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Sammanfattning  
Syftet med denna kvalitativa fallstudie är att undersöka rektorernas och de offentliga kommunala styrdokumentens 
syn på yrkeslärares kompetensutveckling i två kommuner. Vidare är syftet att undersöka hur kompetensen 
kartläggs, samt hur kompetensutveckling planeras, finansieras och utvärderas för yrkeslärare i gymnasieskolan. 
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Den teoretiska delen utgörs av en kort historik, från 1800-talet om lärarnas fortbildning. Nuvarande system för 
kompetensutveckling, delar av styrdokument, centrala begrepp, tidigare forskning om kompetensutveckling samt 
teoretiska perspektiv på kompetensutveckling har studerats.   
 
Resultatet visar, enligt dokumenten, att kompetensplanering sker i nära dialog med rektorer med hänsyn till 
verksamhetens och individers behov varför detta planeras utifrån en nedifrån- och upp modell. Detta kopplas till ett 
verksamhetsperspektiv eftersom yrkeslärarna också deltar i planering och beslut av sin egen kompetensutveckling. 
Men i och med att rektorn genom medarbetarsamtalet får en möjlighet att utifrån verksamhetens behov kontrollera 
yrkeslärarnas befintliga kompetens och därmed kompetensgapet så kopplas även detta till det målrationella 
perspektivet. Enligt studien står ofta branscherna för yrkeslärarnas kompetensutveckling inom karaktärsämne men 
eftersom branscherna fungerar olika varierar lärarnas intresse för kompetensutvecklingen också, vad händer då? 
Samtliga respondenter påpekar att kompetensutveckling finansieras med hjälp av skolans och programmens 
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Sammanfattning 
Syftet med denna kvalitativa fallstudie är att undersöka rektorernas och de offentliga 

kommunala styrdokumentens syn på yrkeslärares kompetensutveckling i två kommuner. 

Vidare är syftet att undersöka hur kompetensen kartläggs, samt hur kompetensutveckling 

planeras, finansieras och utvärderas för yrkeslärare i gymnasieskolan. Metoder som använts 

för att samla in data i denna fallstudie är analys av dokument samt kvalitativa, individuella 

intervjuer. Intervjuerna genomfördes med tre rektorer. De dokument som analyserats är de 

lokala styrdokumenten. Tre kommunala gymnasieskolor i två olika kommuner/fall har valts. 

Samtliga skolor ligger i Mellansverige, i östra delen av landet. 

 
Den teoretiska delen utgörs av en kort historik, från 1800-talet om lärarnas fortbildning. 

Nuvarande system för kompetensutveckling, styrdokument, centrala begrepp, tidigare 

forskning om kompetensutveckling samt teoretiska perspektiv på kompetensutveckling har 

studerats.   

 
Studien visar, enligt dokumenten, att kompetensplanering sker i nära dialog med rektorer med 

hänsyn till verksamhetens och individers behov varför detta planeras utifrån en nedifrån- och 

upp modell. Detta kopplas till ett verksamhetsperspektiv eftersom yrkeslärarna också deltar i 

planering och beslut av sin egen kompetensutveckling. Men i och med att rektorn genom 

medarbetarsamtalet får en möjlighet att utifrån verksamhetens behov kontrollera yrkeslärarnas 

befintliga kompetens och därmed kompetensgapet så kopplas även detta till det målrationella 

perspektivet. Enligt studien står ofta branscherna för yrkeslärarnas kompetensutveckling inom 

karaktärsämne men eftersom branscherna fungerar olika varierar lärarnas intresse för 

kompetensutvecklingen också, vad händer då? Samtliga respondenter påpekar att 

kompetensutveckling finansieras med hjälp av skolans och programmens rambudget och 

statliga kompetensmedel inom ramen för det så kallade lärarlyftet. Enligt studien betonas 

vikten av forskning och att yrkeslärare behöver teorier för att medvetandegöra sig eftersom 

dem inte är, enligt respondenten, lika duktiga på teorier som på praktiken. Studien visar också 

att samtliga respondenter anser att kompetensutveckling absolut är nödvändigt för 

yrkeslärarna för att bland annat kunna bemöta alla elevgrupper samt att behålla sin auktoritet 

som lärare. Däremot saknar samtliga respondenter ett systematiskt tillvägagångssätt vad gäller 

såväl identifiering av kompetensgap som planering och utvärdering av kompetensutveckling 

för yrkeslärarna. 
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1. Inledning 
Förändringar i omvärlden kräver ofta förändringar inom skolan vilket leder till att de 

nationella styrdokumenten delvis får ett förändrat innehåll jämfört med tidigare (Gy 2000:03, 

s. 5). Att vara lärare innebär att arbeta med andras utveckling och lärande samt ständigt vara 

beredd att lösa nya problem och anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar vilket 

man bara kan klara om man själv hela tiden utvecklas i sitt yrke som lärare (Rapport från LR 

2006). Varför det är av stor vikt att yrkeslärarens kompetensutveckling sker kontinuerligt och 

är kopplad till de förändringar som sker inom lärarens undervisningsämnen som en 

konsekvens av förändringar i yrkeslivet (SOU 2008:112, s. 93). 

 
I mitt tidigare lärarexamensarbete (C-uppsats) som också handlar om kompetensutveckling 

för yrkeslärare i gymnasieskolan avgränsades målgruppen till elprogrammet vilket medförde 

att intervjuerna genomfördes bara med yrkeslärare inom detta område. Enligt resultatet i 

denna studie ansåg samtliga respondenter att den snabba utvecklingen inom 

elektronik/datorteknik var huvudorsaken till att det krävdes kompetensutveckling. Resultatet 

visade även att trots att samtliga intervjuade besatt de nödvändiga kompetenser i sitt 

verksamma karaktärsområde saknade de ändå mer eller mindre kompetens i vissa 

arbetsområden. De ansåg att dem på grund av olika saker, bland annat brist på pengar, tid, 

vikarier etcetera inte fått tillräckligt med relevant kompetensutveckling. Som förslag till en 

fortsatt studie om kompetensutveckling för yrkeslärarna i denna uppsats var bland annat 

rektorernas engagemang angeläget (Farajzadeh 2006). Att upprepa något som enligt Hartman 

(2003) redan är gjort för inte forskningen framåt, dock kan man fortsätta där den tidigare 

forskningen slutade, avgränsa problemet ytterligare och tränga ännu djupare in i 

problemområdet (Hartman 2003, s. 25).  

 
För att få en bild av hur rektorerna behandlar kompetensutveckling fick jag nu tillfälle att 

fortsätta där min tidigare studie slutade. Det skulle även vara intressant att kunna jämföra 

yrkeslärarnas och rektorernas syn på kompetensutveckling och dess effekter för 

skolverksamheten. I skollagens 2 kap, 7 § sägs att kommunen skall se till att 

kompetensutveckling anordnas för lärare (skollagen, 1985:1100). Skolhuvudmannen ansvarar 

idag för den verksamme lärarens kompetensutveckling i sitt yrkesutövande, även om det görs 

ett antal statliga satsningar för att stödja detta arbete. Kompetensutveckling är dessutom en 

investering för arbetsgivaren det vill säga rätt satsad kompetensutveckling kan förutom bättre 
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resultat tillföra bland annat lägre personalomsättning, nya idéer, motiverad personal med mera 

(Lärarförbundet 2009).  

1.1 Yrkeslärarrollen  
Vad en lärare bör kunna har alltid varit en viktig fråga vilken besvarats på olika sätt inom 

olika tider. Till en början gällde enligt Hartman (1995) att läraren skulle vara tränad i ett starkt 

begränsat lärostoff och i fasta metoder att förmedla det. Med tiden tillkom ett krav på att 

läraren också borde ha pedagogiska kunskaper så att han eller hon kunde förstå elevernas 

skiftande förutsättningar för skolarbetet. För att känneteckna en bra lärare uppstod i början av 

1900- talet idén som krävde en bred allmänbildning inom en rad olika ämnesområden samt 

goda och flexibla färdigheter (Hartman 1995, s. 83f).  

 
I egenskap av yrkeslärare har jag hittills upplevt att lärararbetets praktik är mångfacetterad, 

oavsett lärarekategori, och innehåller såväl undervisning som andra arbetsuppgifter. Dessa 

arbetsuppgifter kräver alltså en vidd lärarkompetens och kvalifikationer som läraren dels 

måste besitta innan sin anställning och dels skaffa sig under sin lärargärning, i form av 

kompetensutveckling och fortbildning. Det räcker inte längre att vara en bra undervisare utan 

förändringarna i samhälle ställer allt större krav på dagens lärare för att kunna uppnå 

verksamhetens uppsatta mål. Linde (2003) anser att den aktivitet som utövas av lärare brukar 

kallas ”undervisning” men det är inte helt lätt att definiera vad ”undervisning” är. Vidare 

anser han att det eleverna sysslar med är lärande, vilket även är ett mångtydligt begrepp 

(Linde 2003, s. 17). 

 
Brante (2008) analyserar lärararbetets komplexa och intensiva karaktär i sin doktorsavhandli-

ing ”lärare av idag” på tre olika sätt, nämligen; 1) Kvalificerande, vilket innebär analysarbete, 

personlig kompetensutveckling, korttidsplanering och handledning/mentorskap. 2) Icke-

kvalificerande arbete består av efterarbete, som inte innebär möjlighet att använda formella 

kunskapssystem, till exempel för- och efterarbete kopplat till möten, administration, 

elevkontakter, protokollskrivande med mera. Och 3) Semi-kvalificerande arbete består av 

föräldra/elevkontakter med diskretionärt innehåll, utvecklingssamtal och elevkonflikter och 

oplanerad undervisning, t ex att med kort varsel ta hand om eller sätta igång en kollegas 

lektion (Brante 2008, s. 37ff).  

 
Klassrummet är enligt Airasian & Russell (2008) en komplex miljö som kräver lärarens beslut 

i många olika områden. Dessutom lägger de stor vikt på lärares kompetens i bedömning vilket 
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de i sin tur delar i tre generella faser: Tidigare bedömning, vilket handlar om elevens tidigare 

skolgång som hjälper läraren att känna till sina elever. Bedömning av undervisning, vilken 

leder till både planering och genomförande av undervisning samt den officiella bedömningen, 

som betyg, vilket förväntas av läraren att tillhandahålla som en del av skolbyråkratin 

(Airasian & Russell 2008, s. 23f). 

1.2 Bedömning av nuläget  
Enligt statens senaste offentliga utredning framgår problemet med den stora bristen på 

yrkeslärare med lärarexamen tydligt. Utredaren utgår från att lärarens kunskap och kompetens 

är en avgörande faktor för kvaliteten i skolarbetet och att en lärarexamen ska garantera att 

denna kunskap och kompetens finns hos varje lärare i skolsystemet. För verksamma lärare är 

det i form av kompetensutveckling som uppdatering av förändringar sker. Att läraren inte har 

förståelse för och förmåga att omsätta läroplanens intentioner i ett undervisningssammanhang 

samt inte har utbildning i hur man tolkar och omsätter kursplaner till ett innehåll är ett 

problem. Därtill kommer problematiken med bedömning och betygsättning som är ett 

avancerat arbete och kräver speciella kunskaper inom området. Att alla elever har rätt till 

lärare med utbildning för att bedriva undervisning i sina ämnen är en självklarhet. Ett stort 

antal av våra elever på yrkesförberedande program har inte tillgång till lärare med en 

garanterad kunskap och kompetens för att bedriva undervisning (SOU 2008:112, s. 93f).  

1.3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att undersöka rektorernas och de offentliga kommunala 

styrdokumentens syn på yrkeslärares kompetensutveckling i två kommuner. Vidare är syftet 

att undersöka hur kompetensen kartläggs, samt hur kompetensutveckling planeras, finansieras 

och utvärderas för yrkeslärare i gymnasieskolan. Utifrån detta syfte formulerar jag mina 

huvudfrågor enligt följande: 

 
• Vilken syn har aktörerna på kompetensutveckling? 

• Hur kartläggs behovet av kompetensutveckling? 

• Hur planeras och finansieras kompetensutveckling?  

• Hur utvärderas genomförd kompetensutveckling?  

1.4 Disposition 
Dispositionen speglar författarens tankegång. För att läsaren ska kunna följa denna tankegång 

bör det framgå av texten hur tankegången ser ut (Jarrick & Josephson 1988, s. 56). Den här 
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uppsatsen består av fem huvuddelar: inledning, litteraturgenomgång, metod, resultat och 

diskussion. Del 1 börjar med en inledning där även motiven för denna studie redovisas. 

Vidare presenteras yrkeslärarrollen för att belysa komplexiteten som finns i yrkeslärarens 

vardagsarbete. Bedömning av nuläget diskuteras i denna inledande del och även syfte och 

frågeställningar presenteras. Del 1 avslutas med denna disposition.  

I del 2 finns en genomgång av litteratur, vilken börjar med historik och bakgrund om 

fortbildning. Sedan presenteras nuvarande system för kompetensutveckling samt 

lärarfortbildning inom lärarlyftet. Delar av nationella styrdokument följes i avsnittet och några 

centrala begrepp i studien som kompetens och kompetensutveckling redovisas. Avsnittet 

fortsätter med tidigare forskning samt några teoretiska perspektiv på kompetensutveckling 

och avslutas med en sammanfattning av del 2 i form av både text och en tabell. Del 3 utgörs 

av metoden där bland annat val av metod, etiska principer, urval, genomförande, 

databearbetning och reliabilitet och validitet diskuteras. Avsnittet avslutas med en 

metoddiskussion. I del 4 redogörs för den empiriska delen av studien, där resultaten först 

redovisas i respektive kommun och sammanfattas och därefter förs en sammanfattning för 

hela studiens resultat. Arbetet avslutas med del 5, där jag utifrån en diskussion försöker 

besvara mina frågeställningar. Frågeställningarna besvaras med hjälp av den litteratur som 

behandlats i litteraturgenomgången. Diskussionen avslutas med förslag på fortsatt forskning i 

ämnet. 
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2. Litteratur 
Följande kapitel inleds med en genomgång av ursprunget till fortbildningstraditionerna. 

Vidare redogörs för nationella styrdokument vilka har ett nära samband med denna studie. 

Några centrala begrepp, som kompetens och kompetensutveckling och hur dessa kan 

definieras redovisas också i kapitlet. Efter detta redogörs för några teoretiska perspektiv på 

kompetensutveckling. Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattning. Litteratururvalet sker 

efter en översikt av tillgänglig litteratur, och de källor1 som anses motsvara undersökningens 

syfte.  

2.1 Historik och bakgrund om fortbildning 
Statlig utbildning av lärare för folkskolan startade 1862 och av läroverkslärare 1865. Redan 

under 1800-talet började riksdagen också att anvisa medel oftast i form av stipendier till 

lärares fortbildning. I och med skolväsendets utbyggnad under efterkrigstiden tog staten 

alltmer över ansvaret för lärarfortbildningen, som blev en del av statens styrning av skolan. I 

början av 1960-talet infördes fem obligatoriska studiedagar för grundskolans lärare vilket 

gymnasielärare fick först i samband med införandet av 1970 års läroplan. Från och med 1970- 

talet fanns, särskilt i samband med införandet av nya läroplaner, en mer eller mindre 

utvecklad statlig plan för lärares kompetensutveckling. I slutet av 1970-talet försköts 

perspektiven från individuell fortbildning till verksamhetsutveckling och utbildning i lag. Från 

1980-talets början fick kommunerna större möjligheter att påverka utvecklingen i skolan. 

