dagens brist på kvalité i skolan anser Granberg (2014) leder till att elevers 

kunskaper blir drabbade. Bristen på kompetensutveckling av hög kvalité framgår även av 

Lärarnas riksförbund (2014) vars medlemmar har uppfattat att det sällan möjliggörs för 

grundskollärares kompetensutveckling att fortbildningen är bristfällig. 

I denna studies resultat framgår att kompetensutveckling är något som är ovanligt före-

kommande och att den uppfattas som bristfällig. Uppfattningar har uppkommit att fortbild-

ning är bristfällig på grund av att grundskollärare inte möjliggörs att vara delaktig i utform-

ningen. Oftast innehåller fortbildningen sådant som de uppfattar som självklar information 

eller att det koncentreras för mycket på att analysera läroplaner istället för att inrikta sig på 

ämnesutbildning och på så vis bilda spetskunskaper. 

Grundskollärares lärande  

Kompetensutveckling genom fortbildning bör utformas utifrån grundskollärarnas behov 

eftersom de vet vilken kunskap som saknas. Detta antagande styrks av Gravani (2012) som 

anser att grundskollärares egna identifiering av behov ska styra utformningen. Även Beavers 

(2009) anser att det är grundskollärarnas egna erfarenheter bör styra val av fortbildning 

eftersom det är de själva som har uppfattning om hur de lär sig och inom vilket område de 

vill inhämta kunskap. Om inte kompetensutveckling möjliggörs utifrån grundskollärarnas 

behov kommer inte skolans kvalité att förbättras. Timperley (2013) menar att anledningen till 

att insatser i form av kompetensutveckling och fortbildning i skolan inte leder till för-
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bättringar kring elevers resultat handlar just om att grundskollärarnas behov ofta inte 

tillgodoses.  

Utifrån ovanstående tanke om att grundskollärare själva bör äga rätten till vad de anser 

behöva lära sig i fortbildning fungerar inte dessa antaganden om utbildningens innehåll 

redan är utformat. Detta blir problematiskt för grundskollärare som i tidigare beskriven 

forskning har uttryckt att det i liten utsträckning efterfrågas hur de vill att fortbildningar ska 

utformas eller vad den ska innehålla. Det bekräftas av grundskollärarna i denna studie som 

anser att de inte kan påverka utformningen mer än att ge förslag på medarbetarsamtalen. 

Men de uppfattar att förslagen sällan tas i beaktande och istället är det skolans rektor som 

bestämmer behovet. 

I denna studie uppfattar grundskollärarna att skolans fortbildningskultur grundar sig på 

ett kollektivt lärande genom att det är stora gruppföreläsningar där de trängs ihop i en 

föreläsningssal. Detta styrker Wermkes (2011) tankar om att Sveriges fortbildningskultur 

innebär gruppfortbildningar som syftar till ett lärande i grupp. Dock framkommer det i 

intervjuerna med grundskollärarna att de inte möjliggörs ett kollektivt lärande inom ämnes-

fortbildning i och med att det saknas nätverkande med kollegorna inom samma ämne. 

Avsaknaden av samverkan med andra lärare menar Nilsson (2006) handlar om att 

grundskollärare vill utbyta kunskap med varandra. 

Grundskollärare i studien har behov av att utväxla kunskap med sina kollegor och på så 

vis är fortbildning bra för att kunna skapa kontaktnät. Det förutsätter dock genom deras 

uppfattningar att grundskollärarna själva måste engagerar sig till att anskaffa sig denna 

kontakt med andra. Det egna engagemanget och initiativ till lärande och kontaktsökande har 

bland annat visat sig genom att en del grundskollärarna aktivt använder forum på internet, 

där de kan utbyta erfarenheter med kollegor. 

Att samverkan är bra för grundskollärares kompetensutveckling visar sig även genom att 

det leder till kunskaper som förbättrar grundskollärares professionella yrkesutövande 

genom att de delges nya kunskaper (Avalos, 2001; Beavers, 2009; Levine & Marcus, 2010). 

