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Abstract 
In Based upon disciplinary foundation… – A study on teachers’ prerequisite for continuing pro-

fessional development (CPD) I have examined the prerequisites that teachers in Nacka have for 

CPD, due to the new school law that states that all teaching must be based upon disciplinary 

foundation and proven experience. According to a recently published governmental report, as 

well as international research, not only structural aspects like time and financial compensation 

are crucial to whether teachers continue their development. Encouragement from the principal 

and colleagues are also a contributing factor; and not to mention those factors combined.  

There is a world wide shared consensus among educational researchers claiming that one very 

important piece in creating a successful school is having a well-educated and updated staff. By 

embracing that idea, in our new school law, there must also exist a platform where that idea can 

be implemented.  

The aim of this study is to find out to what extent teachers in Nacka are given prerequisites for 

continuing professional development, in other words carry out their assignment according to the 

law. This study is based upon two questionnaires sent to all primary school teachers in Nacka 

and their principals. 

What are the structural prerequisites that teachers in Nacka are given for CPD? Does principals 

encourage their staff to further CPD? Are their any local or regional plans regarding CPD? Do 

the teachers’ and the principals’ respective views regarding prerequisites for CPD correlate? 

The study showed that even though teachers and principals had similar views of the different 

prerequisites, principals did rate their strategies more positive than teachers valued them. It 

turned out that only one principal had a plan for how to make his or her teachers to continue their 

development. Maybe the teachers were not aware of their prerequisites; perhaps the principals 

overrated their offers. But what was clearly shown is that there is a lack of communication be-

tween the teachers and principals. 

Nyckelord: Vidareutbildning, forskning i skolan, beprövad erfarenhet, vetenskaplig grund, förutsättning för vidare-

utbildning, grundskolans tidigare år 
Key words: continuing professional development, CPD, school research, proven experience, disciplinary foundation, 

prerequisite for continuing professional development, primary school,  
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1 Inledning 
I den nya skollagen (SFS 2010:800) som fastställdes 2010 står det i första kapitlet, femte para-

grafen att ”undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Med detta i 

åtanke har jag undersökt i vilken utsträckning lärare faktiskt ges möjlighet att ta del av ny forsk-

ning för att utföra sitt uppdrag som det är formulerat. Jag har undersökt vilka strukturella möjlig-

heter som ges, alltså, om lärare får gå ner i tid, om vikarier tillsätts och om kompensation för in-

komstförluster i samband med studier förekommer och hur vanligt det är. 

Utbildningsforskaren John Hattie (2009) har i sin omfattande undersökning Visible Learning: a 

synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement bland annat kommit fram till att ett 

välutbildat kollegium har en mycket stor effekt på undervisningen och elevers resultat. Skolver-

ket (2011, ss.56–57) presenterar med stöd av Hattie och annan internationell forskning ”fyra re-

kommendationer för en professionell lärarkår” där en av punkterna heter just ”löpande kompe-

tensutveckling”. Den internationella forskarkåren är överens om att vidareutbildning är en viktig 

del i skapandet av en kvalitativ skola, men det jag ska undersöka är hur tillämpningen går till. 

I två internationella studier, en amerikansk och en kinesisk, framgår det att även det rådande 

klimatet på arbetsplatsen spelar stor roll för huruvida lärare väljer att vidareutbilda sig eller inte 

(Gao m.fl. 2011; Joyce 2002). I den nyligen utkomna forskningsrapporten Hur kan ny kunskap 

komma till användning i skolan (UbU 2012/13:RFR10) beställd av Utbildningsutskottet och 

framställd av Riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat beskrivs att knappt hälften av 

tillfrågade lärare får stöd från ledning och kollegor och fyra av tio anser att det utgör ett hinder 

för vidareutbildning (UbU 2012/13:RFR10 s.6,7). Gao m.fl. (2011) framhäver i sin studie om 

engelsklärare i Kina och deras kompetensutveckling att det även måste finnas ett samband mel-

lan strukturella möjligheter och ett stödjande klimat. Endast det ena eller det andra räcker inte. 

Med detta i åtanke speglar studien även de tillfrågade lärarnas uppfattning om atmosfären på ar-

betsplatsen och om de känner ett stöd i en eventuell vidareutbildning. Jag har också undersökt 

Nacka kommuns riktlinjer och policydokument rörande vidareutbildning och hur dessa står i re-

lation till den, av lärarna och av rektorerna, upplevda verkligheten. 

I ovan beskrivna forskningsrapport (UbU 2012/13:RFR10) från Utbildningsutskottet framgår det 

att kompetensutveckling eller införandet av nya pedagogiska metoder genom enstaka föreläs-
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ningar eller workshops ger ett minimalt utslag när det kommer till implementering av de nya me-

toderna i klassrummet. Med endast teoriundervisning, teoriundervisning med simulerad demon-

stration och teoriundervisning med workshop så var det endast 0-5 % av lärarna som faktiskt an-

vände sig av det de fick lära sig. Då läraren kontinuerligt fick testa de nya metoderna i den egna 

klassrumsmiljön med handledning och feedback ökade procentsatsen till 95 % (UbU 

2012/13:RFR10, s.23,24,56). Därför använder jag mig i denna studie av begreppet vidareutbild-

ning i betydelsen av kurser och inte enstaka föreläsningar.  

1.1 SYFTE 

Syftet med den här rapporten är att ta reda på i vilken utsträckning lärarna inom den undersökta 

kommunen ges möjligheter att ta del av ny forskning och med andra ord genomföra sitt uppdrag 

enligt skollagen.  

1.2 FRÅGESTÄLLNING 

• Vilka strukturella förutsättningar ges lärare i Nacka kommun för att vidareutbilda sig? 

• Förekommer det någon uppmuntran från skolledningen gällande vidareutbildning? 

• Finns det några kommunala och/ eller lokala planer gällande vidareutbildning? 

• Korrelerar lärarnas och rektorernas uppfattningar om förutsättningar för vidareutbildning 

med varandra? 

2 Teoretisk inramning 
Den teoretiska inramningen är uppdelad i tre delar, ”2.1 Vem ansvarar för vad?” där jag beskri-

ver styrdokumentens och lagars riktlinjer. ”2.2 Efterlevs ansvarsområden” sammanfattar olika 

rapporter som beskriver det faktiska läget i skolor i Sverige såväl som i andra delar av världen. I 

”2.3 Implementering av ny forskning och av nya metoder” redogör jag för faktorer som påverkar 

implementeringen av nya metoder i skolans värld, samt för sammanfattningar från rapporter om 

implementeringsarbetet i svenska såväl som i internationella skolor. 
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2.1 VEM ANSVARAR FÖR VAD? 

2.1.1 Beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund 

I den nya skollagen 1 kap och § 5 (SFS 2010:800) som trädde i kraft 2010 kungjordes att under-

visningen ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Låt mig förtydliga vad det 

betyder. Mats Wingborg (2013) skriver i en artikel om skolutveckling publicerad på Skolverkets 

hemsida att vetenskaplig grund dels betyder att lärarna i klassrummen måste anamma ett veten-

skapligt arbetssätt, det vill säga förhålla sig kritiskt till både metoder och ämnesfakta och dels att 

skolan själv ”tar del av nya vetenskapliga rön”. Wingborg menar vidare att skolan ska hålla sig 

uppdaterad i frågan om begreppet ”vetenskapligt”.  