Staten fastställde förteckningar över angelägna fortbildningsbehov och vilka löneförmåner 

som kunde utgå för deltagare om kommunen så beslutade. För yrkeslärare genomfördes en 

stor del av fortbildningen med hjälp av branschorgan och genom yrkesstudier. Beträffande 

fortbildning blev kommunernas roll, i början av 1990-talet, att svara för att skolpersonalen får 

den kompetensutveckling som behövs. Sedan den 1 januari 1993 beslutar kommunerna själva 

om vilka medel som skall disponeras för skolverksamheten och följaktligen hur stor del som 

skall disponeras för personalens kompetensutveckling (SOU 1999:63, s. 231ff). 

2.2 Nuvarande system för kompetensutveckling 
I dagens system har staten, kommunen, skolan, arbetslaget och den enskilde läraren på olika 

sätt ett ansvar för kompetensutveckling. Staten beslutar genom riksdagen och regeringen om 

målen för alla skolformer och vuxenutbildningen samt om inriktningen av utvecklingen av 

dessa verksamheter. Dessa mål gäller också för kompetensutvecklingen av lärarna. 

                                                
1 webbpublicerade artiklar och olika utredningar, framförallt på uppdrag av skolverkets. 
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Regeringen och riksdagen kan lyfta fram ytterligare områden för kompetensutvecklin-

gsinsatser. Staten ställer även utvecklingsresurser till förfogande, bland annat genom 

Skolverket. Universiteten och högskolorna anordnar utbildning (kurser, seminarier, 

medverkan vid studiedagar med mera) som utnyttjas för kompetensutveckling av lärare. 

Kommunen har som arbetsgivare ansvar för att personalen i skolan och vuxenutbildningen har 

den kompetens som verksamheten kräver. Skolorna har ansvar för att utveckla verksamheten 

så att den svarar mot uppställda mål. Det innebär att de som arbetar där fortlöpande skall 

utvärdera sina resultat, och bedöma behovet av kompetensutveckling (SOU 1999:63, s. 233f). 

 
Skolverket genomför på regeringens uppdrag den lärarfortbildning som ingår i det så kallade 

lärarlyftet vilket innebär att omkring 30 000 behöriga lärare i olika lärarkategorier får 

möjlighet till akademisk kvalificerad fortbildning vid universitet och högskolor till och med år 

2010. Denna förmån används även av författaren av denna studie. Inför våren 2008 köpte 

Skolverket kurser till gymnasieskolan inom ämnesområden där elevernas måluppfyllelse var 

bristfällig. Kurser erbjöds inom svenska, matematik […] yrkesämnen samt specialpedagogik. 

Syftet med fortbildningen är att stärka lärares kompetens för att därigenom öka elevers 

måluppfyllelse (skolverkets lägesbedömning 2008, s. 105). 

2.3 Nationella styrdokument 
Det nationella styrdokumentet används som informationskälla i denna studie. Därför avser jag 

att redogöra för de grundläggande avsnitt som har betydelse för studiens syfte. Dessutom 

behandlas huvuddragen i den senaste läroplanen (Lpf 94) med anledning att dels belysa vikten 

av yrkeslärarnas olika arbetsuppgifter och ansvar i gymnasieskolor och dels framhålla behovet 

av kompetensutveckling som ett krav för yrkeslärare för att kunna genomföra sitt 

läraruppdrag i takt med dagens snabba förändringar. Skollagen är stiftad av riksdagen och 

innehåller de grundläggande bestämmelserna om utbildningen i alla skolformer och anger 

också övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Läroplanen fastställs av regeringen 

och anger skolans värdegrund och grundläggande riktlinjer och mål (Gy 2000:03, s. 6f).  

2.3.1 Lpf 94 
I Lpf 94, vilken tillsammans med skollagen styr hela verksamheten i skolan, står det att 

gymnasieskolan skall bland annat fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som 

förberedelse för yrkesverksamhet och studier vid universitet och högskolor, eftersträva ett bra 

samarbete med arbetslivet vilket är viktigt för all gymnasial utbildning men av avgörande 

betydelse för den yrkesförberedande utbildningens kvalitet:  
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Genom studierna skall eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande. Förändringar i arbetslivet, ny 
teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors 
kunskaper och sätt att arbeta. Utvecklingen i yrkeslivet innebär bl.a. att det behövs gränsöverskridan-
den mellan olika yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om såväl egen som andras 
kompetens. Detta ställer i sin tur krav på skolans arbetsformer och arbetsorganisation (Lpf 94, s. 7). 

2.3.1.1 Mål och riktlinjer 
Under kapitel 2 i Lpf 94 redovisas mål och riktlinjer för skolans undervisning utifrån ett 

kunskapsinhämtande perspektiv. Jag har valt att redogöra för några riktlinjer som avspeglar 

lärarens behov av olika kunskaper för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Läraren skall bland 

annat utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, och stimulera, handleda och 

stödja eleven och ge särskilt stöd till elever med svårigheter. Läraren skall också samverka 

med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen, samt göra en allsidig bedömning av 

kunskaperna (Lpf 94, s. 11ff). 

2.3.1.2 Rektors ansvar 
Som pedagogisk ledare och som chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn, 

enligt Lpf 94, det övergripande ansvaret för att verksamheten inriktas på att nå de riksgiltiga 

målen. Dessutom ansvarar rektorn för att en lokal arbetsplan upprättas samt för att skolans 

resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de riksgiltiga målen i skolplanen och den 

lokala arbetsplanen. Dessutom har rektorn inom givna ramar ett särskilt ansvar för att bland 

annat lärare får möjlighet till den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt 

skall kunna utföra sina uppgifter, samverka med universitet och högskolor samt arbetslivet 

utanför skola så att eleverna får en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse för 

yrkesverksamhet och fortsatt utbildning (ibid. s. 16f).  

2.4 Kompetens  
Tidigare forskning vad gäller kompetens och kompetensutveckling för yrkeslärare är ganska 

begränsad vilket resulterar i att begreppen delvis hämtas från annan litteratur som behandlar 

begreppen av mer generell karaktär. I följande avsnitt redogörs för hur dessa begrepp kan 

definieras samt vad som kan innefattas i begreppen. 

 
Enligt Rönnqvist (2001) förekommer en rad olika synsätt på och definitioner av begreppet 

kompetens, men också likheter vilket betonar innebörden av kompetens som en individs eller 

ett kollektivs förmåga att utföra något i ett visst sammanhang. Men att besitta kompetens och 

att använda det handlar om två olika synsätt, anser han. En syn som handlar om att kompetens 

innebär en förmåga, talang eller färdighet som tillåter någon att göra någonting (passiv) och 

en aktiv syn som innebär att använda kompetens, att faktiskt utföra en handling (Rönnqvist 
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2001, s. 13). Begreppet kompetens kopplas även enligt Davidson & Svedin (1999) till 

individen och utgör ett samlingsnamn för de olika kunskaper, förmågor, erfarenheter och 

attityder som individen innehar vilket kan användas för att lösa olika uppgifter i olika 

kontexter (Davidson & Svedin 1999, s. 21f). 

  
Begreppet kompetens tillsammans med kvalifikation och yrkeskunnande utgör enligt Ellström 

(1992) ett släktskap av begreppsfamilj vilket innebär att trots en egen specifik innebörd har de 

en gemensam innebördskärna. Individens kompetens, yrkeskunnande, eller kvalifikationer 

sker alltid i relation till en viss uppgift därför förutsätter definitionen av dessa begrepp en viss 

uppgift, situation eller kontext (Ellström 1992, s. 19f). De följande olika typer av kompetenser 

kan enligt Ellström utnyttjas för att definiera olika innebörder av yrkeskunnande, vilka är:  

 
• formell kompetens, det vill säga kompetens som förvärvas genom formell utbildning; 

• reell kompetens, den faktiska kompetens som en individ besitter; 

• utnyttjad kompetens, den kompetens som kommer till faktisk användning i arbetet; 

• kompetens som formellt eller informellt föreskrivs eller efterfrågas för ett visst arbete. 

(ibid. s. 38). 

 
Med kvalifikation avser Ellström den kompetens, som objektivt krävs på grund av 

arbetsuppgiftens karaktär och som formellt eller informellt efterfrågas av arbetsgivaren (ibid. 

s. 29). En allmän definition av begreppet kompetens av Ellström vilken omfattar både den 

passiva och den aktiva synen på begreppet är följande:  

 
En individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext. Närmare 
bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) utföra ett arbete, inklusive 
förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och 
värderingsutrymme som arbetet erbjuder (ibid. s. 21). 

 
 Vidare definierar Ellström denna förmåga i termer av kognitiva faktorer, som förmåga till 

problemlösning; psykomotoriska faktorer, till exempel fingerfärdighet; affektiva faktorer det 

vill säga vilja och engagemang hos individen; personlighetsfaktorer som rör individens egen 

självkännedom samt sociala faktorer, som omfattar individens samarbets-, ledaregenskaps- 

och kommunikationsförmåga (ibid.). 

 
I utredningen, Höj Ribban, definieras lärares speciella kompetens som en förmåga att få 

eleverna att lära; att motivera dem att söka kunskap för att nå bestämda mål samt att kunna 
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organisera undervisningen och utvärdera uppnådda resultat. Kompetens definieras allmänt 

som: 

[…] den handlingsförmåga med vars hjälp vi förverkligar våra avsikter. Det gäller såväl för nationer 
som enskilda individer (SOU 1994: 101, s. 23). 
   

2.5 Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling, som även är ett centralt begrepp i denna studie, är enligt Söderström 

(1990) den process och de åtgärder som behövs för att utveckla en ny förmåga hos individer 

och/eller organisationer (Söderström 1990, s. 3). Även Ellström (1992) definierar begreppet 

kompetensutveckling som de olika åtgärder som kan användas för att påverka utbudet av 

kvalifikationer på den interna arbetsmarknaden (Ellström 1992, s. 16). Man talar enligt 

Ellström m.fl. (1996) om en efterfrågan respektive ett utbud av individer, arbetskraft, med 

viss kompetens såväl på den interna som på den externa arbetsmarknaden. Denna efterfråga 

avgörs dels av arbetets ”faktiska” kompetenskrav, dels av olika sociala processer till exempel 

arbetsgivarens strävan att förändra arbetets status och tillgången på utbildad arbetskraft. 

Termen kompetensutveckling har en dubbel betydelse vilken innebär att den är både 

individrelaterad och organisationsrelaterad (Ellström m.fl. 1996, s. 11f). När det gäller 

organisation definierar Ellström begreppet som:  

  
Alla de åtgärder som ett företag kan vidta för att förändra eller höja kompetensen hos enskilda 
anställda, grupper av anställda eller hela personalen (ibid. s. 11). 
  

Termen kompetensutveckling används ibland enligt författaren även som beteckning på de 

individuella lärprocesser genom vilken kompetens förvärvas. Detta innebär att utbildning i 

sammanhanget blir en viktig delmängd av åtgärder för att förändra eller höja kompetensen i 

en organisation. Med utbildning avser Ellström en medvetet planerad process med syfte att 

höja den allmänna kompetensen hos en individ eller grupp av individer (ibid. s. 12).  

 
En situation som kännetecknar ett utvecklingsbehov är enligt Rönnqvist (2001) när det finns 

ett glapp mellan faktisk kompetens och efterfrågad kompetens eller när de krav som arbetet 

ställer förutsätter att det faktiska behovet av kompetensutveckling först identifieras för att 

kunna prioritera vem eller vilka som ska få vilken form av kompetensutveckling, hur 

insatserna ska ges och med vilket innehåll. Detta behov kan tillgodoses på åtminstone två 

olika sätt. För det första genom att åtgärder vidtas för att öka de anställdas möjligheter att lära 

vilket handlar enligt Rönnqvist (2001) om såväl olika planerade former av utbildningar som 

genom ett mer omedvetet lärande i olika sociala situationer. För det andra kan organisationen 
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vända sig till det utbud av kompetens som finns på den yttre arbetsmarknaden, det vill säga 

rekrytera ny personal. Med lärande avser författaren både det formella och informella 

lärandet. Formellt lärande associeras ofta med skolmiljöer och andra former av planerade 

utbildningar till exempel personalutbildning. Informellt lärande innefattar det som lärs vid 

samspel med arbetskamrater eller vid utförande av arbetsuppgifter, konferenser och 

seminarier (Rönnqvist 2001, s. 16ff; Davidsson 1999, s. 23; Ellström m.fl. 1996, s. 13). En 

definition av individens kompetensutveckling är enligt Rönnqvist:  

 
De åtgärder vars syfte är att öka individers potentiella handlingsförmåga i relation till en specifik 
uppgift, situation eller kontext (Rönnqvist 2001, s. 17). 

 

Ellström m.fl. (1996) betonar att den största delen av informellt lärande sker för individen 

omedvetet och spontant som en sidoeffekt av andra aktiviteter. Detta oavsiktliga lärande finns 

med som en aspekt av all mänsklig verksamhet till exempel när man lär sig saker även när 

man inte avser att göra det, vilket även kallas ”tyst” lärande (Ellström m.fl.1996, s. 13).  

 
Decentralisering av skolan medförde under 90-talet att begreppen fortbildning, 

vidareutbildning och lokalutvecklingsarbete utvecklades till det vida begreppet 

kompetensutveckling i utbildningspolitiska dokument (Nilsson 2006, s. 3f) Vilket definieras:  

 
Kompetensutveckling är ett vidare begrepp än fortbildning, och rymmer såväl ämnesbreddning som 
ämnesfördjupning, metodutveckling, arbetslagsutveckling, forskning och utvecklingsarbete samt 
annan verksamhetsutveckling av betydelse för förskolan, skolan och vuxenutbildningen (Nilsson 
2006, s. 15).  
 

Med utgångspunkt i det livslånga lärande anser Nilsson (2006) att läraren ska ha ansvar för 

sin egen kompetensutveckling, utveckla eget livslångt lärande och initiera elever i livslångt 

lärande (Nilsson 2006, s. 16) vilket även stämmer överens med vad utredaren i betänkandet 

Höj Ribban anser. Det är inte enbart arbetslivets och skolans ansvar att läraren får 

nödvändig uppdatering av sitt yrkeskunnande utan läraren som en utbildad pedagog 

måste genom självstudier höja sin egen kompetens: 

 
Läraren har ett personligt ansvar - både en rättighet och en skyldighet - att se till att han/hon 
kan bedriva en undervisning som följer arbetslivets och yrkesområdets utveckling. 
Yrkeskunskapen inom det egna specialområdet är grunden för lärarens trovärdighet och status 
(SOU 1994: 101, s. 126). 

 

2.6 Tidigare forskning  
Då den tidigare forskningen om kompetensutveckling just för yrkeslärare i gymnasieskolan är 

bristfällig avser jag i detta avsnitt att beskriva några forskningar som har gjorts inom ämnet 
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kompetensutveckling i andra verksamhetsområden såsom sjukvård, industrier och 

grundskolan.  

 
Rönnqvist (2001) har skrivit sin avhandling om kompetensutveckling inom hälso- och 

sjukvården. Syftet med studien var bland annat att undersöka hur kompetensutveckling 

hanterades i praktiken inom organisationerna och vilka strategier som utvecklades. Studiens 

centrala begrepp omfattar: kompetens, kompetensutveckling, strategier för 

kompetensutveckling samt formellt, icke formellt och informellt lärande. Av resultatet i 

studien framgår att det finns två typer av strategier för kompetensutveckling, en 

utbildningsdriven och en integrerad. Som delstrategi användes formella utbildningar i form av 

personalutbildning samt föreläsningar. Resultatet visar att minst 50 procent av dem som hade 

deltagit i personalutbildning klarade av arbetsuppgifterna bättre. Ytterligare ett resultat 

handlar om strategier om organisationsförändringar i form av personalneddragningar vilket 

enligt Rönnqvist har varit betydande för verksamheternas utveckling inom sjukvården. Med 

detta menar han att neddragningarna har medfört många problem som stress, utbrändhet och 

mindre kompetensutvecklingsmöjligheter. 