Hansson (2013) anser att samverkan inom IT leder till praktiska kunskaper genom att de 

övar tillsammans och som sedan kan tillämpas i grundskollärares yrkesutövande. Grund-

skollärarna som intervjuades i denna studie menade att praktiska övningar kan hjälpa deras 

lärande, speciellt inom IT-området. 

Blocher et al. (2011) visar i sin studie att grundskollärare använder tekniska hjälpmedel i 

större utsträckning när de har fått praktisk kunskap. Det leder till att elevens kunskaps-

inlärning gynnas genom att grundskolläraren besitter rätt kunskap inom området. Den 

praktiska förståelsen kan tolkas bidra till att exempelvis grundskollärare motiveras till att 

använda de nya kunskaperna. Det är viktigt eftersom grundskollärarna vill kunna använda 

kunskaperna i sitt yrkesutövande. 

Då kunskap inom skolans verksamhet ska eftersträvas utifrån samhällsutvecklingen kan 

det ses som mycket märkligt att kompetensen inom IT beskrivs som bristande enligt 

grundskollärarna uppfattningar i studien. De uppfattade att kompetensutveckling inom det 

området bör ske då det utgör en stor del av samhällsutvecklingen och då det är ett område 

som förändras snabbt. De grundskollärare som är av hög ålder och inte har ett intresse inom 

området kommer inte själv att uppnå en hög kvalité inom IT. Detta huvudsakligen eftersom 

de inte får öva sina färdigheter inom området. Men de som har ett stort inre intresse av att 
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lära sig IT och använda det i sitt dagliga lärande visar sig genom intervjupersonerna ha 

uppnått en bättre sammanlänkning till rådande kunskapssamhälle i sin undervisning. 

Tezci (2011) menar att ålder kan vara en faktor som leder till att synen på kompetens-

utveckling ser annorlunda ut beroende på intressen som förknippas med åldern. Men i 

denna studie framgår det att ålder spelar en roll hur grundskollärarna väljer att delta aktivt i 

skolans fortbildningskultur. Vissa intervjuade grundskollärare är inte aktiva eftersom de 

snart ska gå i pension medan andra på grund av sitt familjeliv med småbarn väljer bort 

kurser som inkluderar helger och kvällar. Det visar sig även att personliga intressen inom till 

exempel IT bidrar till att grundskollärare själv vidareutvecklar sina kunskaper. Detta kan 

jämföras med Holms (2007) antaganden om att familjetid och fritid utgör faktorer som 

påverkar livslångt lärande. Detta genom att grundskollärarna uppfattar att fortbildning bara 

tillåts inkluderas på deras fritid om de själva har valt det. Tezci (2011) finner även skillnader 

mellan kön gällande intresset till kompetensutveckling inom IT men det är inget som 

framträder i denna studie, utan där är ålder eller personligt intresse det som är avgörande 

för sökande till fortbildningar inom IT eller andra undervisningsämnen. 

Grundskollärarnas ansvar till kompetensutveckling  

Fortbildningskulturen för grundskollärare är att vara expert inom sitt område men som 

uppfattas att det inte framhävs av skolan utan att det är något som grundskollärarna i 

studien själva måste ansvara för. Skolans kontext visar på så sätt kräva kompetensutveckling 

för att uppnå en verksamhet av hög kvalitetsgrad för att forma samhällets framtida med-

borgare. Kravet på den höga kvalitén utgörs av riksdagens och regeringens bestämmelser 

om vad skolan ska uppnå för krav och de ställs även mot nationella mål. Utifrån dessa krav 

borde det vara självklart att möjliggöra kompetensutveckling för grundskollärare. Men som 

det framkommer i resultatet uppfattas den befintliga kompetensutvecklingen förekomma allt 

för sällan. När det väl förekommer i form av fortbildning är det sällan relevant för ämnes-

lärarna. Fördjupade kunskaper inom grundskollärarens huvudämnen är viktigt utifrån 

grundskollärarnas uppfattningar att det ska höja kvalitén på utbildningen till eleverna.  