Den beprövade erfarenheten handlar inte om att den enskilda läraren ska genomföra en metod 

vid ett antal tillfällen. Med beprövad erfarenhet menar Skolverket att metoden i fråga ska vara 

systematiskt prövad, dokumenterad och analyserad inom lärarkollegiet. Till skillnad från den 

”tysta kunskap”, det vill säga den odelade kunskap, som många lärare besitter ska den beprövade 

erfarenheten föras ut i ljuset och föras vidare mot ett kollektivt kunskapande. Det är viktigt att 

lärare på ett kollegialt plan bearbetar, reflekterar och sprider arbetssätt och metoder så att ”tyst 

kunskap” kan höras bättre (Wingborg 2013; Skolverket 2011, s.64; UbU 2012, s.75). Jönsson 

(2011) sammanfattar begreppet ”tyst kunskap” som en färdighet som sker automatiserat och utan 

att problematiseras eller analyseras. En tyst kunskap är något som utövaren behärskar att utföra 

men inte nödvändigtvis kan förklara eller verbalisera (Jönsson 2011, s.30). 

Det framgår tydligt under § 4 rubricerad Utveckling i Förordningen med instruktion för Statens 

Skolverk (SFS 2011:555) att det är Statens utsedda myndighet, Skolverket, som ska bidra till un-

derlättnad för vidareutbildning, sprida samt sammanställa forskning och stödja kompetensut-

veckling och fortbildning av personal. Mats Wingborg menar att det råder ett delat ansvar gäl-

lande implementering av ny forskning, samt efterlevnad av skollagens paragrafer. (Wingborg 

2013) 

Enskilda lärare har ett ansvar för att hålla sig orienterade inom sitt ämnesområde och att följa rö-

nen inom den pedagogiska utvecklingen. Det betyder i sin tur att rektorer, förskolechefer och hu-

vudmän har ett ansvar för att skolpersonal får möjlighet att fortbilda sig och utveckla sina ämnes- 

och metodkunskaper. (Wingborg 2013) 
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Skolverket har på uppdrag från Regeringen ansvar för att forskning når skolorna men det är 

kommuner, rektorer och lärare som, i fallande ordning, har ansvar för den egna skolan eller det 

egna klassrummet (UbU 2012/13:RFR10, s.76). Dock är det i slutändan ”statens, skolhuvud-

männens och rektorernas skyldighet att läraren ges tillräckliga förutsättningar att axla rollen och 

fullgöra sitt uppdrag” (SFS 2010, 2 kap § 34; UbU 2012, s.58). 

2.1.2 Kommunen 

Nacka kommuns utbildningsexpert Per-Gunnar Rosengren (2013) förklarar i en telefonintervju 

att den undersökta kommunen inte har utarbetat några föreskrifter eller riktlinjer för hur de en-

skilda skolorna ska agera när det gäller vidareutbildning eller forskning. Däremot så förhåller sig 

denna kommun till ”Promillemålet”, ett projekt och förhållningssätt som Lärarförbundet driver. 

”Promillemålet” betyder att kommunen avsätter av 1 ‰, det vill säga några miljoner kronor, av 

utbildningsnämndens anslag, till forskningsprojekt inom kommunen. Dessa projekt bestäms av 

Kultur och Utbildningsdirektören, men någon vidareutbildning bedrivs ej av kommunen (Rosen-

gren 2013). Nacka kommun har valt att istället för kommunala riktlinjer låta skolhuvudmännen 

ansvara för dessa typer av frågor då kommunens styre har för avsikt att låta beslut rörande skol-

frågor vara så lokala som möjligt (Rosengren 2013). Samtidigt menar Skolverket i sin Lägesbe-

dömning 2011 (2011, s.62) att skolhuvudmännen i mycket liten utsträckning erbjuder sina lärare 

vidareutbildning i stil med lärarlyftskurser som efterfrågas av lärarna. 

Ewa Augustsson, skolstrateg förskola, fritids och skola, i Nacka kommun instämmer med utbild-

ningsexperten och menar i en epostkorrespondens (Augustsson 2013) att det inte finns några rikt-

linjer eller bestämmelser för vidareutbildning från skolhuvudmännen. Det är heller inte så att 

skolhuvudmännen öronmärker pengar eller har några dokument rörande vidareutbildning. Au-

gustsson säger vidare att det är varje enskild rektor som ansvarar för att skapa en kompetensut-

vecklingsplan som lärarna och enheten är i behov av (Augustsson 2013).  

De stora aktörerna inom svensk skolpolitik har tillsammans enats om att gemensamt verka för att 

den svenska skolan ska bygga på vetenskapliga grund och beprövad erfarenhet. Sveriges Kom-

muner och Landsting, Friskolornas Riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges 

Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv har i texten Forskning ger bättre resultat i skolan 

(Lärarförbundet m.fl. 2011) gett sin framtidsbild i vad de kallar ”Vision 2020”.  
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De som arbetar i skolan drivs av vilja och nyfikenhet för reflektion och utveckling av sina ar-

betsmetoder. Hos skolledare, lärare, och företrädare för kommuner och fristående skolor finns det 

vilja, tid och utrymme till kontinuerligt lärande. Betydligt fler lärare än idag går vidare och tar 

master-, licentiat- eller doktorsexamen. Lärares möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling 

under hela yrkeslivet är självklar. (Lärarförbundet m.fl. 2011, s.6) 

Det kräver att alla lärare kontinuerligt utvecklar sin kompetens – både enskilt och tillsammans 

med kollegor. Att ta till sig relevanta forskningsresultat och omsätta dessa i det egna arbetet ska 

vara en naturlig del i yrkesrollen. Det måste finnas incitamentsstrukturer som tydligt belönar ar-

betssätt som utgår från forskning, ökar kvaliteten på undervisningen och som underlättar för ele-

verna att nå kunskapsmålen. 

Det måste också bli naturligt för lärare att konsultera kollegor i olika undervisningssituationer. En 

förutsättning för det är tid i vardagen och en organisation som möjliggör utveckling och ett konti-

nuerligt lärande. Förtroendefulla relationer mellan lärarkollegor och mellan lärare och ledning är 

också en central del (Lärarförbundet m.fl. 2011, s.14). 

Skriften beskriver deras gemensamma bild av en funktionell situation där lärare kan ta del av och 

ägna sig allt mer åt forskning som i sin tur ska stärka svensk skola. Däremot saknas är en bild av 

det faktiska läget, och ett sätt att ta sig ur det för att närma sig visionen. 

2.2 EFTERLEVS ANSVARSOMRÅDENA? 

Med de olika ansvarsområdena tydligt uppradade kvarstår fortfarande frågan om dessa ansvars-

områden efterföljs? Dessutom måste det klargöras vad dessa olika ansvarsområden rymmer. 

Räcker det med att endast erbjuda tid eller ekonomisk ersättning? Eller är det en klapp på axeln 

från närmsta chef som får lärarna att vidareutbilda sig? 

Vidare verkar det inte heller som att personalen ute på skolorna är helt medvetna om vad som 

faktiskt ligger i deras uppdrag. I tidigare studier konstaterar endast 35 % av skolledarna att det 

finns arbetsplaner för hur lärarna på deras skolor ska föra in ny forskning i undervisningen. Det 

är däremot endast en av tio lärare (10 %) som på samma fråga visar sig vara medvetna om att det 

finns en arbetsplan på skolan. Dessutom är det endast cirka hälften (cirka 55 %) av de tillfrågade 

lärarna som anser att det ligger i deras uppdrag att implementera ny forskning och nya metoder i 

undervisningen (UbU 2012/13:RFR10, s.63). Huruvida det är Skolverket, skolhuvudmännen el-
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ler lärarna själva som inte tagit det delade ansvaret är oklart, men någonstans brister det i an-

svarstagande och kommunikation. 

Det ska även tilläggas till ovanstående siffror att trots att cirka 65 % av de 3000 tillfrågade lärar-

na svarade så kan inte Utvärderings- och forskningssekretariatet gå i god för att alla lärarna tol-

kade frågorna så som var tänkt av frågeställarna.  