 
Davidson & Svedin (1999) har i sin avhandling studerat lärande i produktionssystem. De har i 

denna avhandling fokuserat på operatörers arbete inom svensk process- och verkstadsindustri 

och deras förutsättningar för ett kompetenshöjande lärande i arbetet. Studiens huvudfrågor 

består bland annat av vilka förutsättningar som finns och hur dessa formas för ett 

kompetenshöjande lärande i det dagliga arbetet för operatörerna samt vilken betydelse 

yrkesutbildning, personalutbildning och lärande i det dagliga arbetet har för formandet av 

operatörers yrkeskompetens. Resultatet visar en del förutsättningar för ett kompetenshöjande 

lärande, såsom utmanande problem i verksamheten, arbetsansvar för de utmanande 

problemen, att höga och tydliga krav ställs på kunskaper och färdigheter, att 

företagsledningen belönar en långsiktig utveckling av organisationen och kompetensen. 

Resultatet visar även att lärande i det dagliga arbetet är den viktigaste lärandeformen för 

operatörer och att lärande i yrkesutbildningen är en viktig lärandeform för operatörer samt att 

yrkesutbildning, som är nära kopplad till verksamheten, utgör en viktig lärandeform. 

Författarna hävdar att en verksamhet som omfattar utmanande arbetsuppgifter, går hand i 

hand med lärande och utveckling. De anser också att utvecklingsmöjligheterna framförallt 

ligger inom tre områden, vilka är arbetsorganisationen, kvalitetsarbetet samt delaktighet i 

olika utvecklingsarbeten.  
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Ellström m.fl. (1996) har gjort en studie som omfattar tre års arbete med syfte dels att 

medverka i utvecklingen av ett arbetsplatsprogram för kompetensutveckling av 

processoperatörer vid ett Pappersbruk, dels att utvärdera programmets förutsättningar, 

genomförande och effekter. Utvecklingsprogrammet var ett försök att skapa utrymme och för 

att förbättra villkoren att utveckla operatörernas kunskaper om tillverkningsprocess och 

anläggning samt att bidra till ökad kunskap om satsningar på kompetensutveckling i 

arbetslivet och dess effekter inom ett automatiserat pappersbruk. När det gäller effekter av 

programmet på individnivå visar resultatet av studien en ökad kunskap om tillverknings-

processen, bättre helhetsförståelse av verksamheten och ökad motivation för lärande i arbetet. 

På verksamhetsnivå visar resultatet en ökad kollektiv kunskap inom organisationen, en mer 

positiv inställning bland ledningen till satsningar på utbildning av operatörer och ett ökat 

kvalitetsmedvetande i operatörsgruppen. Resultatet visar också ett mer tillåtande klimat i 

skiftlagen vad gäller att diskutera arbetet och att lära av varandra.  

 
Nilsson (2006) har i sin avhandling studerat hur grundskolelärare tänker kring 

kompetensutveckling. För att lyfta fram lärares tankar om kompetensutveckling som 

fortbildningsobjekt behövs enligt Nilsson för det första att deras tankar om detta undersöks. 

För det andra är vikten av att utveckla kunskaper om lärares tankar om yrkeskunskaper. Ett 

tredje argument är enligt författaren samhällets krav på lärares kompetens att klara 

förändringarna och slutligen att bidra till empirisk forskning om kompetensutveckling i ett 

lärarperspektiv. Enligt studiens resultat överensstämmer lärarnas olika sätt att tänka om 

kompetensutveckling till viss del med utbildningspolitiska dokument. Resultaten visar att de 

intervjuade lärarna har minst fyra olika sätt att tänka om kompetensutvecklingens relevanta 

innehåll och användningsområde. Utveckling av integrerad allmän lärarkompetens, 

ämneskunskaper och ämnesdidaktisk samt kompetens som grund för bättre 

verksamhetsutveckling omfattar de flesta tänkbara kompetenser och användningsområden för 

läraryrket till exempel för bättre kollegial samverkan och för bättre utformning av elevernas 

lärandesituationer. Dock visar studiens slutresultat att ämneskunskaper är det som mest 

framträdande som innehåll i kompetensutveckling.  

2.6.1 Uppsatser som handlar om kompetensutveckling  
I följande avsnitt avser jag att redogöra för några uppsatser om kompetensutveckling inom 

olika verksamhetsområden. 
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Larsson & Nilsson (2008) visar tillsammans i sin fallstudie, som handlar om vilka synsätt som 

finns på planering av kompetensutveckling vid Trafikregistret, att det förekommer olika 

synsätt på planering av kompetensutveckling. De anser att medarbetarnas delaktighet och 

motivation är nödvändig i hela processen för att kompetensutvecklingsarbetet överhuvudtaget 

ska kunna generera nya kunskaper och färdigheter. 

 
Savasadia (2007) har skrivit en magisteruppsats om vilken betydelse Human Resource arbetet 

för lärande och kompetensutveckling har inom två olika organisationer. 

Kunskapsproduktionen ökar, enligt henne, ständigt i samhället och för att finna en lösning på 

detta har många företag valt att satsa på kompetensutveckling. Orsaken bakom denna tanke är 

att det i allt högre grad är kunskap och kompetens än kapital som växer i framtiden. Därför 

anser hon att såväl privata som offentliga organisationer bör satsa på kompetensutveckling 

både kortsiktligt och långsiktligt för att kunna möta de framtida kraven. Studiens resultat visar 

också att samtliga respondenter från båda företagen anser att kompetensutveckling är en 

viktig del för företagets framtid. 

 
Gunnarsdotter & Karlsson (2008) har genom en kvalitativ enkätundersökning i sin uppsats, 

belyst yrkeslärarrollens förändring och deras behov av kompetensutveckling inom 

lärlingsutbildning. Studiens resultat visar att yrkeslärarna känner att deras roll har förändrats 

sedan lärlingsutbildningens införande. Med denna förändring menar författarna att det är 

mycket viktigt att yrkeslärarna får den kompetensutveckling som krävs för att fungera i den 

nya lärlingsutbildningen. Resultatet visar även att undersökningsgruppen är positiva till och 

intresserade av att följa den utveckling som sker i branschen men en förutsättning för att följa 

den utvecklingen är att det finns tid inom tjänstens ramar.  Författarna drar slutsatsen att det är 

rektorns ansvar att avsätta tid och se till att ge yrkeslärarna den kompetensutveckling som 

krävs inom branschen. 

2.7 Teoretiska perspektiv på kompetensutveckling 
I kommande avsnitt redogörs för några teoretiska perspektiv på kompetensutveckling. 

Avsnittet inleds med teoretiska utgångspunkter och fortsätter vidare med ett par perspektiv på 

planering och genomförande av kompetensutveckling, i huvudsak baserat på Ellströms (1992) 

bok. De två perspektiven, vilka baseras på organisationsteoretisk forskning bland annat om 

besluts- och planeringsprocesser samt strategiutveckling och förändring i organisationer 

kallas: ett målrationellt och ett verksamhetsperspektiv vilka utgör grunden för analys av denna 

studies resultat. Begreppet strategi har enligt Rönnqvist (2001) sina rötter i det grekiska verbet 
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stratego som har innebörden att förgöra en fiende genom att utnyttja sina resurser på ett 

effektivt sätt. Begreppet används inom många områden med ibland delvis olika betydelser. En 

strategi för kompetensutveckling kan analyseras med avseende på vem eller vilka grupper 

som prioriteras samt vilket innehåll och form kompetensutvecklingsaktiviteter har (Rönnqvist 

2001, s. 19f). 

2.7.1 Teoretiska utgångspunkter 
Vilka faktorer, aktörer och processer som är väsentliga för yrkeslärarnas kompetensutveckling 

inom gymnasieskolan är frågor som också berörs i denna studie. I forskning och samhälls-

debatt diskuteras enligt Rönnqvist (2001) främst de effekter som satsningar på kompetens-

utveckling har för individ och organisation, och inte så mycket vilka överväganden som styr 

dessa satsningar eller hur de genomförs. Samtidigt saknas i hög grad empirisk baserad 

kunskap om hur kompetensfrågor hanteras i praktiken liksom vad som formar denna praktik. 

Aktuell forskning pekar dock mot att det är ett komplex samspel mellan olika aktörer och 

faktorer som formar hur kompetensutveckling hanteras i praktiken (Rönnqvist 2001, s. 12). 

De faktorer som förklarar organisationers satsningar på olika former av kompetensutveckling 

består i stort sett av två typer av forskningsbaserad litteratur (Ellström 1992, s. 116). En stor 

del av litteraturen inom området kompetensutveckling har enligt Ellström en visionär-

normativ snarare än en teoretisk-empirisk inriktning. Vidare anser han att det krävs en ökad 

kunskap om de yttre och inre faktorer samt de beslutsprocesser, som styr företags och 

myndigheters satsningar på personalutbildning och andra former av kompetensutveckling 

(ibid. s.105ff). Med yttre faktorer avser Ellström de ekonomiska, sociokulturella, politiska 

och teknologiska betingelser under vilka företaget arbetar. Med inre faktorer menar han bland 

annat de ekonomiska, sociala och tekniska system, som bygger upp organisationens 

verksamhet som till exempel mänskliga sociala faktorer som ledningens och personalens 

kompetens, lednings-, besluts- och kommunikationsprocesser (ibid. s. 117).  

 
Forskning om kompetensutveckling hade, enligt Nilsson (2006), i allmänhet ett 

organisationsteoretiskt perspektiv vilket innebar att åtgärder för kompetensutveckling utgick 

från samhällets, företagets och institutionens krav på kompetensutveckling. Forskning kring 

fortbildning var inriktad på personalutveckling och personalutbildning. Individen som skulle 

utveckla kompetens betraktades som ett kollektiv. Den organisationsteoretiska forskningen 

utgick ofta från teoretiska resonemang som inte prövats empiriskt, vilket gjorde att forskning 

inte alltid utgick från det som uppfattades vara relevant för verksamhetens aktörer. Varför 
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resultatet av kompetensutveckling alltid förutsattes vara goda vilket ledde till att effekten av 

kompetensutvecklingen inom utbildningspolitiken började ifrågasättas (Nilsson 2006, s. 21ff).  

2.7.2 Ett målrationellt perspektiv 
Utifrån ett målrationellt synsätt ses ledningen som den centrala aktören när det gäller att styra 

och påverka vad som händer i organisationen. Utveckling i en organisation sker i första hand 

genom central planering och styrning utifrån ledningens uppställda mål (Rönnqvist 2001, s. 

61). Strategier och program för verksamheten utformas enligt en uppifrån-och ned modell 

vilket genomförs i verksamheten utan att de berörda behöver vara delaktiga i 

beslutsprocessen. I praktiken innebär detta en stark betoning av system för planering, 

beslutsfattande och utvärdering/kontroll. Utifrån ett målrationellt perspektiv så kommer 

utbildningsområdet till uttryck dels i utbildningsekonomiska modeller baserade på 

humankapitalteori och dels i olika utbildningsteknologiska modeller för planering av 

utbildning (Ellström 1992, s. 108). Detta innebär att en ekonomisk teori som utgår från att en 

organisations utbildnings- och utvecklingsinsatser är en investering likt andra investeringar 

och ett medel som syftar till att förbättra en individs, grupps eller hela organisationens 

produktiva förmåga (Rönnqvist 2001, s. 56). Tillämpat på personalutbildning och andra 

former för kompetensutveckling i arbetslivet, implicerar detta perspektiv följande antaganden: 

 
• Satsningar på personalutbildning och andra former av kompetensutveckling i företag och myndigheter 
  bestäms framförallt av ökade kvalifikationskrav som följd av tekniska-organisatoriska förändringar.  
• Planeringen av åtgärder för kompetensutveckling grundas i en medvetet utformad och explicit 
formulerad utbildningspolitik eller strategi för kompetensutveckling, som i sin tur utgår från 
verksamhetens övergripande mål. 
• Genomförande av personalutbildning och andra former för kompetensutveckling kräver en 
systematisk planering, som bygger på analyser av verksamhetens kvalifikationskrav, personalens 
kompetens samt utvecklingsbehov. Genomförda åtgärder utvärderas och revideras i ljuset av 
uppnådda resultat (Ellström 1992, s. 108) 

 
Synsättet innebär att kompetensutvecklingssatsningar i hög grad styrs av rationella 

behovsanalyser i kombination med ekonomiska analyser, det vill säga vilka insatser som ger 

mesta möjliga effekt, vem eller vilka grupper som ska delta samt humankapitaltänkande enligt 

tesen ju högre kompetens desto effektivare är de i arbetet (Rönnqvist 2001, s. 61). 

Kompetensutveckling för lärare är delvis bestämd av utbildningspolitik med grund i de 

nationella målen för de olika verksamhetsformerna i skolan, kommunens skolplaner och 

verksamhetens lokala måldokument. Målen med lärares kompetensutveckling är enligt dessa 

dokument att lärare ska kunna ge elever bättre möjligheter att uppfylla lokala och nationella 

mål (Nilsson 2006, s. 11).  
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2.7.3 Ett verksamhetsperspektiv 
Utifrån detta perspektiv ses inte utbildning och andra former för kompetensutveckling i första 

hand som en kostnad, utan som en investering i organisationens mänskliga resurser (Ellström 

1992, s. 110). Motiven bakom de satsningar som görs är direkt eller indirekt relaterade till 

verksamheten för att uppnå långsiktig effektivitet samt förändra eller öka 

verksamhetsrelaterade kvalifikationskrav (Rönnqvist 2001, s. 61). I detta perspektiv utvecklas 

verksamheten i en organisation, genom successiv och spontan anpassning till förändringar 

inom organisationen eller i dess omgivning. Som förutsättningar för att uppnå effektivitet i 

denna mening betonas ofta betydelsen av en öppen och väl fungerande kommunikation, ett 

öppet och tillitsfullt organisationsklimat samt en utbredd förmåga till flexibilitet och pro-

blemlösning bland personalen (Ellström 1992, s. 110). De anställda ses också som en 

nyckelresurs för organisationen och det kräver att ledningen ger de anställda utbildnings- och 

utvecklingsmöjligheter så att de kan utnyttja sin utvecklingspotential (Rönnqvist 2001, s. 61). 

Med utgångspunkt ur detta perspektiv läggs, vad gäller kompetensutvecklingens inriktning, 

ofta tonvikten vid processinriktad utbildning, en utbildning inriktad mot att utveckla 

ledarskap, kommunikation och laganda. Kompetensutveckling ses vidare som en integrerad 

del av verksamheten och behoven av utbildning eller andra insatser planeras genom 

informella processer, till exempel planeringssamtal, snarare än genom formella och 

systematiska behovsanalyser. Kompetensutveckling och övrig verksamhet planeras utifrån ett 

nedifrån- och upp perspektiv. Lärande ses som en aktiv, probleminriktad process, baserad på 

att deltagarna undersöker och prövar lösningar på problem (Ellström 1992, s. 111). Med 

lärande menas enligt Davidsson & Svedin (1999) i detta sammanhang att: 

 
Lärande innebär relativt varaktiga förändringar av en individs kompetens, som ett resultat av 
individens delaktighet i en verksamhet. Lärande kan innebära att internalisera olika aspekter av 
verksamhetens egenskaper likväl som att externalisera nya sätt att handla (Davidsson & Svedin 1999, 
s.  98) 
 

Den verksamhetsteoretiska forskningen som utvecklades under 1990-talet har fortfarande en 

viss grund i organisationsnivån, men kompetensutveckling planeras i dialog med dem som ska 

utveckla den avsedda kompetensen i verksamheten. Forskning om kompetensutveckling inom 

verksamheter håller enligt författaren på att innehållsmässigt utvecklas till forskning om 

livslångt lärande i lärandeorganisationen (Nilsson 2006, s. 22). Även Ellström m.fl. (1996) 

lyfter fram detta genom att i ett handlingsteoretiskt perspektiv utgå från begreppet livslångt 

lärande, där lärande i det dagliga arbetet ses som relevant för människor i en yrkesverksamhet 

(Ellström m.fl. 1996, s. 14). Sammanfattningsvis utgår verksamhetsperspektivet, i avseende 
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på både innehållet och användningen av kompetensutveckling, från både verksamhetens och 

individens, alltså personalens behov. Detta innebär att i ett möte mellan vetenskaplig kunskap 

och vardagskunskap utvecklas och fördjupas lärande (Nilsson 2006, s. 27f). 