Då skolans kontext förutsätter att grundskollärare ska inneha kunskap som motsvarar 

samhällets förväntningar blir det upp till varje enskild grundskollärare att uppnå detta. Det 

blir grundskollärarnas ansvar att själva fylla på med kunskap för att hänga med i kunskaps-

utvecklingen och för att uppnå sitt livslånga lärande (Holm, 2007). Eftersom vi lever i ett 

informations- och kunskapssamhälle  (Forsberg, 2006 Lundgren, 2012; Säljö, 2012), ställer det 

höga krav på att grundskollärare motiveras till ett livslångt lärande för att erhålla den nyaste 

kunskapen utifrån samhällsutvecklingen. 

Att grundskollärare motiveras till att delta i fortbildningar är något som ska leda till ett 

livslångt lärande som även gynnar eleverna genom att kvalitén i skolans verksamhet 

förstärks. Därmed krävs det att vuxna har motivation av att vilja utveckla sina egna kun-

skaper. Det livslånga lärandet är utifrån detta inte bara frivilligt utan det ställer tvingande 

krav på att uppnå ny kunskapsinlärning. Grundskollärare har därför ett eget ansvar att 

kontinuerligt vidareutveckla sin kunskap utifrån deras arbetsgivares och även samhällets 

krav på kompetensutveckling, vilket inkluderar risdagen och regeringen.  

Den största motivationen i denna studie utgörs av grundskollärarnas egna intresse av att 

bli bättre inom sitt ämnesområde, vilket är en inre motivation. Gorozidis och Papaioannou 
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(2014) menar att grundskollärares egna vilja är just den inre drivkraften som bidrar till deras 

kompetensutveckling. Grundskollärarna satsar egna pengar och utbildar sig på sin fritid 

genom olika fortbildningar och på forum på internet. Det visar på ett intresse att uppnå ett 

livslångt lärande men det skapar också problem. Det uppstår tankar om hur skulle skolan se 

ut om det inte innehöll engagerade och intresserade grundskollärare som tar hand om sin 

kunskap med tanke på bristande kompetensutveckling?  

Grundskollärare uppfattar att de skulle förlita sig på det som de en gång i tiden lärde sig 

inom lärarutbildningen. För nyexaminerande grundskollärare skulle det säkerligen  fungera 

men inte för de som har jobbat i över 40 år inom skolans verksamhet. Dessutom skulle de 

inte kunna uppnå samhällets krav på att följa samhällsutvecklingen. 

Skolan har tur som har engagerade grundskollärare som är intresserad inom sitt ämne och 

vidareutvecklar sig utan uppmuntran från skolledare. Om skolan inte skulle bestå av 

grundskollärare som bryr sig om att eleverna ska möjliggöras relevant kunskap utifrån 

samhällsutvecklingen, skulle skolan vara efter sin tid. Dock kan inte allt ansvar till 

kompetensutveckling skyllas på deras chefer eftersom de har en budget att förhålla sig till. 

Pengabristen uppfattas av grundskollärarna på så vis utgöra ett hinder för att möjliggöra 

kontinuerlig kompetensutveckling, för att uppnå ett livslångt lärande.  

Det handlar även om att det saknas ett möjliggörande till delaktighet och påverkan till de 

fortbildningar som grundskollärare får genomgå. Vilket även visar sig i tidigare studier 

genomförda av Beavers (2009) och Gravani (2012) där fortbildningarnas utformning inte har 

utgått från grundskollärarnas behov. Det visade sig även att de uppfattade att de inte kunde 

använda kunskapen praktiskt. I denna studie visar det sig i och med att grundskollärarna 

uppfattar kunskapen som erhålls genom fortbildningar sällan leder till praktisk kunskap. 