Det finns också tidigare forskning som menar att det finns en korrelation mellan tid, uppmuntran 

och ekonomisk kompensation. I en kinesisk studie (Gao m.fl. 2011) beskriver författarna en akt-

ionsstudie där blivande engelskalärare får svara på frågor om vad som påverkar deras val att vi-

dareutbilda sig eller inte. Det framgår tydligt att det finns en koppling mellan uppmuntran, tid 

och ekonomisk kompensation. En klar majoritet, hela 32 av undersökningens 33 deltagare, upp-

levde att de blev uppmuntrade av både chefer och kollegor. Men endast hälften blev erbjudna 

någon form av tidsnedsättning för att kunna genomföra sina studier eller sin forskning. 75 % av 

deltagarna menade att forskning var en viktig del av deras arbete som lärare, men endast 51 % 

ansåg att kompetensutveckling var en del av den sammanlagda arbetsbördan. Majoriteten av in-

formanterna menade alltså att de inte hade tillräckligt med tid eller att det inte fanns tillräckliga 

ekonomiska incitament för att vidareutbilda sig. Speciellt inte på landsbygden där andelen eng-

elsklärare var liten och arbetsbördan var tillräckligt stor som den var. (Gao m.fl. 2011, s.226) 

Liknande fenomen går att hitta även i andra delar av världen. Se bland annat avsnittet om Rich-

mond County Georgia (2.3.2) 

I den tidigare nämnda sammanställningen från Utbildningsutskottet menar nio av tio lärare att 

tiden inte räcker till för vidareutbildning (UbU 2012/13:RFR10, s.8). En alarmerande siffra då 

skollagen tydligt klargör att undervisningen ska vila på bland annat vetenskaplig grund (SFS 

2010:800).  

2.3 IMPLEMENTERING AV NY FORSKNING OCH NYA METODER 

Implementering är ett fenomen som ter sig relativt likartat oavsett område. Att få människor att 

använda sig av nya metoder skiljer sig alltså inte så mycket åt beroende på vilket område eller 

vilken yrkeskategori man studerar. I Utbildningsutskottets rapport (UbU 2012/13:RFR10) an-

vänder man sig av jämförelser från sjukvården då man har större erfarenhet av evidensbaserad 
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implementering inom sjukvården än i skolans värld. Jag har ändå, för tydlighetens skull, valt att 

fokusera och måla upp både lokala och internationella exempel från skolans värld. 

2.3.1 Kommunala rapporter 

I Nacka kommun har det nyligen gjorts en rapport av företaget Mementor (2011) som på upp-

drag av Nacka kommun undersökt och utvärderat kommunens forskningssatsning på skolområ-

det de senaste åren. Det som Mementor kom fram till är att det runt om i skolorna och försko-

lorna finns ett stort engagemang från medarbetarna som deltar i och visar intresse för forsknings-

projekten. Däremot visar rapporten även att det bland rektorerna finns en osäkerhet om hur man 

ska skapa en ”skola på vetenskaplig grund”. Få rektorer har utarbetade strategier och tillväga-

gångssätt för hur detta ska ske och många saknar ambitioner när det gäller hur de ska arbeta med 

sitt eget ledarskap för att förändra kulturen på skolan (Mementor 2011, ss.20, 47). 

2.3.2 Richmond County, Georgia. 

I Student Achievement Through Staff Development (Joyce 2002) beskrivs ett implementerings-

försök i Richmond County, Georgia, USA där man under slutet av 1980-talet studerade vad som 

påverkade implementering av nya metoder i tre skolor. De deltagande skolorna och lärarna arbe-

tade utifrån modeller om implementering. De ingick i arbetslag där de nya metoderna på regel-

bunden basis diskuterades och evaluerades. I projektet uppmanades skolledningen, med hjälp av 

forskningsgruppen, att uppmuntra implementeringen av de nya modellerna (Joyce 2002, s.110). I 

forskningsrapporten från Utbildningsutskottet (UbU 2012/13:RFR10, s.28) menar endast fyra av 

tio lärare att positiv uppmuntran är en avgörande faktor för huruvida de skulle vidareutbilda sig 

eller inte. I Richmond County handlade uppmuntran om själva implementeringen och det enda 

mätbara är att implementeringsfrekvensen dalade då uppmuntran från skolledningen avtog, man 

kan alltså inte säga att uppmuntran hade en positiv effekt på implementeringen men man kan 

säga att avsaknaden av uppmuntran har en negativ effekt (Joyce 2002, s.110). Det ska även un-

derstrykas att studien i Richmond County handlar om implementering av nya, av lärarna redan 

instuderade, metoder och inte om vidareutbildning i sig. 

I Sverige däremot har Skolverket genomfört en undersökning där personer från olika delar av 

skolsystemet har svarat på frågan om vad vidareutbildning bör vara och hur den ska anordnas för 

att nå så stor effekt som möjligt. Resultatet av undersökningen mynnade ut i sex punkter som 

beskriver förslag och faktorer som påverkar vidareutbildningen. En av dessa sex punkter lyder: 
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”Fortbildning bör aktivt stödjas av rektor och uppmuntra till samverkan inom och mellan skolor” 

(Skolverket 2011, s.64–65). 

3 Metod 
I följande kapitel redogör jag för de tillvägagångssätt jag har använt mig av för att kunna sam-

manställa denna rapport. 

3.1 URVAL 

Studien är i huvudsak baserad på två webbaserade enkäter (i fortsättningen kallad Enkät A, bi-

laga A och Enkät B, bilaga B) som skickades mejlledes tillsammans med två förtydligande e-

brev, ett till lärare (bilaga C) och ett till rektorer och skolledare (bilaga D). Den förstnämnda, 

Enkät A skickades till alla 379 lärare, specialpedagoger och speciallärare i årskurserna ett till sex 

på 22 kommunala skolor i Nacka kommun och Enkät B skickades till de 39 rektorerna och biträ-

dande rektorerna på respektive skolor. Anledningen till att jag just valde Nacka kommun är för 

att jag bor, har arbetat och förmodligen kommer arbeta inom kommunen och att kommunen i sig 

intresserar mig. Jag skickade enkäten till lärare i år ett till sex då det är dessa åldrar min utbild-

ning riktar sig mot och som jag ämnar arbeta med när jag är färdig med mina studier. 

Då jag inte är intresserad av att jämföra hur olika kommuner sköter den här frågan har jag för 

tydlighetens skull valt att samla mina undersökningar i en och samma kommun. Jag har heller 

inte haft för avsikt att jämföra kommunala skolor med friskolor och har då valt att endast skicka 

enkäten till lärare på kommunala skolor för att se hur skolhuvudmännen och kommunen agerar 

gällande kommunala skolor. 

3.1.1 Enkät A 

Enkät A (bilaga A) består av elva huvudfrågor i tre segment samt två följdfrågor och fyra under-

frågor. Enkäten är utformad utifrån mina frågeställningar och syftar till att ge svar på vilken bild 

lärarna har av sina förutsättningar för att ta del av ny forskning. Den inledande delen av enkäten 

består av kontrollfrågor, det vill säga om läraren arbetar inom den givna kommunen, om de är 

examinerade lärare och arbetar med årskurserna ett till sex. Detta för att jag ska kunna validera 

svaren som jag får in.  
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Staffan Stukat (2011, s.48) beskriver i boken Att skriva examensarbete vikten av att placera in 

svarande i ålders- och könsindelningar för att sedan kunna jämföra dessa med svaren. Är det fler 

män som vidareutbildar sig eller kan det vara så att ålder är en avgörande faktor för vidareutbild-

ning? Jag har trots Stukats åsikter valt att inte fråga efter vare sig ålder eller kön då det inte är 

något som jag har för avsikt att undersöka. Då informanterna är många har jag valt att endast an-

vända mig av vad Stukat (2011, s.49) kallad för strukturerade frågor. Det vill säga frågor med 

fastställda svarsalternativ, huvudsakligen i form av dikotoma svarsformer som ja eller nej-svar 

och flervalsfrågor där informanterna får välja olika alternativ samt en värderingsfråga. Valet att 

endast använda mig av fastställda svarsalternativ i form av ja eller nej samt flervalsfrågor och 

endast en värderingsfråga är ett fullt medvetet val. Det beror dels på att jag lättare och mer över-

skådligt ska kunna hantera de dataset jag får in och dels för att undvika otydliga värderingssvar. 