2.7.4 Sammanfattning  
De frågor som behandlats i detta kapitel utgörs av historik och bakgrunden till 

kompetensutveckling där det bland annat beskrevs hur riksdagen beslutade om stipendier till 

lärares fortbildning under 1800-talet och hur kommunerna, sedan 1 januari, 1993, beslutar om 

hur personalens kompetensutveckling skall finansieras. Vidare har det nuvarande systemet 

behandlats samt de resurser som står till lärarnas förfogande där bland annat skolverket, på 

regeringens uppdrag, genomför den lärarfortbildning som ingår i det så kallade lärarlyftet. 

Delar av de nationella styrdokumenten berördes samt begreppen kompetens och 

kompetensutveckling definierades. Vidare presenterades de teoretiska perspektiv som ligger 

till grund för analys av den empiriska delen av studien. De teoretiska perspektiven är till sin 

karaktär snarast komplementära än varandra uteslutande (Rönnqvist 2001, s.71). Med 

utgångspunkt ur dessa perspektiv framgår hur ledningens önskemål och planering samt 

beslutprocesser om kompetensutveckling, dess innehåll, utvärdering och vem eller vilka som 

ska prioriteras implementeras. I tabellen nedan försöker jag schematiskt och förenklat 

presentera huvuddragen i de två perspektiven. Jag har i detta sammanhang inspirerats av 

Rönnqvist (2001) och behandlat aspekter som varför (motiv), vad (innehåll), hur (form) samt 

vem/vilka som prioriteras vad gäller kompetensutvecklingsinsatser.      

 
 Tabell 1: Centrala drag i de två perspektiven 

Aspekter                   Teoretiska perspektiv om kompetensutveckling 
 

                          Målrationelltperspektiv                Verksamhetsperspektiv                                                                       
Varför                Högre kompetens                         Uppnå långsiktig effektivitet samt öka  
 (motiv)                   ger ökad effektivitet                      verksamhetsrelaterade kvalifikationskrav,  
                                                                                      förbereda unga människor för kommande yrke 

 
Vad                    Verksamhetsrelaterade                 Livslång lärande i det dagliga arbetet                                                        
 (innehåll)               kvalifikationskrav                            

                                                           
Hur                    Bästa möjliga lösning                    Ofta processinriktad utbildningar alt. olika former  
(form)                     till minsta möjliga kostnad            av interna insatser. Relevanta branschbaserade  
                                                                                 utbildningar 

 
Vem/Vilka         De som har behov                     Alla anställda (yrkeslärarna), prioriteras efter                                            
                                                                                       behovsanalys  
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3. Metod 
I detta kapitel beskriver jag hur jag metodiskt har gått tillväga för att besvara studiens 

frågeställningar. I följande avsnitt redogörs för val av metod där bland annat fallstudie har 

valts som forskningsansats. Därefter redogörs för etiska principer, urval, genomförande, 

databearbetning, samt reliabilitet och validitet. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion.  

3.1 Val av metod  
Forskning definieras enligt Bell (2006) som ett metodiskt sökande för att utöka en persons 

kunskaper genom att upptäcka fakta och få icke-triviala insikter. Det finns olika metoder för 

att samla in information vilka är bland annat kvalitativt inriktad forskning som ofta handlar 

om uppfattningar och insikter, kvantitativt inriktad forskning som ofta skapar statistik samt 

fallstudier som är särskilt lämpliga för forskare som arbetar på egen hand, eftersom de 

rymmer möjlighet att på djupet studera en avgränsad aspekt av ett problem under en 

begränsad tid (Bell 2006, s. 12ff).  

 
Syfte med denna studie är att undersöka rektorernas och de offentliga kommunala 

styrdokumentens syn på kompetensutveckling för yrkeslärare i gymnasieskolan i två 

kommuner varför en kvalitativ fallstudie har valts som forskningsansats. Enligt Merriam 

(1998) hämtar fallstudiebaserad forskning sin logik från de kvalitativa metodernas 

grundläggande synsätt. Metoden är förankrad i verkliga situationer och därför resulterar 

fallstudier i en rikhaltig redogörelse av företeelsen. Metoden ger bokstavligen insikt och 

upplysning på ett sätt som vidgar läsarens kunskaper (Merriam 1998, s. 30, 46). Metoder som 

använts för att samla in data i denna fallstudie är analys av dokument samt kvalitativa, 

individuella intervjuer. De dokument som analyseras är de lokala styrdokumenten som 

framförallt handlar om kompetensutveckling för yrkeslärare på gymnasieskolan.  

3.1.1 Fallstudie 
Patel (2003) anser att ett ”fall” kan vara en individ, en grupp individer, en organisation eller 

en situation och en fallstudie är en beteckning som innebär att man gör en undersökning på en 

mindre avgränsad grupp. Vid fallstudier utgår man från ett helhetsperspektiv och försöker få 

så täckande information som möjligt. (Patel 2003, s. 54). När det handlar om en fallstudie, är 

det fallet enligt Bryman (2002) i fråga som av egen kraft utgör det man intresserar sig för och 

forskarnas mål är att på ett ingående sätt belysa detta fall. Vidare hävdar Bryman att 

skillnaden mellan en fallstudie och andra metoder är att forskaren i fallstudien oftast är 

intresserad av att belysa unika drag för ett specifikt fall (Bryman 2002, s. 65; Merriam 1998, 
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s. 30). Detta är precis syftet med denna studie, att belysa olika aktörernas syn på yrkeslärarnas 

kompetensutveckling i gymnasieskolan, i två kommuner. Merriam anser att kvalitativa 

fallstudier, i stor utsträckning, bygger på kvalitativ information som exempelvis hämtas från 

dokument och intervjuer av olika slag (Merriam 1998, s. 84).  

3.1.1.1 Vad är ett dokument? 
Merriam (1998) beskriver termen dokument som den information som samlats in via andra 

kanaler än intervjuer och observationer, eftersom det i huvudsak är skriftliga källor som 

kommer till användning i en fallundersökning och de utgör i själva verket en färdig och rik 

informationskälla för forskare. Några andra författare (i Merriam 1998) definierar också 

”dokument” i en bred bemärkelse och inkluderar i detta bland annat tillgängligt material eller 

information, historiska dokument […] och även tidigare forskningar. Den information man 

hittar i dokument av olika slag kan, enligt Merriam, användas på samma sätt som information 

från intervjuer. Dokument kan ge deskriptiv information, verifiera hypoteser och utveckla nya 

hypoteser, skapa en historisk förståelse eller spåra en utvecklingstrend. Som alla andra källor 

har dokument också, enligt Merriam, sina för- och nackdelar. De har inte producerats för 

forskning utan för andra ändamål varför de kan vara fragmentariska och det kan vara svårt att 

avgöra äktheten. Dock är de en produkt av den kontext de tillkom i och har därför en koppling 

till verkligheten. En av de största fördelarna med att använda dokument är dess stabilitet 

jämfört med intervjuer där forskaren genom sin närvaro kan förändra eller påverka det som 

studeras. Dessutom kostar många dokument inget eller mycket lite och de är lätta att få tag i 

(Merriam 1998, s. 117ff).     

3.1.1.2 Kvalitativ intervju  
En kvalitativ intervju kan enligt Patel (2003) generera information av olika karaktär eftersom 

både intervjuare och respondenter är medskapare i samtalet (Patel 2003, s. 78). Det finns både 

fördelar och nackdelar med kvalitativa intervjuer. Som fördel nämns ofta deras öppenhet och 

flexibilitet eftersom det, i ett skriftligt svar, inte går att avslöja information i form av 

respondenternas tonfall, mimik och pauser. Nackdelen är bland annat att det tar ganska lång 

tid, därför har man under ett kortare projekt inte utrymme för mer än ett fåtal intervjuer och 

eftersom intervjupersonerna är för få går inte att generalisera undersökningsresultatet (Bell 

2006, s. 158; Kvale 1997, s. 98). Att samla in information via intervjuer, när det gäller 

kvalitativa fallstudier, innebär för det första enligt Merriam (1998) att ta ställning till vilken 

grad av struktur man vill ha, att avgöra vem som ska intervjuas samt vilken förmåga 

respondenterna har att bidra till insikt och förståelse av de frågeställningar som studeras. 
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(Merriam 1998, s. 87ff). Med tanke på studiens syfte och frågeställningar ansågs rektorerna 

vara nyckelpersoner som står bakom beslutet av kompetensutveckling för yrkeslärarna samt 

de som kan bidra med önskad information varför tre rektorer valdes från tre olika 

gymnasieskolor i två olika kommuner. En semistrukturerad intervju, som ansågs mest 

lämpligt för denna studie, valdes vilket enligt Bryman (2002) innebär en intervju som är 

uppbyggd så att jag utgår från en lista med öppna frågor där mina specifika frågeställningar 

berörs, en så kallad itervjuguide (se bilaga 1). Respondenterna har stor frihet att utforma 

svaren på sitt eget sätt och frågorna behöver inte komma i samma ordning som i 

intervjuguiden. Vid semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide kan även frågor som 

inte ingår i denna ställas (Bryman 2002, s. 301; Merriam 1998, s. 88). 

3.2 Etiska principer   
I en kvalitativ fallundersökning kommer etiska frågor, enligt Merriam, att bli aktuella vid två 

tillfällen, dels under insamlingen av informationen och dels när resultatet publiceras (Merriam 

1998, s. 189). Forskaren måste enligt Trost (1997) ta upp frågan om respondentens samtycke. 

Respondenten måste från början ha klart för sig att det handlar om en intervju och att 

tystnadsplikt råder, att man inte behöver svara på alla frågor och att man när som helst kan 

avbryta intervjun (Trost 1997, s. 104).   

 
Det grundläggande individskyddskravet kan enligt Vetenskapsrådet, vilket denna studie har 

utgått ifrån, konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Utöver de fyra 

huvudkraven rekommenderar forskningsrådet även att forskaren bör fråga respondenterna om 

de är intresserade av att få veta var forskningsresultaten kommer att publiceras. De krav som 

forskaren bör ta hänsyn till är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet).  

 
Bell (2006) anser att man innan en intervju bör klargöra för respondenten att det hela är 

frivilligt och utifrån detta informerade jag om de forskningsetiska principerna vid varje 

tidsbokning. Ett brev skickades även via e-mail som skriftligt förklarade dessa principer. 

Brevet skickades i syfte att ge respondenterna några dagar på sig och fundera ifall de inte ville 

bli bandade eller hur lång tid intervjun kunde ta och så vidare. Trots detta informerade jag 

respondenterna ytterligare en gång i början av varje intervju för att uppfylla 

informationskravet.  Jag har även informerat dem om att deras medverkan i denna studie är 

helt frivillig med möjlighet att när som helst avsluta deltagandet, vilket handlar om 

samtyckeskravet. Redan vid transkriberingen tilldelades respondenterna, kommuner och 
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skolor kodnamn som vidare används i rapporten. Råmaterialet, banden med de inspelade 

intervjuerna, har endast hanterats av mig och dessa kommer även att förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem, för att uppfylla konfidentialitetskravet. Respondenterna 

upplystes även, enligt nyttjandekravet, om att de insamlade uppgifterna under intervjun endast 

kommer att användas för studiens ändamål. Slutligen informerade jag respondenterna om att 

resultatet av denna studie presenteras vid examinationsseminariet och kommer därefter att 

finnas tillgängligt för allmänheten vid Universitetsbiblioteket och dess databas.  

3.3 Urval 
 Urvalet av kommuner samt skolor styrdes av å ena sidan närhetsprincipen och å andra sidan 

av gymnasieskolor som tillhandahåller yrkesinriktade program. Jag har valt tre kommunala 

gymnasieskolor i två olika kommuner. Samtliga skolor ligger i Mellansverige, i östra delen av 

landet. Av etiska skäl kommer ingen av kommunernas, skolornas samt respondenternas 

riktiga namn nämnas i studien utan kommunerna benämns som kommun A respektive 

kommun B. Skolorna i kommun A benämns skola A1 respektive skola A2. Skolan i kommun 

B kallas för skola B1. Rektorerna i kommun A kallas för RA1 och RA2. I kommun B kallas 

rektorn för RB. 

 
I kommun A finns tre olika gymnasieskolor som sammanlagt erbjuder 15 olika nationella 

program. Skola A1 erbjuder ett enda nationellt yrkesinriktat program, nämligen Omvårdnads-

programmet vilken RA1 ansvarar för. På skolan studerar 160 ungdomar inom 

gymnasieutbildningen och cirka110 inom Vuxenutbildningen. Skola A2 är kommunens 

största skola som omfattar 1160 elever inom 9 olika nationella program. Det finns 3,5 

rektorstjänst på skolan som gemensamt har ledningsansvar men de är uppdelade för specifikt 

programansvar där bland annat RA2 ansvarar för 426 elever inom Fordon, Bygg, Industri 

samt NV-programmen. I kommun B finns det endast en gymnasieskola, skola B1. Rektorn, 

RB, ansvarar för 430 gymnasieelever i denna skola som omfattar 7 olika nationella program 

vilka är El, Industri, omvårdnad, bygg, samt HR program.  

 
Intervjupersonerna som valdes var två manliga rektorer samt en kvinnlig rektor varav två i 

medelåldern och en yngre, med olika långa arbetserfarenhet både som lärare och som rektorer 

inom skolarbete. En har varit verksam som rektor ganska länge (sedan 1991) medan de andra 

två har arbetat som rektorer vardera drygt ett år.  
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De dokument som valdes ut består av lokala styrdokument vilka omfattar skolplanen, den 

lokala arbetsplanen som i sig omfattar bland annat underlag till medarbetarsamtal som i sin 

tur till viss del ger en beskrivning av arbetet med kompetensutveckling för yrkeslärarna. 

Skolplanen konkretiserar statens uppdrag till kommunen att sköta de obligatoriska och 

frivilliga skolorna. Kommunen bestämmer i skolplanen vilka resurser som ska användas, hur 

skolan ska organiseras, vilken personal som ska finnas […] samt hur verksamheten ska 

utvecklas och förändras på kort och lång sikt och hur målen i de nationella måldokumenten 

ska uppnås i just den kommunen. Den lokala arbetsplanen ska vara ett levande styrdokument 

som kontinuerligt följs upp och utvärderas. Den visar hur den enskilda skolan vill organisera 

sin verksamhet, reflektera över, utvärdera och förändra den samt hur mål i de nationella 

styrdokumenten liksom mål i den kommunala skolplanen ska uppnås. Rektor ansvarar för att 

en lokal arbetsplan upprättas samt att en individuell studieplan upprättas för varje elev och 

följs upp kontinuerligt (Gy 2000:03, s. 7). 