Det visar en fortbildningskultur där det finansieras för grundskollärarnas kompetens-

utveckling men som i slutänden inte ger någon nytta. Därav kan det dock ses att 

grundskollärarna i studien visar sig ha ett starkt intresse till att själva utveckla sina 

kunskaper inom sitt ämne då fortbildningar inte förekommer huvudtaget eller är bristfällig. 

De flesta grundskollärarna uppfattade att tid och pengar slösas bort på fortbildning 

eftersom det inte följs upp och utvärderas direkt efter. Om en utvärdering istället tillämpas 

kan grundskollärare bli delaktiga i utformningen inför nästa val av kompetensutveckling. 

Skolans verksamhet skulle tjäna på detta eftersom kunskap skulle bli mer inriktad på vilket 

behov grundskollärarna har. 

För att åstadkomma en skolverksamhet med bättre kvalité kräver det att diskussion om 

kompetensutveckling tillåts, speciellt för att bilda förståelse om vad som motiverar 

grundskollärare till att delta. Att ta reda på en sådan sak kommer att bidra till att styrkor och 

svagheter med redan befintlig kompetensutveckling och fortbildning framkommer. Det mest 

naturliga är om innehållet utgår från grundskollärarnas intressen och vad som för dem är 

användbart i deras dagliga praktik, vilket det idag inte görs i skolans fortbildningskultur. 

Naturligtvis kan det vara en fördel att kompetensutveckling bestäms i samråd med dennes 

chef eftersom han eller hon har helhetsperspektivet på skolans verksamhet.  

På lång sikt kan en sådan diskussion om kompetensutveckling gynna eleverna i skolan. 

Om elevernas grundskollärare kan använda sig av kompetensutveckling för att uppfylla det 

livslånga lärandet bidrar det till bättre kunskap som överförs till eleverna. Det livslånga 

lärandet kan inte uppnås till grundskollärarnas uppfattade behov om de inte själva känner 
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att de kan förvärva kunskap som gynnar deras professionella yrkesutövande i praktiken och 

som leder till att skolans kvalité förbättras. Det visar på en fortbildningskultur inom skolan 

som är bristfällig inom många områden enligt grundskollärarnas uppfattningar. 

Slutsats 

Skolans fortbildningskultur uppfattas av grundskollärarna vara bristfällig när det gäller 

deras kompetensutveckling såväl som de fortbildningar som finns. Fortbildning uppfattas 

även vara något som sällan möjliggörs speciellt utifrån det ämnesrelaterade behov som de 

har. Grundskollärare har nytta av kompetensutveckling genom att det bland annat är en 

inspirationskälla för att förbättra kunskap som ska överföras till eleverna, vilket även skolans 

fortbildningskultur egentligen ska leda till. Men med bristande kompetensutveckling kan 

grundskollärarna inte hålla sig ajour med samhällskravet på kunskap och inom sitt 

undervisningsämne.  

Vidare utgår skolans fortbildningskultur från en kontext som undermedvetet tvingar 

grundskollärare att själva ansvara för deras egna kompetensutveckling på sin fritid och att 

finansiera det själv. Det är lärarna själva som är den största motivationskraften till ett livs-

långt lärande och genom att de är intresserade av att lära sig har de chans att vidareutveckla 

redan befintlig kunskap och erövra ny. I skolans fortbildningskultur har detta som syfte att 

höja verksamhetens kvalité för att uppnå samhällets krav på skolans grundskollärares 

kunskap inom sitt professionella yrkesutövande. 

Framtida studier 

Tänkbara framtida studier kan mycket väl ta ansats från denna studies resultat när det gäller 

bristen på kompetensutveckling. Att fortsätta inom denna studies tema ses inte som något 

problem eftersom det är ett stort område som sällan uppmärksammas grundligt. Ett 

intressant perspektiv skulle vara att belysa det utifrån rektorer och skolchefers syn på saken 

för att bilda en uppfattning om deras livsvärld. Deras livsvärld kan sedan ställas i jämförelse 

med det som framkommit i denna studies resultat, för att se om de olika livsvärldarna 

överensstämmer. Utifrån vad som har framkommit i denna studie anser de flesta att de inte 

delar samma uppfattningar som rektorerna. Grundskollärare får idag ta eget ansvar till att 

hålla sig ajour med samhällsutvecklingens påverkan på kunskap. Därför skulle det vara 

intressant att undersöka hur rektorer och dennes chef arbetar för att höja grundskollärarnas 

motivation till att delta i kompetensutveckling i form av fortbildning.  
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Bilaga 1 

 

Missiv  

Härnösand 

2015-04-15 

 

Hej! 