Jag är medveten om att det kan uppfattas som en aningen trubbig metod, men jag anser att mina 

frågor är utformade på ett sådant sätt att jag ändå får svar på mina frågor.  

Värderingsfrågan består av ett jämnt antal alternativ där jag alltså medvetet undviker ett mittal-

ternativ för att, som Stukat (2011) menar, tvinga lärarna och skolledarna att ta ställning i frågan 

och inte gömma sig bakom ett ”fegsvar”. 

Vidare har jag i utformandet av enkäten valt att ha med utslagsfrågor, dels de första frågorna där 

informanterna måste uppge om de tillhör den tänkta målgruppen, och dels finns en avslutande 

fråga där informanten får svara på frågan om den är intresserad av att vidareutbilda sig under 

läsåret 2013/2014. Den frågan kan vara intressant då svaren kanske skiljer sig för en person som 

går i tankarna att vidareutbilda sig mot en som inte gör det. Enkäten är även utformad på det sätt 

att alla frågor (utom de två följdfrågorna) är obligatoriska vilket innebär att enkäten inte går att 

skicka in om inte alla frågor är besvarade.  

3.1.2 Enkät B 

Enkäten till rektorerna (bilaga B) är utformad utifrån frågorna på Enkät A, något förkortad och 

består av nio frågor. I enkäten låter jag skolledarna svara på liknande eller samma frågor som 

lärarna fick svara på fast ur ett skolledarperspektiv. Tanken är att jag sedan ska kunna jämföra 

vad lärarna och skolledarna har sagt och om deras uppfattningar av det faktiska läget skiljer sig 

åt. Exempelvis frågar jag lärarna vilken den viktigaste faktorn av tre givna alternativ är för att de 
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ska vidareutbilda sig, skolledarna frågar jag vad de tror att deras personal har svarat på samma 

fråga.  

3.2 ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 

Hur ska jag behandla svaren så att lärarna inte riskerar att hamna i kläm hos sina chefer? Enkäten 

kommer att vara anonym. Varken skola, enskild lärare eller rektor kommer att namnges i rappor-

ten. Inte ens jag kommer att veta vilken skola eller vem det är som har svarat på enkäten. Tanken 

var från början att även kommunen skulle vara anonym. Men då jag kommer att använda mig av 

referenser (som är kopplade) till Nacka kommun var jag tvungen att ändra inställning och låta 

kommunen vara offentlig. I mitt e-brev till rektorer och lärare framhävde jag tydligt syftet med 

enkäten, att deras medverkan var frivillig och att deras anonymitet skulle vara säkrad. Enkäterna 

och undersökningen är utformad utifrån de ”fyra huvudkraven” (informationskravet, samtyck-

eskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) som är skrivna och antagna av humanist-

isk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (Vetenskapsrådet 1999, ss.6–14).  
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4 Resultat och Diskussion 
Svaren på enkäterna redovisas i diagramform samt belyses med faktiska och procentuella siffror. 

Resultaten från de två enkäterna jämförs med varandra samt med tidigare forskning som presen-

terats i ”2 Teoretisk inramning”. 

4.1 SVARSFREKVENS 

Av 379 tillfrågade lärare var det 94 stycken eller 24,8 % som skickade in svar på enkäten. Av 39 

tillfrågade rektorer och skolledare var det 16 stycken eller 41 % som deltog i enkäten. Det ska 

därför poängteras att de svar som presenteras nedan inte är signifikanta för alla lärare eller rekto-

rer i Nacka kommun utan svaren speglar vad en knapp fjärdedel av lärarna i Nacka kommun an-

ser om vidareutbildning och vad dryga två femtedelar av rektorerna har att säga i frågan.  

Man ska också ha överseende med det tolkningsutrymme som alltid finns. Jag har inte träffat och 

informerat lärare och rektorer om enkäten och trots att jag i det mejl som gick ut med enkäten har 

förtydligat hur jag definierar vidareutbildning, så kan jag inte garantera att alla har samma syn på 

begreppet som jag har. Men det ska även poängteras att jag medvetet har gjort så slutna frågor 

som möjligt, för att strama åt tolkningsutrymmet så mycket som möjligt.  

Då enkäten inte gav utrymme för att specificera den svarande läraren eller skolledaren så vet inte 

ens jag vem informanten är eller var denne arbetar. 

4.2 ENKÄTSVAR 

Nedan finns ett urval av enkätfrågornas svar redovisade. Diagram från lärar- respektive skolle-

darenkäten presenteras i procentform och faktiska siffror. Stapeldiagrammen och värdetabellerna 

ställs bredvid varandra för att ge en tydlig överblick av resultaten. Samtliga resultat från enkäter-

na finns i tabellform i bilaga A och B. Nedan refererar jag till svarande rektorer och skolledare 

som endast rektorer. Enkätsvaren är placerade i fyra kategorier som jag anser hör ihop.  

I enkäten hade informanterna endast möjlighet att välja ”Ja” och ”Nej” som svarsalternativ på 

dessa frågor men då några informanter valde att kryssa i båda alternativen valde jag att tolka 

dessa svar som ett ”Vet ej”.  
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4.2.1 Kontrollfrågor 

Arbetar du som lärare, rektor eller skolledare i grundskolans tidigare år i Nacka kommun (åk 1-

6)? 

Då en (1) av de 94 svarande lärarna medgav att denne inte arbetade som lärare i grundskolans 

tidigare år i Nacka kommun valde jag att bortse från alla svar som samma informant skickade in. 

Följande svar baseras alltså på 93 lärares svar. 

Har du vidareutbildat dig efter lärarexamen? Är du intresserad av att vidareutbilda dig under 

läsåret 2013/2014? (Figur 1) 

Figur 1 

 

Alternativ Procent Antal 
 
Alternativ 

 
Procent 

 
Antal 

Ja 70,97% 66 Ja 60,22% 56 
Nej 29,03% 27 Nej 38,71% 36 
   Vet ej 1,08% 1 

 

När vidareutbildade du dig senast och inom vilket ämne? 

En klar majoritet, nästan 60 % av de svarande lärarna vidareutbildade sig någon gång de senaste 

fem åren och att döma av svaren så ligger kärnämnena (svenska, matematik och engelska) till-

sammans med specialpedagogik högst upp på listan av populära ämnen att studera. Högst upp 

ligger ”annat” som en restkategori. 

70,97%	  

29,03%	  

Ja	   Nej	  

Har	  du	  vidareutbildat	  dig	  e1er	  
lärarexamen?	  

60,22%	  

38,71%	  

1,08%	  

Ja	   Nej	   Vet	  ej	  

Är	  du	  intresserad	  av	  a8	  vidareutbilda	  
dig	  under	  läsåret	  2013/2014	  
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Arbetsplaner och kurserbjudanden 

Finns det/har du en arbetsplan på din arbetsplats som beskriver hur ny forskning ska implemen-

teras i verksamheten? (Figur 2) 

Även om det endast är 6,25 % av de svarande rektorerna som har arbetsplaner för implemente-

ring av ny forskning så är det ingen av lärarna som vet om det. I det här fallet betyder 6,25 % 

endast en (1) rektor vilket kan innebära endast (1) skola har en arbetsplan. Det framgår heller 

inte om det är så att någon av den jakande rektorns lärare som har svarat på enkäten. 