3.4 Genomförande 
Eftersom metoder som använts för datainsamling i denna undersökning består av både 

dokumentanalys samt kvalitativa individuella intervjuer har jag till att börja med valt att titta 

på respektive kommuners skolplaner, speciellt de handlingsplaner som berör personalens 

kompetensutveckling. Efter kontakt med ansvarig personal via telefonsamtal i respektive 

kommun framkom det att det inte överhuvudtaget fanns någon befintlig handlingsplan för 

gymnasielärarnas kompetensutveckling. Det framkom även av samtalen att i kommun A 

pågår ett kompetensplaneringsprojekt vilket kommer att vara användbart från hösten 09. 

Syftet med detta projekt är att kunna underlätta arbetet med kartläggning av personalens 

kompetens inom gymnasieskolor i kommunen. Merriam (1998) anser att när man fått tag i 

dokument som verkar användbara då ska man ta ställning till deras äkthet (Merriam 1998, s. 

128). För att säkerställa validiteten och äktheten av de dokument som hittades på 

kommunernas hemsida samt för att få ytterligare färskt och uppdaterade dokument för studien 

besöktes ansvarig personal i respektive kommun vilket ledde till att jag fick tag i nya 

dokument som till exempel ”Projektplan” i kommun A. Jag har även studerat möjligheterna 

till intervjuer med olika rektorer i olika skolor. Mina försök resulterade slutligen i följande 

datainsamling. 

3.4.1 Dokument  
Efter ett första försök på Internet genom kommunernas hemsida fick jag fram de kommunala 

styrdokumenten vilka omfattar skolplanen, bildningsnämndens mål, bildningsförvaltningens 
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verksamhetsplan och skolans kvalitetsredovisning i respektive kommun. Men jag hittade 

ingen handlingsplan gällande kompetensutveckling för yrkeslärarna. Vissa dokument fick jag 

även antingen direkt vid intervjutillfällena av respektive rektorer, som till exempel underlag 

till medarbetarsamtal, eller efter intervjuerna, via e-mail, som kompletterande material.  

Eftersom de valda dokumenten bidrar med en objektiv information om hur arbetet med 

planering av kompetensutveckling bedrivs i gymnasieskolan, kompletteras datamaterialet med 

en subjektiv bild, rektorernas syn genom intervjuerna, av hur detta arbete bedrivs i praktiken. 

3.4.2 Intervju 
Enligt Patel (2003) innehåller en kvalitativ intervju vanligen flera teman än ett men för att inte 

göra framställningen för lång kan man välja att begränsa sig till mindre teman (Patel 2003, s. 

80). I syfte att försöka upprätthålla en röd tråd genom varje intervjutillfälle användes en 

intervjuguide (se bilaga 1) som utgångspunkt vid intervjuerna vilken begränsades till fyra 

olika teman. Kvale (1997) anser att genom konstruktion av frågeformulär kan pilotintervjuer 

utnyttjas till att testa frågorna för formuläret (Kvale 1997 s. 94; Patel 2003, s. 79). Innan 

intervjuerna bokades in testade jag intervjuguiden genom en pilotintervju med en kollega. För 

detta ändamål användes även diktafon som sedan skulle användas till de riktiga intervjuerna 

för att testa både funktionen och kvaliteten på ljudupptagningen. Det framkom både under och 

även efter pilotintervjun, efter att ha lyssnat igenom flera gånger, att vissa frågor i 

intervjuguiden behövde omformuleras, omplaceras eller tas bort helt och hållet. Dock 

transkriberades inte denna intervju.  

 
Intervjuerna genomfördes med tre rektorer, vilka har huvudansvaret för planering av 

kompetensutveckling för yrkeslärarna vid de utvalda gymnasieskolorna. För att säkerställa 

förståelsen av innebörden av de forskningsetiska principerna samt för att få godkänt på 

önskemålen inleddes respektive intervju med denna tillsyn. Under intervjutillfällena fick 

respondenterna själva berätta fritt utifrån varje temarubrik vilket medförde att intervjuguiden 

användes mer för att notera att vi samtalat kring de olika områdena snarare än som styrmedel. 

Min första intervju blev inställd på grund av respondentens oväntade förkylning vilket 

orsakade vissa förändringar i min planering. Min andra och tredje intervju genomfördes 

däremot enligt planeringen. Samtliga intervjuer genomfördes under mars 2009 vid tre olika 

tillfällen. Intervjuerna, vilka spelades in med digital diktafon, varade vardera mellan 35-50 

minuter och genomfördes ostörda på respektive rektors kontor. Jag hade även för säkerhets 

skull tagit med en extra diktafon och extra batterier ifall något fel skulle inträffa. Fördelen 

med att spela in ljud på band är enligt Patel att intervjupersonernas svar registreras exakt. 
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Nackdelen är exempelvis att det tar lång tid att transkribera samt att närvaron av bandspelare 

kan påverka de svar man får (Patel 2003, s. 83). Varje transkribering inklusive renskrivning 

tog cirka tio timmar, men närvaron av diktafonen uppfattades inte som en påverkande faktor. 

3.5 Databearbetning 
Första delen av analysen baseras på texter utifrån olika dokument dvs. lokala styrdokumenten. 

Innehållet i dokumenten har lästs flera gånger för att kunna hitta mönster som kan motsvara 

studiens syfte och frågeställningar. Efter att forskaren har tagit ställning till dokumentets 

äkthet måste något system användas för att koda och kategorisera dem (Merriam 1998, s. 

128). För detta ändamål användes överstrykningspennor i olika färger för att markera ord och 

meningar som passar in i respektive kategori. Trost (1997) anser att användning av 

överstrykningspennor i olika färger ger två slag av effekter: för det första kommer man lätt på 

idéer som man kan använda i analysen av materialet och den andra effekten inträffar när man 

går tillbaka till dokumenten med deras överstrykningar och letar efter mönster eller något 

annat intressant (Trost 1997, s. 132).  

 
Den andra delen av analysen baseras på intervjuerna. Ambitionen var att lyssna av banden 

under samma dag som intervjuerna genomfördes men i vissa fall och på grund av tidsbrist 

dröjde det upp till 48 timmar efter genomförandet av intervjuerna, innan banden kunde 

avlyssnas. För att vara säker på få med allt respondenterna sagt lyssnade jag på banden 

upprepade gånger. Intervjuerna transkriberades ordagrant för att lättare kunna analyseras. 

Transkriberingen av intervjuerna med renskrivning på dator tog mellan åtta till tio timmar var. 

Intervjuerna lästes flera gånger efter transkriberingen för att kunna identifiera mönster som 

kan motsvara studiens syfte och frågeställningar. Även för detta ändamål användes 

överstrykningspennor i olika färger för att markera ord och meningar som passar i respektive 

kategori. Sedan analyserades svaren och sammanfattades. Resultaten redovisas i resultat- och 

diskussionskapitlet. Enligt Trost (1997) kan man välja att redigera bort ord som i samtal kan 

kallas slangord, till exempel ord som ”liksom” och liknande, utan att ändra innehållet i svaren 

vilket jag försökt göra. 

3.6 Reliabilitet/Validitet  
Oavsett undersökningens art syftar, enligt Merriam (1998), all forskning till att producera 

giltiga och hållbara resultat. Validitet och reliabilitet i en forskning avgörs genom att 

forskaren lägger en noggrann uppmärksamhet på hur insamling, analysering och tolkning av 

information har skett (Merriam 1998, s. 175). Reliabiliteten kan enligt Trost vara hög om en 
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undersökning är tillförlitlig och att data är trovärdiga, adekvata, relevanta samt stabila (Trost 

1997, s. 112). Bryman (2002) anser att begreppet reliabilitet är detsamma som pålitligheten av 

forskningsresultatet men eftersom mätning inte är det främsta intresset för kvalitativa forskare 

blir frågan om validitet inte speciellt betydande för sådana undersökningar (Bryman 2002, s. 

257). Enligt Hartman (2003) innebär kravet på reliabilitet helt enkelt att man ska kunna lita på 

sina data, oavsett forskningsmaterialets art. Med detta menar Hartman att utskrifter, tabeller 

eller siffror ska vara tydliga, precisa, giltiga och tillförlitliga. Vidare menar Hartman också att 

kravet på validitet innebär att ett forskningsmaterial ska var relevant för problemställningen, 

både när det gäller avgränsning och djup (Hartman 2003, s. 44; Merriam 1998, s. 174). För att 

stärka validiteten har intervjuguiden testats innan, i pilotintervjun, och frågeformuleringarna 

kvarstod till stor del oförändrade. Jag har fått en uppfattning av att det finns en gemensam syn 

på kompetensutveckling hos respondenterna och att resultatet är trovärdigt. Detta med tanke 

på att svaren jag fått av samtliga respondenter i två kommuner har varit relativt samstämmiga, 

vilket givetvis också kan förklaras med rektorernas likvärdiga befattning.  

3.7 Metoddiskussion 
Alla vetenskapliga metoder har, enligt Merriam, sina för- och nackdelar. Fallstudiemetoden 

ska vara det bästa sättet att få svar på sina frågor, anser Merriam och menar att den är 

förankrad i verkliga situationer och den är särskilt lämplig för att exempelvis ge information 

som rör policyfrågor och därför resulterar fallstudier en omfattande beskrivning av företeelsen 

(Merriam 1998, s. 45f).   

 
Eftersom metoden för studien är en kvalitativ fallstudie förekommer ett visst problem 

angående datainsamlingen. När det gäller dokument som informationskälla måste man enligt 

Merriam ta reda på framför allt relevansen till studiens syfte samt dokumentens äkthet. Den 

dokumentation som hittats på kommuners hemsida har dock av ansvarig personal i kommuner 

bekräftats vilket krävde extra tid och arbete. För att få tag på den dokumentation om planering 

av kompetensutveckling som inte var lättillgänglig togs också extra kontakter både genom e-

mail, telefonsamtal och även genom besök av berörd personal.  

 
När det gäller intervju som datainsamlingsmetod då var det ganska lätt att få tag på 

respondenter som ville delta i studien. Larsson (1997) menar att man kan maximera chansen 

att finna många olika uppfattningar genom att intervjua grupper som är relevanta i förhållande 

till problemställningen (Larsson 1997, s. 29). De respondenter som valdes ut var rektorer från 

tre olika skolor vilka ansvarar för yrkeslärarnas kompetensutveckling. Den största fördelen 
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med kvalitativa intervjuer är deras öppenhet vilket medför att jag som intervjuare också lär 

mig ganska mycket av mina respondenter under förloppets gång (Kvale 1997, s. 82). Ett 

problem med intervjumetoden som jag stötte på var att min första intervju ställdes in, då jag 

var på plats i bestämd tid för att genomföra min intervju. Detta på grund va oväntad sjukdom 

som respondenten drabbades av och stannade hemma vilket medförde en del ändringar i min 

planering. Det tog cirka tre veckor innan jag fick tag i respondenten igen för att genomföra 

min intervju. Min sista intervju drabbades också av respondentens tidsbrist vilket medförde 

stress både för mig och för respondenten. Detta då skolan väntade ett besök från en utländsk 

skola och enligt respondenten skedde detta med kort varsel varför jag inte informerades i 

förväg. Dock påverkade inte stressen kvaliteten i själva intervjun. En vanlig kritik mot 

intervjuundersökningar är, enligt Kvale (1997), att det inte går att generalisera utifrån deras 

resultat eftersom intervjupersonerna är för få. Däremot bör man koncentrera sig på ett fåtal 

intensiva fallstudier om syftet är att erhålla generell kunskap (Kvale 1997, s. 98). Men 

Merriam hävdar dock att det inte är nödvändigt att generalisera resultatet, i statistisk 

bemärkelse, för kvalitativa fallstudier. Forskaren måste däremot ge en detaljerad beskrivning 

av den kontext undersökningen genomfördes i för att förbättra chansen till att göra resultatet 

mer generellt (Merriam 1998, s. 187). Då min studie omfattar två fallkommuner är min 

förhoppning att resultatet skall bli mer användbart och i högre grad generaliserbart än om 

undersökningen endast hade omfattat en kommun. 
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4. Resultat 
I detta kapitel redogörs för de resultat som framkommit i studien utifrån min analys av de 

lokala styrdokumenten samt de individuella kvalitativa intervjuerna. Eftersom studien 

omfattar två fall behandlas varje fall/kommun enskilt. Detta innebär att för varje fallresultat 

görs en enskild sammanfattning. Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattning av studiens 

hela resultatet.  

4.1 Kommun A  
Kompetensutveckling för yrkeslärare i gymnasieskolan är det centrala temat i denna studie 

varför redogörs nedan för den hierarkin som ligger bakom beslutsprocessen för detta tema i 

kommun A. När det gäller skolplanens övergripande mål, så är kommunfullmäktiges uppdrag 

till bildningsnämnden att bedriva verksamhet. Bildningsnämnden ansvarar för verksamheten 

för barn och ungdomar i åldrarna 1-20 år vilket omfattar förskola […] samt gymnasieskola. 

Bildningsförvaltningen organiserar och driver verksamheter inom förskola […] samt 

gymnasieskola i kommunen, på uppdrag av bildningsnämnden (kommunens hemsida). 

 
I verksamhetsplanen uttrycks bildningsnämndens särskilda ledningsdirektiv till förvaltnings-

chefen (Bildningsnämndens verksamhetsdirektiv för […] gymnasieskola) 2 . Som chef för 

lärarna och övrig personal i skolan ansvarar rektorn, enligt Lpf 94, för att lärare får 

möjligheter till den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna 

utföra sina uppgifter (Lpf 94 s. 16). Detta innebär att beslutet för kompetensutveckling fattas 

utifrån ett nedifrån- och upp perspektiv i kommunorganisation. 

 
Det styrdokument som använts för att belysa hur beslutprocessen för kompetensutveckling för 

yrkeslärarna i kommun A genomförs rangordnas enligt följande:  

 
• kommunens skolplan som innefattar kommunfullmäktiges övergripande mål.  

• bildningsnämndens verksamhetsdirektiv för […] gymnasieskolor vilken innefattar 

      visioner och ambitioner för att nå skolplanens övergripande mål.  

• bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2009-2011. 

• bildningsnämndens kvalitetsredovisning, 2007, för […] gymnasieskolor. 

• skolornas kvalitetsredovisning för 2008. 

• skolornas underlag till medarbetarsamtal. 

• kommunledningsförvaltningen, projektplan, kompetensplaneringsprojekt. 

                                                
2 Detta namn kommer i fortsättningen att förkortas till nämndens direktiv. 
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• Dokument ur kommunens hemsida.  

4.1.1 Dokument 
Innehållet i dessa dokument har sammanfattats i fyra olika kategorier som: Syn på begreppen; 

kartläggning av kompetensutvecklingsbehov; planering och finansiering samt utvärdering av 

kompetensutveckling vilka redovisas nedan dels i löpande text och citat, dels i punktform.  

4.1.1.1 Syn på begreppen kompetens och kompetensutveckling 
Kompetens definieras i kommunens projektplan som förmågan att lösa en uppgift och 

kompetensgap som skillnaden mellan kompetensbehovet och den befintliga kompetensen. 

Behoven av kompetensutveckling, gapet, sammanställs i kompetensutvecklingsplaner både på 

gruppnivå och på individnivå. Individuella utvecklingsplaner upprättas i samband med 

medarbetarsamtalet (projektplan). Nämndens ambition för personal är bland annat att: 

 
• all pedagogisk personal ska besitta hög kompetens inom området individuell vägledning i barns och 

ungdomars lärande.  
• att samtliga rektorsområden ska ha tillgång till utbildad specialpedagogisk kompetens i den 

omfattning som fastställts av förvaltningen. 
• samtliga rektorer får i uppdrag att genomföra utvecklingsarbete som stödjer lärares kompetens-

utveckling i allmänhet (nämndens direktiv). 