Detta är en inbjudan till dig att delta i en studie om kompetensutveckling. Studien handlar 

om att skapa en förståelse kring grundskollärares syn på kompetensutveckling i samband 

med fortbildning. Min avsikt är att komma fram till kunskap om detta genom din 

medverkan i en intervju, där det är dina upplevelser och uppfattningar om 

kompetensutveckling och fortbildning som är det väsentliga. Jag undrar därmed om du vill 

vara med och bidra med denna kunskap? 

Jag som kommer att genomföra denna studie heter Charlotte Edholm. Jag studerar till 

beteendevetare på det beteendevetenskapliga programmet med humanvetenskaplig 

inriktning vid Mittuniversitetet i Härnösand. Detta självständiga arbete på C-nivå ingår som 

en del av min utbildning och sker i samråd med min handledare från Mittuniversitetet.  

Studien utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som innebär att 

deltagandet i studien är frivilligt och att du har rätt att avbryta ditt deltagande när du vill.  

Informationen som framkommer i studien kommer att behandlas konfidentiellt och 

materialet kommer enbart att användas i utbildnings- och forskningssyfte.  

Vänligen kontakta mig snarast möjligt om du vill vara med i min studie, eftersom jag har 

kort om tid att genomföra studien. Intervjuerna är beräknade att ske 22 april till 8 maj. Jag 

beräknar att intervjun pågår under ungefär 30-50 minuter. Hör av dig senast vecka 17-18. Du 

kan svara mig direkt genom att besvara denna e-post.  

 

 

Med Vänliga Hälsningar, 

 

Charlotte Edholm 

Tel: 070-69 85 769 

Mail: ched1200@student.miun.se 

 

Min handledare vid Mittuniversitetet: 

Jan Perselli 

Avdelningen för utbildningsvetenskap 

Mail: jan.perselli@miun.se 

 

 



Bilaga 2 

 

Intervjuguide  

Datum: 

Tid: 

Ort: 

 

1. Presentation av mig och information om studien. Genomgång av Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer och hur jag utgår ifrån dem i min studie.  

 

2. Tema: Bakgrundsinformation 

Namn: 

Ålder: 

Utbildning: 

Antal år som grundskollärare: 

Undervisningsämnen: 

Undervisar i åldrarna: 

 

3. Tema: Kompetensutveckling 

 Om jag nämner begreppet kompetensutveckling, hur skulle du definiera det? 

 Beskriv dina uppfattningar om kompetensutveckling. 

 Till vilket syfte ska kompetensutveckling användas? 

 Vilken betydelse har kompetensutveckling för dig? 

 Vad anser du att du har för nytta av kompetensutveckling? 

 Vilken betydelse har kompetensutveckling för ditt yrke? 

 

4. Tema: Fortbildning 

 Berätta om dina uppfattningar om fortbildning. 

 På vilket sätt får du vara med i utformningen och genomförandet av fortbildning? 

 Om du skulle inkluderas i utformningen av en fortbildning hur skulle det se ut 

angående exempelvis innehåll och struktur? 

5. Tema: Motivation 

 Hur upplever du din delaktighet i kompetensutveckling såväl som fortbildning? 

 Vad är det som är viktigt för dig för att du ska vilja delta i fortbildning som erbjuds? 

 Vad motiverar dig att aktivt delta i fortbildning? 

 

6. Intervjun avslutas, därav tackas intervjupersonerna för deras deltagande i intervjun.  

 