Figur 2 

 

Alternativ Procent Antal Alternativ Procent Antal 
Ja 0,00% 0 Ja 6,25% 1 
Nej 62,37% 58 Nej 93,75% 15 
Vet ej 37,63 % 35    

 

  

0,00%	  

62,37%	  

37,63%	  

6,25%	  

93,75%	  

0,00%	  

Ja	   Nej	   Vet	  ej	  

Finns	  det/har	  du	  en	  arbetsplan	  för	  din	  skola	  som	  beskriver	  hur	  ny	  forskning	  ska	  
implemeteras	  i	  verksamheten?	  

Lärare	   Rektorer	  
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Blir lärarkollegiet på din skola erbjuden kurser av skolledningen? Brukar du erbjuda din perso-
nal kurser att läsa? (Figur 3) 

Lärare och rektorer fick rangordna i vilken utsträckning de blev erbjuda eller erbjöd kurser att 

läsa. Det finns ingen egentlig korrelation mellan vad rektorerna å ena sida och lärarna å andra 

sidan svarar. Då 44 % av rektorerna menar att de regelbundet erbjuder kurser att till sina lärare är 

det mindre än hälften, 18 % av lärarna som menar att de regelbundet blir erbjudna kurser. Hälf-

ten av de svarande lärarna, 49 % menar att de sälla blir erbjuda kurser att läsa. 

Figur 3 

 

Alternativ Procent Antal Alternativ Procent Antal 
Regelbundet 18,28% 17 Regelbundet 43,75% 7 
Ofta 22,58% 21 Ofta 31,25% 5 
Sällan 49,46% 46 Sällan 25,00% 4 
Aldrig 9,68% 9 Aldrig 0,00% 0 

 

4.2.1.1 Sammanfattning 

Dessa siffror som beskriver arbetsplanen är långt mycket lägre än det nationella snitt som Ut-

bildnings- och forskningssekretariatet har presenterat i sin undersökning. Där var det 35 % av 

skolledarna som sa att de hade en arbetsplan för implementering av ny forskning och 25 % av 

lärarna var medvetna om att en sådan plan existerade (UbU 2012/13:RFR10, s.63). Att det skiljer 

mycket är det inget tvivel om men frågan är varför. Beror det låga svarsantalet i min undersök-

ning på den i förhållandet låga svarsfrekvensen? Å andra sidan så var det cirka 40 % av de till-

frågade rektorerna som svarade i enkäten och endast en (1) rektor hade en sådan arbetsplan (se 

figur 2). Även kommunen och skolhuvudmännen saknar riktlinjer och arbetsplaner för hur forsk-

18,28%	  
22,58%	  

49,46%	  

9,68%	  

43,75%	  

31,25%	  
25,00%	  

0,00%	  

Regelbudet	   OAa	   Sällan	   Aldrig	  

Blir	  lärarkollegiet	  på	  din	  skola	  erbjuden	  kurser	  av	  skolledningen/Brukar	  du	  
erbjuda	  din	  personal	  kurser	  a8	  läsa?	  

Lärare	  

Rektorer	  
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ning ska implementeras. I Mementors (2011) utvärderingsrapport beställd av kommunen framgår 

just att många rektorer är osäkra på hur de ska bygga en skola som vilar på vetenskaplig grund. 

Rektorerna har också i liten utsträckning strategier för hur detta ska göras (Mementor 2011, 

s.47). 

Flera faktorer kan vara orsaken till att lärare och rektorer har olika uppfattning om erbjudandet 

av kurser (se figur 3). Huruvida det beror på om rektorerna tror sig erbjuda kurser, inte lyckas 

förmedla sitt budskap tydligt nog eller om lärarna av ointresse väljer att inte höra eller se erbju-

danden framgår inte av min undersökning. I skollagen (SFS 2010:800) står det att det är ”statens, 

skolhuvudmännens och rektorernas skyldighet att läraren ges tillräckliga förutsättningar att axla 

rollen och fullgöra sitt uppdrag (2 kap § 34). Om det betyder att rektorerna ska erbjuda sina lä-

rare kurser framgår inte av lagstiftningen och i Nacka kommun (Rosengren 2013; Augustsson 

2013) har man inga sådana formulerade krav. 

I Mementors (2011) lägesanalys beskrivs att rektorerna behöver verktyg för att utveckla en skola 

på vetenskaplig grund, om inte rektorerna har en arbetsplan kanske en programmatisk, återkom-

mande uppmuntran faller mellan stolarna.   

Skolverket (2011) presenterar i sin lägesbedömning att få skolhuvudmän erbjuder lärarna lärar-

lyftskurser. Frågan är om det är det så att lärarna blandar ihop erbjudanden från rektorer och 

skolhuvudmän. Kan det vara så att det inte finns någon kultur på skolan att erbjuda kurser? Rek-

torernas svar i min enkät tyder på motsatsen, då det inte finns en enda rektor i min enkät som 

menar att den aldrig erbjuder kurser (se figur 3).  

• Finns det några kommunala och/ eller lokala planer gällande vidareutbildning? 

Nej, eller rättare sagt, det finns en (1) arbetsplan enligt de svarande rektorerna men det var inte 

en enda lärare i enkäten som kände till den. För att citera en gammal filosofisk fråga och samti-

digt bidra med en ny: Om ett träd faller i skogen utan att någon hör det – låter det då? Om en ar-

betsplan utvecklas utan att någon ser den – finns den då? 

Kommunen saknar riktlinjer gällande vidareutbildning som rektorerna måste förhålla sig till, 

utan ansvaret faller på de enskilda rektorerna. Däremot bidrar kommunen med olika forsknings-
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projekt, men det är särskilda kommunala satsningar och inget som fördelas jämnt mellan sko-

lorna.  

4.2.2 Ekonomiska planer och strukturella möjligheter 

Har du öronmärkt en summa i budgeten som ska användas för finansiering av vidareutbildning? 
(Figur 4) 

Hela 87,5 % av de svarande rektorerna, i det här fallet samtliga utom två, har avsatt pengar som 

oavkortat ska gå till vidareutbildning av personal. Denna positiva svarstrend kan man jämföra 

med att det endast är en (1) rektor som har en plan för hur man arbetar med vidareutbildning och 

ny forskning på skolan.  

Figur 4 

  

Alternativ Procent Antal 
Ja 87,50% 14 
Nej 12,50% 2 

 

  

87,50%	  

12,50%	  

Ja	   Nej	  

Har	  du	  öronmärkt	  en	  summa	  i	  budgeten	  som	  ska	  användas	  för	  finansiering	  av	  
vidareutbildning?	  

Rektorer	  
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Ger skolledningen dig/ Ger du dina lärare möjlighet vid en eventuell vidareutbildning att: 

Gå ner i arbetstid? (Figur 5) 

I frågan om lärare ges möjlighet att gå ner i tid för vidareutbildning råder rimlig konsensus mel-

lan rektorer och lärare. Jämfört med vad lärarna anser menar cirka 17 % fler rektorer att de ger 

sin personal möjlighet att gå ner i tid för att kunna vidareutbilda sig. 12 % fler lärare menar att de 

inte ges den möjligheten. 

Figur 5 

 

Alternativ Procent Antal Alternativ Procent Antal 
Ja 51,61% 48 Ja 68,75% 11 
Nej 43,01% 40 Nej 31,25% 5 
Vet ej 5,38% 5    
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Ja	   Nej	   Vet	  ej	  

Gå	  ner	  i	  Kd?	  

Lärare	  

Rektorer	  
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Utbilda dig under arbetstid? (Figur 6) 

Hela 93,75 % av rektorerna menar att deras personal har möjlighet att vidareutbilda sig under 

arbetstid medan endast hälften av lärarna är medvetna om denna förmån samtidigt som 46 % lä-

rarna hävdar motsatsen; att de inte får utbilda sig under arbetstid. 