 
Avsikten med att lärare genomför forskarutbildning inom lärarlyftets ram är att höja 

effektiviteten gällande det pedagogiska arbetet, utveckla kvaliteten och minska 

stressmomenten i pedagogernas vardagsarbete (bildningsförvaltningens verksamhetsplan 

2009-2011)3. En förändrad syn på lärande håller enigt skolans kvalitetsredovisning på att 

utvecklas då lärandet alltmer sker i teman och i samverkan (skola A1).  

4.1.1.2 Kartläggning av kompetensutvecklingsbehov  
En inom förvaltningen sammanhållen kompetensinventering ska lägga grunden för 

kompetensplaneringen. Arbetet ska ske i nära dialog med rektorerna (nämndens direktiv). Ett 

kompetensinventeringsarbete har påbörjats inom grundskolan och ska utvidgas till varje 

verksamhetsområde som ett led i ett kontinuerligt arbete med strategisk kompetensplanering 

(förvaltningsplan). Dock har, på gymnasieskolan, inte någon kompetensutredning kunnat 

göras i avsaknad av det system som utlovats (nämndens redovisning). Skolornas 

kvalitetsredovisning visar att: 

 
Trots målsättning om individuell plan för kompetensutveckling för medarbetarna, saknar vi ett 
bra redskap att genomföra en effektiv inventering av kompetensutvecklingsbehoven […] 
kartläggning av personalens kompetens och verksamhetens behov ska göras under 2009.  

                                                
3 Detta namn kommer i fortsättningen att förkortas till förvaltningsplan. 
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För planering av kompetensutveckling för yrkeslärarna används ofta ett dokument, underlag 

till medarbetarsamtalet, vilket kan vara olika i olika skolor. Inför samtalet skickas denna mall 

ut till medarbetaren så denne kan förbereda sig och fylla i de aspekter denne vill ta upp i 

medarbetarsamtalet. Syftet med medarbetarsamtalet beskrivs i dokumentet för skolorna:  

 
Att planera och följa upp resultatet, i enlighet med verksamhetsplanen, både för verksamheten och för 
medarbetaren på kort och lång sikt samt att fastställa medarbetarens behov av utveckling och 
utbildning (underlag för medarbetarsamtal, skola A1 och A2).  

4.1.1.3 Planering och finansiering av kompetensutveckling 
Bildningsförvaltningen menar att gymnasieutbildningar ska anpassas till de behov som 

näringslivet i kommunregionen ger uttryck för. Samarbete med näringslivet bidrar till att 

utbildningens kvalitet kan hållas hög, då praktikplatser och lärlingsutbildningar kan erbjudas. 

När det gäller kompetensförsörjning då framhålls att under planperioden (2009-2011) sker 

relativt stora pensionsavgångar vilket medför stora brister på särskilt yrkeslärare med 

lärarexamen. Det är därför ett strategiskt val att erbjuda goda anställningsvillkor i form av 

kompetensutveckling samt karriärmöjlighet. Insatser till kompetensutveckling ska ske med 

stöd av statliga kompetensmedel inom ramen för det s.k. lärarlyftet. I ett första skede kommer 

medlet att nyttjas till att förstärka kompetensnivån (förvaltningsplan). Eftersom det är svårt att 

hitta behöriga yrkeslärare kan däremot obehöriga yrkeslärare rekryteras och sedan genomgå 

pedagogisk utbildning (bildningsnämndens kvalitetsredovisning) 4 . Skolans 

kvalitetsredovisning påpekar bland annat att distanstid för eleverna ger möjlighet för 

planering av pedagogiskt utvecklings- och förbättringsarbete för personalen (skola A1). 

4.1.1.4 Utvärdering av genomförd kompetensutveckling 
Inom gymnasieskolans verksamhetsområden utgör tätheten av behörig pedagogisk personal en 

avgörande faktor för verksamhetskvaliteten (förvaltningsplan). Rekryteringsläget har under en 

längre tid varit gott för samtliga gymnasielärare utom för behöriga yrkeslärare som nästan inte 

finns att tillgå. För övriga lärare råder god tillgång, dock inte på forskarutbildade lärare 

(nämndens redovisning). Skolans kvalitetsredovisning visar att: 

 
Klart lägre värden får studiedagarnas koppling till den egna kompetensutvecklingen […] utveckling 
av lärarkompetensen inom vuxenutbildning har skett för att tillgodose efterfrågan på denna typ av 
utbildning (skola A1). 

 

                                                
4  Detta namn kommer i fortsättningen att förkortas till nämndens redovisning. 
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4.1.2 Intervju 
I följande avsnitt redovisas de intervjuer som genomförts i kommun A. I denna kommun har 

två rektorer intervjuats från två olika skolor vilka presenteras som RA1 respektive RA2. 

Rektorernas utsagor har enligt intervjuguiden indelats in i fyra kategorier som: syn på 

begreppen kompetens och kompetensutveckling; kartläggning av kompetensutvecklings-

behov; planering och finansiering samt utvärdering av genomförda kompetensutveckling. I 

resultatet lyfts ett antal citat fram för att tydliggöra respondenternas svar.   

4.1.2.1 Syn på begreppen kompetens och kompetensutveckling 
En kort definition av kompetens är enligt RA2, kunskapen att utföra någonting. Men RA1:s 

definition är mer utvecklad enligt följande:  

 
Att kunna använda rätt verktyg vid rätt tillfälle, att kunna använda sina kunskaper vid rätt tillfälle [...] 
att veta, att känna, vad är det som behövs just i den här situationen (RA1). 

  
När det gäller syn på kompetensutveckling finns det en samstämmighet bland dem om att 

kompetensutveckling är en kontinuerlig process som dagligen sker under arbetstiden. När det 

gäller kompetensutveckling så ska naturligtvis både praktik och teori på något sätt 

sammanflätas, enligt RA1: 

 
[…] sen tycker jag också att lärare behöver teorier att medvetandegöra varför jag gör så som jag gör 
[…] många lärare är oerhört duktiga praktiker men inte lika bra på teorierna bakom, speciellt våra 

yrkeslärare (RA1).  
 

Att alla lärarna behöver olika kunskaper för att kunna möta olika elevgrupper på alla nivåer är 

också en samsyn som framgår av båda respondenternas uppfattning av begreppet. Båda anser 

att det är absolut nödvändigt med kompetensutveckling men de har svårt att tro på små kurser, 

föreläsningar och liknande insatser som effektiva åtgärder för kompetensutveckling, inte 

speciellt för yrkeslärarna. Kompetensutveckling handlar om en process vilket är svårt att få 

lärare att inse ibland, menar RA1. Vidare utvecklas även begreppet kompetensutveckling 

genom att påpeka vikten av forskning för yrkeslärarna som en nödvändig aspekt.  

 
[…] och jag tycker just det här också med forskningen är väldigt viktigt. Där man trycker på idag att 
lärare behöver mer forskning […] det kommer alltid nya rön och nya krav och då har man lättare om 
man har lite forskning bakom sig och vet att medvetandegjort allt som man har gjort. Då är lättare och 
förändra också, tycker jag, lättare att ställa om sig. Jag tror också att man accepterar nyheter på ett 
annat sätt, man blir inte så rädd, otrygg, för man är väldigt. Man tror att man är väldigt så trygg i sitt 
gamla och egentligen är det tvärtom […] det jag funderar mycket på är ju att kommer våra yrkeslärare 
som nu får en möjlighet att kompetensutveckla sig mer att bli duktigare lärare än de som inte har 
samma yrkeskompetens med sig. Det tycker jag ska bli mycket intressant att se (RA1). 
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Nyfikenhet och öppenhet för vad som händer i omvärlden är också faktorer som leder till 

kompetensutveckling samt vikten av informellt lärande dvs. lärande i arbetslivet, betona RA1:  

 
Vårdlärarna undervisade personal som saknade undersköterskeexamen inom äldreomsorgen och som 
skulle få möjlighet att göra den på sin arbetsplats. Det innebar att lärarna inte fick vara på skolan utan 
de hade all undervisning ute på fältet. Detta var ett oerhört stort lärande därför att lärarna lärde sig 
minst lika mycket som de anställda som så småningom blivit klara. Alltså på tre terminer läste 
personalen hela gymnasiekompetensen med hjälp av lärarna och då var lärarna goda pedagoger när de 
kom tillbaka och det var en god kompetensutveckling och den var inte dyr heller [...] så att för mig 
handlar det väldigt mycket om att vara nyfiken att söka, att upptäcka, men också få teorierna bakom 
och det tror jag gör att man kompetensutvecklar sig (RA1).  
 

Målet med kompetensutvecklingen måste vara tydligt, man måste ha en fokus, menar RA2, samt 

påpekar även vikten av informellt lärande som kompetensutveckling:  

 
 […] vi måste ha en fokus på kompetensutvecklingen och för att ha en fokus måste vi ha en 
målbeskrivning, vart vi ska någonstans […] men det kan ju mycket väl vara att man läser gemensam 
litteratur i arbetslaget, man delar med sig sina kunskaper inom arbetslaget (RA2). 
 

De problem som uppstår i samband med kompetensutveckling handlar enligt båda 

respondenterna i första hand om tiden eftersom det tar lång tid. Det handlar också om vikarier 

som ofta är svårt att hitta, speciellt vad gäller yrkeslärare för en kortsiktig period. Dessutom är 

det dåligt betalt jämfört med dem som jobbar inom vården varför det betraktas nästan som 

omöjligt att hitta folk. Det blir också ett problem om lärare inte tar ansvar för sin egen 

kompetensutveckling. Dessutom är de gemensamma studiedagarna, anser RA2, för få för 

yrkeslärarna att kompetensutveckla sig i sitt karaktärsämne. Ett annat problem kan, enligt 

RA1, vara lärares syn på kompetensutveckling, då en del lärare ser den kortsiktigt, men man 

behöver också ha den processinriktade alltså den långsiktiga.  

 
Det finns en tydlig samstämmighet hos båda respondenterna om att både yrkeslärarna och 

utbildningen tappar sin trovärdighet ifall yrkeslärarna inte kompetensutvecklar sig. Får de inte 

möjlighet då tappar de också auktoriteten hos eleverna, tycker RA1. Så det är väldigt viktig att 

till exempel vårdlärarna vet vad som händer inom äldreomsorgen/inom sjukhus och så vidare. 

Varför de måste uppdatera sig hela tiden. Dagens elever har enligt RA1 en helt annan 

problematik än vad de hade tidigare. Det finns elever som har ADHD, dyslexi, torrent 

syndrom och så vidare och är man inte uppdaterad då har man ingen chans att ta emot de 

eleverna på rätt sätt och det resulterar i att resultatet och kunskapen också sjunker. En kort 

förklaring är enligt RA2:   

 
Alltså problemen får kanske primärt eleverna som kommer ut, de får sämre kvalitet på sin utbildning. 
Och har det gått långt så kan det till och med vara så att de inte ligger i fas med teknikutvecklingen ute 
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på företagen. Och sekundärt blir inte utbildningen heller lika eftertraktade, för att man inte får jobb 
efter utbildningen (RA2). 

 

4.1.2.2 Kartläggning av kompetensutvecklingsbehov  
Denna rubrik avser att belysa respondenternas syn på kartläggning av behovet av kompetens-

utveckling för yrkeslärarna. Om hur rektorerna identifierar behov av kompetensutveckling hos 

yrkeslärarna har båda respondenterna konstaterat att såväl identifiering som planering av 

individuell kompetensutveckling egentligen i första hand görs under medarbetarsamtalet 

vilket anses vara det bästa tillfället. RA2 anser att: 

 
[…] kompetensutvecklingsfrågor är ju en naturlig del i medarbetarsamtalet […] eftersom 
medarbetarsamtalet med de frågorna är knutet till lönesamtalet och lönen är egentligen det 
styrinstrument som vi har så gäller det nu att använda den på det viset också att man kommer överens 
om att vi ska dit och därför behöver du det här och vi sätter upp det här gemensamma målet. Och sen 
vid lönesamtalet så stämmer man av har vi nått dit nu (RA2). 

 
RA1 hoppas mycket på att det utvecklingsprojektet som just nu pågår i kommunen ska hjälpa 

dem att kartlägga detta behov hos yrkeslärarna. Och RA2 utvecklar svaret: 

 
[…] jag är allt för lite ute i verksamheten, men det är klart att jag befinner mig ute i verksamheten, 
både när eleverna finns där och under arbetslagsträffar, och i all dialog egentligen med lärarna. Så får 
man en uppfattning om vad vi behöver nu, vad vi behöver för framtiden (RA2). 

 
Yrkeslärarnas inställning till kompetensutveckling beskrivs tydligt av respondenterna som 

positiva och mycket intresserade, men det kan vara olika beroende av dels branschen: 

 
[…] yrkeslärare tar stort ansvar men de behöver ta större ansvar än kanske kärnämneslärarna för sin 
egen kompetensutveckling, med just då att man har branschen med sig (RA2). 
 

Enligt RA1 handlar det även dels om lärarnas sätt att se den, så ibland är det kortsiktigt 

tänkande. Det är inte så intressant med det långsiktiga tänkandet och den processinriktade: 

  
[…] den tror jag man är lite rädd för, den tar mycket tid och man har inte tid, tycker man. Och det är 
svårt att få en medarbetare att se att, tar jag den här utbildningen som tar lite tid så kommer jag i 
framtiden att spara tid […] jag ifrågasätter inte så mycket om det inte är saker som inte passar i 
verksamheten. Den frågan får de alltid, alltså går det här ihop med vårt verksamhetsbehov, har du 
tittat på vårt mål, kommer det att gå in där osv. (RA1). 

 
Angående vilka utbildningar som används mest för att främja kompetensutvecklingen har 

båda respondenterna en samsyn om att när det gäller karaktärsämnen är det ofta branschen 

som bidrar med utbildningar. Vidare anser RA2 att det också är dialogen som förs ut i 

arbetslagen: 
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[…] och sen är det nog enstaka kompetensutvecklingsinsatser som används mest, egentligen 
fortbildningskurser. Det vi jobbar mera med nu är intern fortbildning, att lärare lär upp andra lärare. 
Så det har ju ökat också. Där får man många gånger bättre effekt, tycker jag (RA2).  

 
Det är olika typer av utbildningar de söker, menar RA1, både karaktären t.ex. där man är ute 

på fältet och jobbar samt teaterkvällar och filmkvällar där man pratar om både äldreomsorgen 

och sjukvården. Där får man igång en process och börjar diskutera hur det ser ut inom vården, 

vad elever behöver för att klara det här och så vidare. Det finns också högskolekurser, där 

man tillgodoser en breddning av sin kompetens för elever med behov av särskilt stöd samt de 

fackliga utbildningarna: 

 
Vi håller ju på att förändra äldreomsorgen i Sverige överhuvudtaget. Det ska bli yrkeskriterier för att 
få jobba inom äldreomsorgen också (RA1) 
 

Yrkeslärarna har väldigt mycket makt över sin kompetensutveckling och över utbildningarna 

som erbjuds enligt båda respondenterna, men RA2 menar att: 

 
[…] för att det är lärarlaget, mer än jag som rektor, som är proffs på branschen, vad vi behöver inför 
framtiden osv. Vad gäller just yrkeslärarna så får de ta ett stort ansvar för att köra sin egen 
kompetensutveckling och därmed har de också stor makt över sin kompetensutveckling. (RA2). 

 

Om hur rektorerna väljer ut vilka som får tillgång till kompetensutveckling förekommer 

variationer i utsagorna där bland annat RA1 anser att det beror väldigt mycket på intresse. 