Figur 6 

 

 

Alternativ Procent Antal Alternativ Procent Antal 
Ja 50,54% 47 Ja 93,75% 15 
Nej 46,24% 43 Nej 6,25% 1 
Vet ej 3,23% 3    
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Utbilda	  sig	  under	  arbetsKd	  

Lärare	  

Rektorer	  
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Få kompensation för inkomstförlust i samband med studier? (Figur 7) 

Vid frågan om inkomstkompensation så råder viss konsensus mellan lärare och rektorer. 13 % 

fler lärare har uppfattningen att man inte kan få kompensation vid inkomstförlust och 15 % fler 

rektorer än lärare menar att de kompenserar för inkomstförlust i samband med studier.  

Figur 7 

 

Alternativ Procent Antal Alternativ Procent Antal 
Ja 10,75% 10 Ja 25,00% 4 
Nej 87,10% 81 Nej 75,00% 12 
Vet ej 2,15% 2    
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Ekonomisk	  kompensaKon	  vid	  inkomsNörlust	  

Lärare	  

Rektorer	  
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Tillsätta vikarier då du behöver lämna din/då läraren behöver lämna sin klass för att ägna dig åt 

studier? (Figur 8) 

När det kommer till att tillsätta vikarier då läraren ska studera så menar 35 % fler rektorer att de 

tillsätter vikarier vid sådana tillfällen med 30 % fler lärare menar att så inte är fallet. 

Figur 8 

 

Alternativ Procent Antal Alternativ Procent Antal 
Ja 53,76% 50 Ja 87,50% 14 
Nej 43,01% 40 Nej 12,50% 2 
Vet ej 3,23% 3    

 

4.2.2.1 Sammanfattaning 

Generellt för många av ovanstående frågor är just det att det råder viss överensstämmelse mellan 

lärarnas och rektorernas svar. Men rektorerna tenderar att svara mer positivt när det gäller deras 

agerande för vidareutbildning. Vad beror det på att 87 % av rektorerna i min undersökning 

avsätter en summa pengar i budgeten som ska gå till vidareutbildning (figur 4), men endast 6 % 

av dem har en utarbetad plan för hur dessa pengar ska användas (figur 2). Rektorerna menar i 

högre grad än lärarna att de erbjuder; vikarier (35 % se figur 8), lärare att gå ner i tid (17 % se 

figur 5), lärare att utbilda sig på arbetstid (43 % se figur 6) och ekonomisk kompensation vid 

inkomstförlust (15 % se figur 7)). Varför är inte lärarna medvetna om dessa arbetsförmåner?  
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Tillsä8a	  vikarier	  då	  lärarna	  behöver	  lämna	  sin	  klass	  för	  a8	  ägna	  sig	  åt	  studier?	  

Lärare	  

Rektorer	  
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Är effekten av den frånvarande arbetsplanen att lärarna inte är medvetna om sina rättigheter? Är 

det avsaknaden av officiella dokument, med tydliga riktlinjer och bestämmelser, som är en av 

huvudordsakerna till den bristande kommunikationen? 

Kan det vara så att avsaknaden av arbetsplan och officiella dokument som beskriver lärarnas 

möjligheter till vidareutbildning gör att lärarna inte heller uppfattar att de har dessa rättigheter? 

Och om det råder bristande kommunikation på flertalet skolor i kommunen kanske det ska 

diskuteras om det till skillnad från nu ska inrättas krav från skolhuvudmän och kommun att 

skriva lokala planer gällande vidareutbildning?  

• Vilka strukturella förutsättningar finns? 

På de svarande lärarnas och rektorernas skolor finns det möjlighet för personalen att: Gå ner i tid, 

studera under arbetstid, få ekonomisk ersättning och tillsätta vikarier då man måste lämna klas-

sen för studier. Omfånget av dessa strukturella möjligheter varierar och även uppfattningen om 

omfånget varierar, i vissa fall kraftigt.  

• Korrelerar lärarnas uppfattningar och förutsättningar med rektorernas? 

Nej, även om det i många fall råder viss konsensus så skiljer sig svaren åt i mängd, i vissa fall 

uppåt 50 % (se figur 6, 9). Rektorerna är överlag mer positiva till sina ageranden och hävdar att 

de erbjuder olika vidareutbildningsmöjligheter i större utsträckning än vad lärarna hävdar att de 

känner till. Detta kan som tidigare framförts bero på att rektorerna antingen lever i föreställning-

en att de erbjuder mer än vad de faktiskt gör, att lärarna, av olika anledningar inte är medvetna 

om vad som erbjuds. Oavsett anledning så är det en brist i kommunikationen lärare och rektorer 

emellan.  
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4.2.3 Uppmuntran och viktiga faktorer 

Blir du uppmuntrad av skolledningen att vidareutbilda dig/Uppmuntrar du din personal att vida-

reutbilda sig? (Figur 9) 

Samtliga rektorer anser att de uppmuntrar sina lärare att vidareutbilda sig, men 42 % av lärarna 

hävdar att de inte har blivit uppmuntrade att vidareutbilda sig.  

Figur 9 

 

Alternativ Procent Antal Alternativ Procent Antal 
Ja 57,61% 53 Ja 100,00% 100 
Nej 42,39% 39 Nej 0,00% 0 

 

  

57,61%	  

42,39%	  

100,00%	  
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Ja	   Nej	  

Blir	  du	  uppmuntrad	  av	  skolledningen	  a8	  vidareutbilda	  dig/Uppmuntrar	  du	  din	  
personal	  a8	  vidareutbilda	  sig?	  

Lärare	  

Rektorer	  
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Blir du uppmuntrad av kollegor att vidareutbilda dig? (Figur 10) 

Endast 35 % av de svarande lärarna i Nacka kommun menar att de blir uppmuntrade av kollegor 

att vidareutbilda sig. Är det en fråga om dold konkurrens, jantelag eller finns det inte ett tillräck-

ligt forskningsengagemang eller en forskningskultur på skolorna? 

Figur 10 

  

Alternativ Procent Antal 
Ja 35,48% 33 
Nej 64,52% 60 

 

  

35,48%	  

64,52%	  

Ja	   Nej	  

Blir	  du	  uppmuntrad	  av	  kollegor	  a8	  vidareutbilda	  dig?	  

Lärare	  
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Vilken av dessa tre faktorer är viktigast för dig/tror du är viktigast för din personal i fråga om 

eventuell vidareutbildning? (Figur 11) 

61 % av lärarna och 81 % av rektorerna menar att tid är den viktigaste faktorn. Det råder sam-

stämmighet att tid är den viktigaste faktorn, men det är 25 % fler lärare som tycker att ekonomisk 

kompensation är en viktig faktor. Endast några få procent av både rektorer och lärare menar att 

uppmuntran från skolledningen är den viktigaste faktorn.  

Figur 11 

 

Alternativ Procent Antal Alternativ Procent Antal 
Tid 61,29% 57 Tid 81,25% 13 
Ekonomisk 
kompensation 
vid inkomst-
förlust 37,63% 35 

Ekonomisk 
kompensation 
vid inkomst-
förlust 12,50% 2 

Uppmuntran 
från skolled-
ning 1,08% 1 

Uppmuntran 
från skolled-
ning 6,25% 1 
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Vilken av dessa tre faktorer är MINST viktig för dig/ tror du är MINST viktig för din personal i 

fråga om eventuell vidareutbildning? (Figur 12) 

75 % av lärarna menar att uppmuntran från skolledningen är den minst viktiga faktorn jämfört 

med rektorerna av vilka hälften (50 %) svarade Ekonomisk kompensation och andra hälften sva-

rade uppmuntran från skolledningen. Ingen av rektorerna trodde att tid var den minst viktiga fak-

torn.  

Figur 12 

 

Alternativ Procent Antal Alternativ Procent Antal 
Tid 75,27% 70 Tid 50,00% 8 
Ekonomisk 
kompensation 
vid inkomst-
förlust 17,20% 16 
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kompensation 
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Uppmuntran 
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ning 7,53% 7 

Uppmuntran 
från skolled-
ning 0,00% 0 
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4.2.3.1 Sammanfattning 

Hur kommer det sig att svaren skiljer sig åt så kraftigt? Har rektorerna förstått frågan som att de 

vid något tillfälle har uppmuntrat en lärare i personalgruppen och därför kryssat ”ja”? Kanske har 

inte just den lärare som svarat på enkäten varit en av dem som blivit uppmuntrad? Kanske har 

rektorerna inte tydligt nog uppmuntrat sin personal, men lever ändå i föreställningen av att de har 

gjort det (se figur 9).  

Endast några få procent av såväl rektorer som lärare har svarat att uppmuntran är den minst 

avgörande faktorn när det kommer till en eventuell vidareutbildning (se figur 12). Detta behöver 

dock inte betyda att uppmuntran är oviktig, eftersom informanterna har fått rangordna vilken av 

de tre faktorerna tid, ekonomisk kompensation och uppmuntran som är den minst viktiga. I 

studien från Richmond County, Georgia (Joyce 2002) visade det sig att implementeringen 

minskade då uppmuntran försvann.  

Istället har såväl rektorer som lärare angett tid som den mest avgörande faktorn. I rapporten från 

Utbildningsutskottet framgår det, som tidigare nämnts, att nio av tio lärare menar att tiden inte 

räcker till för vidareutbildning (UbU 2012/13:RFR10, s.8). Om nu tid anses vara så avgörande 

kan man fråga sig varför 43 % av de svarande lärarna och 31 % av de svarande rektorerna menar 

att de inte tillåts respektive tillåter lärare att gå ner i tid för att vidareutbilda sig (se figur 5). Man 

kan också undra hur det kommer sig att hela 94 % av rektorerna menar att de låter sina lärare 

vidareutbilda sig på arbetstid medan endast 51 % av lärarna anser att de får den möjligheten (se 

figur 6).  

Men det är inte heller bara faktorn tid som spelar in utan kombinationen av tid, ekonomisk 

kompensation och uppmuntran från skolledningen och kollegor, detta menar i alla fall Gao m.fl. 

(2011) i den kinesiska studien om engelsklärares förutsättningar för vidareutbildning. Det räckte 

inte med endast uppmuntran om man samtidigt inte fick gå ner i tid eller fick ekonomisk 

ersättning. 

• Förekommer det uppmuntran från skolledning och kollegor? 

Ja det förekommer, men frågan är i vilken utsträckning? 50 % av lärarna menar att de blir 

uppmuntrade av sina skolledare (se figur 9) och endast 35 % blir uppmuntrade av sina kollegor 

(se figur 10). Frågan som därför uppstår är om det faktiskt inte i tillräcklig grad existerar den typ 
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av forskningskultur, det vill säga ett inom kollegiet forskningsvänligt förhållningssätt, som är 

önskvärd på en arbetsplats där all undervisning “ska vila på vetenskaplig grund” (SFS 2010:800).  

5 Avslutande diskussion 
Som blivande lärare har jag varit mycket nyfiken på att se hur mina framtida kollegor hjälps i sin 

allt mer omfattande arbetsbörda. Lagtexten säger att all undervisning ”ska vila på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet” (SFS 2010:800) men frågan är hur man vid lagstiftningen funde-

rade kring hur den nya lagen skulle implementeras. Lagen innebär ett nytt förhållningsätt som 

jag inte har mött i någon större omfattning i min hittills begränsade praktik. Lärare har kunnat 

och kan enormt mycket, men när inte den kunskapen blir offentlig eller i alla fall spridd kollegor 

emellan, så som både Wingborg (2013) och Skolverkets lägesbedömning (2011) beskriver, så 

uppstår problem. Undervisningen riskerar att inte bli likvärdig. 

Detta examensarbete undersöker vilka förutsättningar som lärare har för att utöva sin profession 

enligt lagen. Mitt syfte är att undersöka problem med implementering av lagen, och därmed för-

hoppningsvis förbättra situationen i skolorna i Nacka kommun och kanske även på andra platser. 

Sammanfattningsvis: Ges lärare i Nacka kommun möjlighet att vidareutbilda sig? Mitt svar på 

den frågan måste bli ja. Men, i vilken utsträckning? Många rektorer och lärare menar att de får 

gå ner i tid för att vidareutbilda sig. Nästan alla rektorer och hälften av lärarna menar att de har 

möjlighet att studera på arbetstid. På frågan om den viktigaste faktorn för vidareutbildning var 

det tid som samstämmigt bedömdes som viktigast. 

Hur kommer det sig då att inte alla ges möjlighet att gå ner i tid? Om nu all undervisning ska vila 

på vetenskaplig grund måste ju all personal ha möjlighet att ta del av ny forskning. Det handlar 

även om ekonomiska resursen, men enligt min undersökning är en återkommande faktor också 

bristande kommunikation. Kanske kan det hänga ihop med att endast 6,25 % av rektorerna har 

arbetsplaner för hur vidareutbildningen ska organiseras (se figur 2). 

Det råder alltså inga tvivel om vilka förutsättningar som är viktiga för att skapa en skola med 

goda resultat. Skolverket trycker bland annat på kontinuerlig vidareutbildning, med stöd hos 

forskare som Hattie (2009). Skolverket (2011) betonar i sin lägesrapport att det är skolhuvud-

männen i varje kommun som är ansvariga för att ny forskning når skolorna. Men det övergri-
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pande ansvaret har Skolverket. I Nacka kommun, där min undersökning genomförts, har skolhu-

vudmännen släppt det ansvaret. Om i det läget rektorn på en skola inte utvecklar tydliga strate-

gier för vidareutbildning kan följden bli att varje enskild lärare blir lämnad med hela ansvaret. 

Det bör ställas mot resultaten i Hur kommer ny kunskap till användning i skolan (UbU 

2012/13:RFR10) som visar att 45 % av lärarna inte anser att vidareutbildning är en del av deras 

professionella ansvar. Min undersökning pekar på att den viktiga frågan om vidareutbildning för 

lärare riskerar att lösas upp.  

Och det leder fram till mina sista frågor: 

Ska ansvaret för lärares vidareutbildning ligga på regeringsnivå? Eller ska kommun eller skolhu-

vudmän kräva en arbetsplan för vidareutbildning på varje enskild skola? Eller bör kommun och 

skolhuvudmän tillsammans formulera kommunala strategier för vidareutbildning? 
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7 Bilagor 

7.1 BILAGA A, ENKÄT A TILL LÄRARE 
Vilka förutsättningar har du att ta del av ny forskning? 

1. Arbetar du som lärare i grundskolans tidigare år i Nacka kommun (åk 1-6)? 

Alternativ Procent Antal 
Ja 98,94% 93 
nej 1,06% 1 

 

2. Vilket år tog du din lärarexamen? 

Alternativ Procent Antal 
1967-1971 2,15% 2 
1972-1976 11,83% 11 
1977-1981 6,45% 6 
1982-1986 7,53% 7 
1987-1991 7,53% 7 
1992-1996 12,90% 12 
1997-2001 25,81% 24 
2002-2006 10,75% 10 
2007-2012 15,05% 14 

 

3. Har du vidareutbildat dig efter lärarexamen? 

Alternativ Procent Antal 
Ja 70,97% 66 
Nej 29,03% 27 

 

a. När vidareutbildade du dig senast? 