Man kan inte tvinga någon att gå på utbildning utan man kan rekommendera dem. Det kan 

vara så att man upptäcker att någon saknar en viss typ av kompetens då tar man ett samtal 

med personen:  

 
Du har en kurs här i psykologi men jag vet att du inte har grundutbildning i psykologi utan du har 
grundutbildningen i psykiatri och det är väldigt bra om du läste på distansen i psykologi (RA1). 

 
Däremot upplever RA2 att det är yrkeslärarna som väljer eftersom det är yrkesläraren som har 

insikten om vad som behövs inne i verksamheten: 

  
[…] tanken är att arbetslaget tillsammans med mig som chef ska välja, men det är arbetslaget som 
”väljer”[…] i år så väljer de och skickar den personen eller de två personerna och sen blir det mer 
information till mig att: tycker du det här är bra? De allra flesta gångerna så låter det kanon bra (RA2).  

 

4.1.2.3 Planering och finansiering av kompetensutveckling 
Trots att det finns en samstämmighet hos båda rektorerna om att varje medarbetare ska ha en 

individuell kompetensutvecklingsplan är svaret på frågan om det finns en sådan plan för 

yrkeslärarna i skolan negativt från bägge rektorerna. Varje medarbetare ska ha en personlig 

individuell kompetensutvecklingsplan och den ska löpa parallellt med verksamhetens behov:  
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[…] nu går alla gymnasierektorer den utbildningen, där vi tillsammans gör den här planen så för att gå 
ut och titta vad är nu läget, vad är det vi behöver, vilka kriterier krävs, vad tycker vi en yrkeslärare ska 
kunna osv. (RA1).  
 

RA2 utvecklar sin åsikt enligt följande: 

 
Alltså, vi kan säga så här att vi har ju ingen i dagsläge, vi saknar, jag saknar det som jag tycker är 
viktigt, ett dokument egentligen som heter individuell utvecklingsplan (RA2).  
 

Respondenterna anser att verksamheten måste kunna få tillbaka det som skolan har bekostat 

det vill säga effekten av genomförd kompetensutveckling. Det är klart att man vill ha effekter 

i det egna klassrummet men det ska även sprida till kollegor så att man får effekter i andra 

klassrummen också.  

 
[…] jag har en kvinna som går i pension nästa år och hon jobbar med validering idag och validerar 
vuxna. Nu förväntar jag att den här kvinnan som har gått valideringskurs, att hon kliver in istället för 
den […] framförallt att man delar med sig till andra, det är ju så, det är föränderlig (RA1). 
 

När det gäller uppdatering av yrkeslärarnas kompetens inom yrkesområdet bland annat inom 

både el, elektronik och datorteknik, såväl som fordonsmekanik eller fordonsel händer det, 

enligt RA2, extremt mycket. Branscherna är, dock inte alla, generösa och står många gånger 

för kompetensutvecklingen men RA2 upplever att det ändå fungerar väldigt olika inom olika 

branscher. Som exempel fungerar fordonsbranschen mycket bra och är väldigt angelägna om 

att yrkeslärarna ska ligga i framkant, ha rätt kompetens, eftersom bilarna utvecklas år till år 

och förutsätter nya kompetenser varje år. Bygg fungerar hyfsat och industri upplever RA2 inte 

”jättebra”. Där ligger inte branschen för yrkeslärarna på samma sätt som de gör på fordon 

utan där är det mycket upp till var och en att söka efter kompetensutveckling. I vissa 

branscher går det fortare framåt än i andra och de branscherna där det går fortast framåt är 

lärarna, enligt RA2, duktigast och mest positiva till kompetensutvecklingen. 

 
Om hur genomförandet av kompetensutveckling finansieras finns en samstämmighet bland 

respondenterna om att det delvis finansieras inom skolans samt programmens rambudget som 

de får med. Det finns en drift för ram inom arbetslaget enligt RA2 och inom den driftsramen 

finns det en mindre summa pengar som är till för kompetensutvecklingen. Respondenterna 

tillägger att en viss finansiering sker även av externa parter, som branschen står för och det 

blir en form av sponsring. Givetvis vill de olika biltillverkarna att eleverna som kommer ut 

ska kunna de olika bilmodellerna, menar RA2, varför de ställer upp med väldigt 

subventionerade och ibland gratis utbildningar. Då blir kostnaden mycket mindre och RA1 

betonar att:  
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[…] sen försöker vi trolla lite här och var, som de här gratis kurserna tillsammans med arbetslivet. Vi 
har räddningstjänsten som vi jobbar tillsammans. Då kommer de hit och har utbildning med våra 
lärare. Vi säljer ju mycket utbildning, då kan vi få igenom en del saker (RA1). 

4.1.2.4 Utvärdering av genomförd kompetensutveckling  
Det finns inte någon form av systematisk utvärdering från ledningens sida utan den 

utvärderingen som sker är enligt RA2 dels den utvärdering som arbetslaget gör efter varje 

avslutat läsår, där finns bland annat de frågor som ledningen skickar till arbetslaget. Bland de 

frågorna finns alltid frågor om vad det är för kompetensutveckling som har genomförts och 

vad det lett till:  

 
[…] den blir ju en utvärdering och sen blir en del av utvärderingen vid medarbetarsamtalet givetvis. 
Alltså effekterna för verksamheten kan lärarna mäta å ena sidan och sen kan också faktiskt eleverna 
mäta. Men den effekten mäter vi inte (RA2). 
 

Däremot mäter RA1 denna effekt och utvecklar svaret enligt följande:  

 
[…] eller helt enkelt får de ta kurser som jag har och så frågar jag, klarar du av det här utifrån det du 
har gjort osv? […] det ser jag utifrån lönesättningen så att säga, när vi har lönesamtal. Jag börjar innan 
dess förbereda mig genom att ha information som dels finns i verksamheten så mycket som möjligt 
och sen har jag samtal med elever och ser hur det går för den här personen som nu innehar just den här 
kursen, hur det fungerar i så fall. Så, där har jag inget system att gå efter. Det är väl också nånting vi 
saknar lite för att se om det verkligen ger det man har tänkt sig (RA1).  

 

Om hur det just nu ser ut för yrkeslärarna i skola A1 angående kompetensutveckling hävdar 

RA1 att tre lärare just har avslutat sina högskolekurser och en lärare går nu på Linköpings 

universitet och utbildar sig inom vård. På skola A2 pågår, enligt RA2, fortlöpande individuell 

kompetensutveckling för yrkeslärarnas karaktärsämne. En lärare läser in behörighet för Sv2 

inom lärarlyftet. Ett antal yrkeslärare går SÄL eller motsvarande.  

4.1.2.5 Övrigt  
Det kompetensplaneringsprojekt som pågår i kommunen styrs av kommunlednings-

förvaltningen, projektenheten. Projektplanen specificerar hur införande av metod och system-

stöd för kompetensplanering ska genomföras. Projektets övergripande mål är:  

• att i hela organisationen implementera ett strategiskt arbetssätt för kompetensfrågor,  

• att tillhandahålla ett systemstöd för detta arbetssätt. 

Avgränsningar har gjort så att projektet omfattar endast tillsvidareanställd personal samt 

enbart metod och verktygsstöd. Genomförande av kompetensinventering och vidare hantering 

av resultatet utförs av respektive förvaltning. (Kommunledningsförvaltningens projektenhet, 

kompetensplaneringsprjekt).  

För att samtliga förvaltningar ska följa en gemensam linje vid kompetensplanering, har en 

kommungemensam modell för detta tagits fram: 
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Figur 1. Modell för strategisk kompetensutveckling (från kommunens projektplan) 
 

4.1.3 Resultatsammanfattning, kommun A 
Av resultatet framgår att det finns både likheter och skillnader mellan de olika aktörernas 

synsätt om kompetensutveckling såväl hos varje enskild aktör som hos dem emellan. Enligt 

de lokala styrdokumenten ska kompetensförsörjningsprocessen tillämpas i kommunens 

organisationer på samma sätt vilket innebär att det är nämnden som är den centrala aktören 

som styr över denna process dvs. planering och program för verksamheten utformas enligt en 

uppifrån-och ned modell varför slutsatsen dras att det finns ett målrationellt synsätt. Av 

dokumenten framgår att samarbete med näringslivet bidrar till högre kvalitet i utbildningen 

samt att kompetensplanering sker i nära dialog med rektorer med hänsyn till verksamhetens 

och individers behov varför detta planeras utifrån en nedifrån- och upp modell. Detta kopplas 

till ett verksamhetsperspektiv eftersom yrkeslärarna också deltar i planering och beslut av sin 

egen kompetensutveckling. Men i och med att rektorn genom medarbetarsamtalet får en 

möjlighet att utifrån verksamhetens behov kontrollera yrkeslärarnas befintliga kompetens och 

därmed kompetensgapet så kopplas även detta till det målrationella synsättet vilket är det 

dominerande i dokumentens innehåll.   

 
Likheterna i dokumenten dominerar ofta men som en variation kan noteras att enligt nämnden 

ska all pedagogisk personal besitta hög kompetens när det gäller ungdomarnas lärande. Dock 

förekommer ändå i nämndens kvalitetsredovisning att eftersom det inte finns behöriga 

yrkeslärare att tillgå kan däremot obehöriga yrkeslärare rekryteras och sedan genomgå 

pedagogisk utbildning.  

 

1. 
Framtidsanalys 
Vilka utmaningar 
står vi inför? 

2. 
Kompetenskrav 
Vilken kompetens 
behöver vi? 

3.  
Nuläge  
Vilken kompetens 
har vi? Hur ser 
gapet ut? 

4. 
Utvecklingsplan 
Hur skaffar vi den 
kompetens som 
saknas? 

5. 
Genomförande 
av kompetens-
utvecklingsinsats 

6.  
Uppföljning/ 
Utvärdering  
av kompetens-
utvecklingen 
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Som framgår av resultatet definierar respondenterna innebörden av begreppet kompetens 

framförallt som kunskap och färdigheter relaterat till verksamhetens krav varför slutsatsen 

dras att detta har en koppling till ett målrationellt synsätt. Begreppet kompetensutveckling 

definieras som en kontinuerlig process som dagligen sker under arbetstiden. Dessutom 

förekommer en syn på nyfikenhet, öppenhet, lärande i arbetslivet, fokus, samt vikten av 

forskning som ledande aspekter till kompetensutveckling i samband med verksamhetens och 

samhällets kvalifikationskrav. Utifrån denna beskrivning görs kopplingen till såväl ett 

målrationellt som ett verksamhetsperspektiv. Dock förekommer variationer i utsagorna där 

bland annat RA1 anser att kompetensutveckling även handlar om den processinriktade det vill 

säga det långsiktiga vilket yrkeslärare har svårt att inse men ändå uttalar hon att brist på tid, 

vikarier, dåligt betalt är aspekter som ställer till det för kompetensutveckling. Trots behovet 

av en individuell kompetensutvecklingsplan saknar båda respondenterna en sådan vilket ofta 

upprättas vid medarbetarsamtalet. 

 
 Det framgår även att en viss del av ansvaret, beroende av branschens situation, ligger hos 

individen att själv kunna ta initiativ till att kompetensutveckla sig. Resultatet visar även att det 

inte finns någon plan för hur kartläggning av yrkeslärarnas befintliga kompetens ska gå till 

varför behovet av kompetensutveckling i första hand identifieras vid medarbetarsamtal men 

det förekommer även vid andra tillfällen till exempel vid arbetslagsträffar och i all dialog med 

yrkeslärarna. Utifrån dessa resonemang dras slutsatsen att processen främst bedrivs utifrån ett 

målrationellt synsätt men även har koppling till ett verksamhetsperspektiv. En annan variation 

som framgår av resultatet handlar om att yrkeslärare enligt RA2 har mycket makt över sin 

kompetensutveckling, men ändå hävdar han att lönen egentligen är det styrinstrument som 

han använder vid planering av enskildes kompetensutveckling.  

 
Finansiering av kompetensutveckling sker enligt resultatet dels genom skolans och 

programmens rambudget och dels genom gratiskurser, saluföringen av utbildningar, av 

externa parter samt statliga kompetensmedel inom ramen för det så kallade lärarlyftet vilket 

relateras till utbildningsekonomiska modeller baserade på humankapitalteori som också har 

sin grund i ett målrationellt perspektiv. Resultatet visar även att det inte finns någon 

systematisk utvärdering av genomförd kompetensutveckling utan uppföljning görs dels i 

arbetslaget och dels vid medarbetar/lönesamtalet vilket rektorn gör för att kontrollera om 

önskade resultat uppnåtts varför slutsatsen dras att utvärdering sker utifrån såväl ett 

målrationellt som ett verksamhetsperspektiv.  
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4.2 Kommun B 
I detta avsnitt redogörs för den organisation som ligger bakom besluten för yrkeslärarnas 

kompetensutveckling i kommun B. Den av kommunfullmäktige antagna skolplanen visar hur 

kommunen ska uppnå de uppsatta nationella målen. Alla former av skolor i kommunen styrs 

av Barn- och utbildningsnämnden 5  som är en politisk nämnd (ur kommunens hemsida). 

Verksamheterna inom nämnden styrs också av kommunfullmäktiges beslutade budget och 

flerårsplan. Under varje nämnd finns det en kommunal förvaltning som bereder ärenden, 

verkställer de beslut som fattas av nämnden och bedriver övrig verksamhet som ligger inom 

nämndens ansvarsområde. Verksamheten i Barn- och utbildningsförvaltningen6 styrs först och 

främst av skollagen, läroplaner, förordningar och beslut av riksdag/regering (förvaltningens 

kvalitetsredovisning 07/08)7 . Varje rektorsområde ska med skolplanen som utgångspunkt 

utarbeta arbetsplaner där skolplanens visioner och mål bryts ner och utvecklas efter lokala 

förhållanden (ur kommunens hemsida). Som chef för lärarna i skolan ansvarar rektorn för att 

lärare får den kompetensutveckling som krävs för att utföra sina uppgifter (Lpf 94 s. 16) 

varför slutsatsen dras att beslutet för yrkeslärarnas kompetensutveckling fattas utifrån en 

nedifrån- och upp modell det vill säga av rektorn som är huvudaktören i detta sammanhang.  

De styrdokument som finns tillgängliga och som använts för att belysa hur beslutprocessen 

för kompetensutveckling för yrkeslärarna i kommun B utförs rangordnas enligt följande:  

 
• Kommunens skolplan som innefattar kommunfullmäktiges övergripande mål, 2009-2011.  

• Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsdirektiv vilken innefattar visioner och 

      ambitioner för att nå skolplanens övergripande mål.  

• Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning 07/08. 

• Skolans kvalitetsredovisning för 2008. 

• Skolans underlag till medarbetarsamtal.  

• Skolans dokument, förslag till utvecklingsplan och helhetsidé. 

• Dokument ur kommunens hemsida.  

 4.2.1 Dokument 
Innehållet i dessa dokument har sammanfattats i fyra olika kategorier som: Syn på begreppen; 

kartläggning av kompetensutvecklingsbehov; planering och finansiering samt utvärdering av 

kompetensutveckling vilka redovisas dels i löpande text och dels i citatform.    