Alternativ Procent Antal 
1974-1978 1,61% 1 
1979-1983 1,61% 1 
1994-1998 8,06% 5 
1999-2003 4,84% 3 
2004-2008 24,19% 15 
2009-2013 59,68% 37 
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b. Inom vilket ämne 

Alternativ Procent Antal 
Annat 21,21% 14 

Specialpedagogik 19,70% 13 
Matematik 16,67% 11 
Engelska 13,64% 9 
Svenska 10,61% 7 
No 9,09% 6 

Estetiska ämnen 4,55% 3 

Idrott/hälsa/konsumentkunskap 1,52% 1 
So 1,52% 1 
Teknik 1,52% 1 

 

4. Finns det en arbetsplan på din arbetsplats som beskriver hur ny forskning ska implemen-

teras i verksamheten? 

Alternativ Procent Antal 
Ja 0,00% 

 Nej 62,37% 58 
Vet ej 37,63% 35 

 

5. Blir lärarkollegiet på din skola erbjuden kurser av skolledningen? 

Alternativ Procent Antal 
Regelbundet 18,28% 17 
Ofta 22,58% 21 
Sällan 49,46% 46 
Aldrig 9,68% 9 

 

6. Ger skolledningen dig möjlighet att vid en eventuell vidareutbildning: 

a. Gå ner i tid? 

Alternativ Procent Antal 
Ja 51,61% 48 
Nej 43,01% 40 
Vet ej 5,38% 5 
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b. Utbilda dig under arbetstid? 

Alternativ Procent Antal 
Ja 50,54% 47 
Nej 46,24% 43 
Vet ej 3,23% 3 

 

c. Få kompensation för inkomstförlust i samband med studier? 

Alternativ Procent Antal 
Ja 10,75% 10 
Nej 87,10% 81 
Vet ej 2,15% 2 

 

d. Tillsätta vikarier då du behöver lämna din klass för att ägna dig åt studier? 

Alternativ Procent Antal 
Ja 53,76% 50 
Nej 43,01% 40 
Vet ej 3,23% 3 

 

7. Blir du uppmuntrad av skolledningen att vidareutbilda dig? 

Alternativ Procent Antal 
Ja 57,61% 53 
Nej 42,39% 39 

 

8. Blir du uppmuntrad av kollegor att vidareutbilda dig? 

Alternativ Procent Antal 
Ja 35,48% 33 
Nej 64,52% 60 

 

9. Vilken av dessa tre faktorer är viktigast för dig i fråga om eventuell vidareutbildning? 

Alternativ Procent Antal 
Tid 61,29% 57 
Ekonomisk 
kompensation 
vid inkomstför-
lust 37,63% 35 
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Uppmuntran 
från skolled-
ning 1,08% 1 

 

10. Vilken av dessa tre faktorer är MINST viktig för dig i fråga om eventuell vidareutbild-

ning 

Alternativ Procent Antal 
Uppmuntran 
från skolled-
ning 75,27% 70 
Ekonomisk 
kompensation 
vid inkomstför-
lust 17,20% 16 
Tid 7,53% 7 

 

11. Är du intresserad av att vidareutbilda dig under läsåret 2013/2014? 

Alternativ Procent Antal 
Ja 60,22% 56 
Nej 38,71% 36 
Vet ej 1,08% 1 
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7.2 BILAGA B, ENKÄT B TILL REKTORER OCH SKOLLEDARE 
Har dina lärare möjlighet att ta del av ny forskning? 

12. Arbetar du som rektor eller skolledare inom Nacka kommun? 

Alternativ Procent Antal 
Ja 100,00% 16 
Nej 0,00% 0 

 

13. Har du en arbetsplan för din skola som beskriver hur ny forskning ska implementeras i 

verksamheten? 

Alternativ Procent Antal 
Ja 6,25% 1 
Nej 93,75% 15 

 

14. Har du öronmärkt en summa i budgeten som ska användas för finansiering av vidareut-

bildning? 

Alternativ Procent Antal 
Ja 87,50% 14 
Nej 12,50% 2 

 

15. Brukar du erbjuda din personal kurser att läsa? 

Alternativ Procent Antal 
Regelbundet 43,75% 7 
Ofta 31,25% 5 
Sällan 25,00% 4 
Aldrig 0,00% 0 

 

16. Uppmuntrar du din personal att vidareutbilda sig? 

Alternativ Procent Antal 
Ja 100,00% 16 
Nej 0,00% 0 

 

17. Ger du personalen möjlighet att vid en eventuell vidareutbildning att: 

a. Gå ner i arbetstid? 

Alternativ Procent Antal 
Ja 68,75% 11 
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Nej 31,25% 5 
 

b. Utbilda dig under arbetstid? 

Alternativ Procent Antal 
Ja 93,75% 15 
Nej 6,25% 1 

 

c. Få kompensation för inkomstförlust i samband med studier? 

Alternativ Procent Antal 
Ja 25,00% 4 
Nej 75,00% 12 

 

d. Tillsätta vikarier då lärarna behöver lämna din klass för att ägna dig åt studier? 

 

 

18. Vilken av dessa tre faktorer tror du är viktigast för din personal i fråga om eventuell vida-

reutbildning? 

Alternativ Procent Antal 
Tid 81,25% 13 
Ekonomisk 
kompensation 
vid inkomstför-
lust 12,50% 2 
Uppmuntran 
från skolled-
ning 6,25% 1 

 

19. Vilken av dessa tre faktorer tror du är MINST viktig för din personal i fråga om eventuell 

vidareutbildning? 

Alternativ Procent Antal 
Ekonomisk 
kompensation 
vid inkomstför-
lust 50,00% 8 

Alternativ Procent Antal 
Ja 87,50% 14 
Nej 12,50% 2 
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Uppmuntran 
från skolled-
ning 50,00% 8 
Tid 0,00% 0 
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7.3 BILAGA C, E-BREV TILL LÄRARE 
Ämne: Lärare i Nacka kommun år 1-6! 

Har du som lärare möjlighet att ta del av ny forskning och vidareutbilda dig? Det är frågor som 

jag som student på Södertörns Högskolas lärarutbildning ska försöka svara på i mitt examensar-

bete. Jag vill veta vilka förutsättningar jag som blivande lärare har för att kunna utföra mitt upp-

drag så som regeringen har bestämt. Med ditt svar kommer jag kunna sammanställa lärarna i 

kommunens verklighet och jämföra det med riktlinjer och bestämmelser från statlig och kommu-

nal nivå. 

 

Forskning visar att enstaka föreläsningar och workshops har näst intill obefintlig effekt på rå-

dande undervisning så därför har jag i mitt arbete valt att tala om vidareutbildning i form av kur-

ser. Avvara några minuter, tryck på länken och svara på min enkät. Du och din arbetsplats kom-

mer att vara anonym! 

 
https://docs.google.com/forms/d/1_nxLddLHOyAUjoYX652PiRqTYGvhv3GbvoDd6HP6IeU/

viewform> <  
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7.4 BILAGA D, E-BREV TILL REKTORER OCH SKOLLEDARE 
Ämne: Rektorer och skolledare i Nacka kommun 

Har dina lärare möjlighet att ta del av ny forskning och vidareutbilda dig? Det är frågor som jag 

som student på Södertörns Högskolas lärarutbildning ska försöka svara på i mitt examensarbete. 

Jag vill veta vilka förutsättningar jag som blivande lärare har för att kunna utföra mitt uppdrag så 

som regeringen har bestämt. Alla lärare i åk 1-6 i Nacka kommun har fått möjlighet att svara på 

en enkät med motsvarande frågor och med ditt svar kommer jag kunna sammanställa rektorers 

och skolledares syn på vidareutbildning och jämföra det med lärarnas syn på frågan samt statliga 

och kommunala riktlinjer och bestämmelser. 

 

Forskning visar att enstaka föreläsningar och workshops har näst intill obefintlig effekt på rå-

dande undervisning så därför har jag i mitt arbete valt att tala om vidareutbildning i form av kur-

ser. Avvara några minuter, tryck på länken och svara på min enkät. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1OTPuu335b-iD_YRCwoqvzPqS-

SNSZRSKzztvNtLvGpI/viewform 
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