                                                
5 Detta namn kommer i fortsättningen att förkortas till nämnden. 
6 Detta namn kommer i fortsättningen att förkortas till förvaltningen. 
7 Detta namn kommer i fortsättningen att förkortas till förvaltningens redovisning. 
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4.2.1.1 Syn på begreppen kompetens och kompetensutveckling 
Som framgår av dokumenten ska utbildningsverksamheten i kommunen hålla hög pedagogisk 

kvalitet och lägga grunden för och utveckla det livslånga lärandet genom att stimulera till lust 

att lära (skolplan 2009-2011). Fokus kommer, enligt innehållet i Skolplanen, att ligga på att 

utveckla och förbättra kvalitetsarbetet med siktet att öka måluppfyllelsen i samtliga 

verksamheter. Enligt förvaltningens redovisning ska personalen i verksamheten ha adekvat 

utbildning (förvaltningens redovisning). Ett högt prioriterat område gäller personalens 

kompetenser som ska breddas och fördjupas: 

 
Syftet med kompetensutvecklingen är att vi blir än bättre på att fullgöra vårt uppdrag. Synen på 
kompetensutveckling breddas därmed till att innefatta allt som bidrar till ökad måluppfyllelse. En 
ständigt återkommande fråga vid alla förändringar och i allt utvecklingsarbete skall vara: ”På vilket 

sätt bidrar detta till elevernas lärande och utveckling?” (Förslag till utvecklingsplan och helhetsidé). 
 

4.2.1.2 Kartläggning av kompetensutvecklingsbehov 
Inför medarbetarsamtalet skickas en mall ut till medarbetaren så att denne kan förbereda sig 

och fylla i de aspekter denne vill ta upp under samtalet. I denna mall står det att 

medarbetarsamtalet har två huvudsyften:  

 
1, Att du skall få rapportera om din verksamhet och de resultat den/du uppnått 
2, Att vi skall få ett gemensamt underlag för att resonera om utvecklingsstrategier och att skapa 
underlag för din personliga kompetensutvecklingsplan. 
 

 I slutdelen står det att medarbetaren har det huvudsakliga ansvaret att själva initiera 

utvecklingsinsatser, men arbetsgivaren har också ett stort ansvar att medverka till att 

kompetensutvecklingen kommer till stånd (underlag för medarbetarsamtal, skola B1). 

4.2.1.3 Planering och finansiering av kompetensutveckling  
Gymnasieskolan har enligt dokumenten ett nära samarbete med högskolan, aktuell forskning 

samt hållbara kontakter med näringslivet. Resultat visar att skolan har samarbete med 

Mälardalens högskola och Stockholms Universitet (skola B1, kvalitetsredovisning 2008). 

Fokus för de tre kommande åren kommer att ligga på en ökad måluppfyllelse, att arbeta 

mycket med kvalitetsuppföljning och utvärderingar av verksamheternas resultat och på så sätt 

göra det lättare att prioritera och ta beslut om åtgärder och/eller insatser. Insatser till 

kompetensutveckling ska ske med stöd av statliga kompetensmedel inom ramen för det så 

kallade lärarlyftet (skolplan 2009-2011). Förvaltningen har under året satsat övergripande i 

målområdet lärande, utveckling och kunskaper. Gymnasieskolan har antagit en strategi som 

handlar om Uppdraget – undervisning och uppföljning (förvaltningens redovisning).  
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4.2.1.4 Utvärdering av genomförd kompetensutveckling  
Av dokumenten framgår att årliga enkätundersökningar och kvalitetsutvärderingar ska 

genomföras på varje enhet i syfte att ständigt utveckla och förbättra verksamheten och dess 

pedagogiska kvalitet. Tillsammans med de nationella målen i läroplaner och skollagen har 

nämnden tilldelat verksamheterna övergripande mål för 2008 – Hög pedagogisk kvalitet. 

Gymnasieskolan i kommunen har högst betygsmeritvärde i länet, trots det är det bara 71 % av 

eleverna som har behörighet att söka till högskola/universitet.  Skolan har uppmärksammat att 

det speciellt är elever på de yrkesinriktade programmen som har svårigheten att klara kraven 

för slutbetyg (förvaltningens redovisning). 

4.2.2 Intervju  
I följande text redovisas den intervju som genomförts i kommun B. Eftersom det endast finns 

en gymnasieskola i kommunen som erbjuder yrkesinriktat program har enbart en rektor 

intervjuats, vilket presenteras som RB. Rektorns utsagor har enligt intervjuguiden indelats i 

fyra kategorier vilka redovisas som: syn på begreppen; kartläggning av kompetensutveckling-

sbehov; planering och finansiering samt utvärdering av genomförd kompetensutveckling. I 

resultatet lyfts ett antal citat fram för att förtydliga respondentens svar.   

4.2.2.1 Syn på begreppen kompetens och kompetensutveckling 
När det gäller definition av begreppet kompetens anser respondenten att det är ett väldigt vitt 

begrepp och utvecklar det enligt följande:  

För mig är kompetensen att vara social, flexibel, kunnig, och i flexibilitet ingår då tillmötesgående. 
Lite nyfiken måste man vara för att klara jobbet, det är kompetens (RB). 

 

Vidare definierar RB kompetensutveckling som ett vidare begrepp. Det är någonting som man 

tar tillvara på alla möjligheter där man är. Skola B1 har sedan ett antal år arbetat med olika 

internationella utbyten. Bland annat åker de på utbytesresor till olika länder. De får sen i sin 

tur vara värdar till de utbytesstudenter som kommer till skola B1 och Sverige, menar RB: 

 
Våra utbyten t.ex. är det ett typiskt exempel på kompetensutveckling där man i sin tjänst åker till olika 
länder tillsammans med elever. Man får kompetens både socialt, kulturellt och ämnesmässigt […] jag 
hoppas och tror att individen ser sin egen kompetensutveckling väldigt mycket, man tittar efter delar 
som finns. Jag skulle vilja att fler vågar ställa sig upp på barrikaderna så att: jag vill hjälpa oss med 
det här att gå vidare, alltså internt. Att allting inte behöver sökas utifrån, vi har enorma kompetenser 
inom huset, som vi kan ta vara på […] vi har och kommer att ha flera elever med nervopsykologiska 
hinder, då måste vi möta dem där de är (RB). 
 

Angående frågan om vilka problem respondenten ser med kompetensutveckling anser RB att 

det är ekonomiska problem som naturligtvis dyker upp i dagens situationer, att de får 

försämrad ekonomi hela vägen och att det måste väga mot lärartid eller elevkostnader osv.  
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[…] men det handlar inte bara om att spara pengar utan det handlar om att utnyttja våra resurser som 
finns på skolan. Vi har säkert många anställda i skolan som kan ge kompetensutveckling om vi har en 
sådan miljö och ett sånt klimat, att man accepterar att en kollega kliver upp och säger att, det här kan 
jag (RB). 

 
Om yrkeslärarna inte får möjlighet att kompetensutveckla sig leder det, enligt RB, till att: 

 
 Då har vi inte tillräcklig bra utbildning och får inga elever, så enkelt är det. Har vi inte tillräckligt bra 
lärare på yrkessektorer så får vi inte tillräcklig bra elever som då blir attraktiva på marknaden sen. Så 
det är ett måste (RB).  

4.2.2.2 Kartläggning av kompetensutvecklingsbehov  
Vid såväl identifiering av behovet som planering av yrkeslärarnas kompetensutveckling 

används medarbetarsamtal vilket anses, enligt RB, vara det viktigaste samtalet:  

 
Medarbetarsamtalet, önskemålen, det finns en långsiktig plan på det hela också naturligtvis, när det 
dyker upp saker som vi råkar på, vi tar en diskussion, är det lämpligt eller inte, och sen i sista hand 
tycker jag, så ska vara ekonomin som styr, inte i första utan i sista hand (RB). 

 
Om yrkeslärarnas inställning till kompetensutveckling hävdar RB att de är positiva, de hittar 

vägar och de vill gärna vara med: 

 
 […] men vi har en lärlingsplats som vi jobbar med starkström och en av lärarna direkt ville vara med 
och jobba och ta reda på och vara med då eleven är ute på företaget (RB). 

 
Utbildningar som används till kompetensutveckling är, enligt RB, dels på individnivå, alltså 

kring ämnen, där ledningen försöker hålla någorlunda jämnt och dels finns det också inom 

pedagogiken och den är mer för hur man möter barn med nervopsykologiska hinder, alltså där 

måste man göra en annan bedömning, menar RB: 

 
[…] och sen finns det en plan också som säger att våra lärare inom respektive sektor, yrkessektor eller 
om det är språksektor ska hitta vägar där man vidareutbildar sig själva. På elprogrammet är de väldigt 
duktiga att hjälpa varandra, men också komma i väg på lite kortare kurser som man tar till sig. 
  

RB hävdar att yrkeslärarna har makt när det gäller val av utbildning för kompetensutveckling. 

De har makt dels inom sektorn och sen sker allting i dialog:  

 
Men vi är överens om att vi har en övergripande som gäller alla likadant och sen har man individuellt 
och där är de också som styr lika mycket som andra. 
 

Hur rektorn väljer ut vilka som ska få gå på kompetensutveckling/fortbildning, hävdar RB att: 

 
I en tveksam situation, där man måste välja mellan två, så tittar vi bakåt och ser vem som var senast 
och var ligger behovet, alltså vissa vill ju gärna åka på allt men det funkar inte. Så jag ser alltid på 
behovet och så får man diskutera kring det hela.  
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4.2.2.3 Planering och finansiering av kompetensutveckling 
Det finns en kompetensutvecklingsplan i skolan, hävdar RB, men den är under bearbetning 

och ligger lite längre tillbaka i tid eftersom det inte funnits tillräckligt med tid att utarbeta den. 

Den plan som de har jobbat efter de senaste 3 åren och som RB varit delaktig i heter 

Uppdraget – undervisningen och utvärderingen:  

 
Vi har klarat av två år. Vi gjorde en tre års raket på den hela. Och det är den paraply organisationen 
där vi ska försöka titta på: 1, vad ingår i lärarens uppdrag och det är inte bara lärardelen utan det är 
mycket annat. 2, Hur implementerar vi det i undervisningen alltså. Vi haft en föreläsningsserie utifrån 
lärarfortbildarna som har pratat om ”ta rollen i klassrummet”, betyg och bedömning och så nu går vi 
över till nästa steg som heter utvärdering, alltså hur vi vet att vi gör rätt saker (RB).  

 

Om hur rektorn planerar en individuell kompetensutveckling i sin skola hävdar RB att 

medarbetarsamtalet eller samtal överhuvudtaget är den största möjligheten att planera 

kompetensutveckling/fortbildningar. Som ett uppdrag från kommunen försöker RB att skapa 

bättre möjligheter med näringslivet men det är svårt att få elever till vardagsyrkesutbildningar 

speciellt under skärande bearbetningar, industri och så vidare vilket inte intresserar 

ungdomarna speciellt mycket gentemot bygg och fordon som är ganska populära. Svårigheten 

har enligt RB varit KY utbildningar: 

 
Jag förstår företagen också att de hellre vill ta in en äldre som har varit i arbetslivet och som går för att 
få en plats i yrkesutbildning. Så KY har 40 platser ute runt omkring vilket gör det svårt för företag i 
dag att ta emot våra elever på APU, tyvärr (RB). 
 

Vad gäller vilka förändringar som förväntas att skapas med hjälp av kompetensutveckling 

hävdar RB att:  

På kortsikt är det att skapa en miljö som är bra för våra elever för i första hand borde uppdraget ta 
hand om dem som går här och att få den bra. Där de känner att lärarna ser eleverna, att de har kunskap 
för det de ska ha. Och på långsikt naturligtvis är det ju utåt, att få flera elever (RB).  

 

Yrkeslärarnas kompetensutveckling finansieras dels genom budgetramen och dels genom 

programmens budgetram så att de själva styr sin egen kompetensutveckling samt dels har 

rektor en pott med pengar som är lite större för att dela ut. RB betonar att skolan inte tillsätter 

korttidsvikarier på gymnasiet utan man täcker upp för varandra ganska mycket vid 

korttidsfrånvaro, men de anställer gärna vikarier vid långtidsfrånvaro. Detta gör att det finns 

möjligheter, menar RB, att spara pengar till kompetensutvecklingen: 

 
[…] och den här som vi åker nu i första april, det kostar ingenting mer än resan, de bjuder in till den. 
Det är en hel dag, de träffas och föreläser och diskuterar […] och sen är det ju så att de här gratis 
föreläsningarna som finns väldigt mycket på skolverket och landstinget, våra lärare är väldigt duktiga 
att åka på (RB).  
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4.2.2.4 Utvärdering av genomförd kompetensutveckling  
Utvärdering av genomförd kompetensutveckling sker dels enligt RB genom vanliga enkäter 

och dels vid medarbetarsamtalet och lönesamtalet där man frågar hur det har varit osv.:  

 
[…] samt lyssnar jag väldigt mycket på eleverna också. Vi har en gång i månaden klassrådsprotokoll 
och där får man fram då om vi nu har pratat t ex. lärarens roll i klassrummet. Om det ständigt och 
jämnt kommer samma från samma klass får man ta en diskussion med den läraren och sen försöker 
man kanske hitta någonting, en kurs. Skulle du åka på den? Och så åker han och sen utvärderar man 
den efteråt. Hur tycker du det har gått, har det gett dig resultat, så det är väldigt olika (RB).  

 
Angående hur kompetensutvecklingen ser ut just nu för yrkeslärarna i skola hävdar RB att tre 

lärare går på magisterutbildningen i pedagogik och att det är två som går på någon kurs om 

pedagogik inom media. Fyra lärare studerar handledarprogrammet vid Mälardalens högskola 

för att bli VFU-handledare inom olika sektorer och en lärare läser genom lärarlyftet deltid 

inom didaktik. Studielängden varierar mellan 6 månader till två år. 

4.2.2.5 Övrigt  
En internt pågående utvecklingsplan började på skola B1 för två år sedan. Planen är en del av 

kvalitetsarbetet och kompletteras med utvalda, prioriterade områden i den årliga kvalitets-

rapporten. Arbetslagen utarbetar denna plan och prioriterade områden som grund. Grunden är 

att samhället förändras vilket medför att gymnasiet står inför omfattande reformeringar likväl 

som att personalens sammantagna kompetens steg för steg måste anpassas till de nya krav 

som ställs (Förslag till utvecklingsplan och helhetsidé).  

4.2.3 Resultatsammanfattning, kommun B 
Av resultatet framgår att den lokala skolplanen är framförallt baserad på de nationella 

styrdokumenten och läroplanen. Resultatet visar även att kompetensutvecklingsfrågor som 

andra frågor i skolverksamheter hanteras på samma sätt i hela kommunens skolverksamhet 

varför slutsatsen dras att det bakomliggande synsättet främst är målrationellt. Detta innebär att 

planering och program för verksamheten bedrivs utifrån en uppifrån-och ned modell eftersom 

det är nämnden som är den centrala aktören som styr över denna process varför slutsatsen dras 

att det också finns ett målrationellt synsätt.  Det framgår av dokumenten att vikt läggs på 

kvalitetsarbete för att öka måluppfyllelsen i verksamheter varför slutsatsen dras att det finns 

ett bakomliggande målrationellt synsätt. Eftersom det förekommer att rektorn är 

huvudansvarig för yrkeslärarnas kompetensutveckling planeras denna utveckling utifrån en 

nedifrån- och upp modell dvs. yrkeslärarna också deltar i beslutet varför slutsatsen dras att 

detta till viss del är kopplad till ett verksamhetsperspektiv. Dock är det målrationella synsättet 

ändå det dominerande i dokumentens innehåll.  
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Som framgår av resultatet definierar respondenten innebörden av begreppet kompetens som 

ett vitt begrepp, att vara social, flexibel, kunnig, tillmötesgående relaterat till verksamhetens 

krav varför detta kopplas till ett målrationellt perspektiv. Kompetensutveckling definieras som 

en kontinuerlig process som ständigt sker. Det förekommer även en syn på sociala och 

kulturella aspekterna samt en syn på det informella lärandet i samband med begreppet varför 

slutsatsen dras att det förutom ett målrationellt perspektiv även har en koppling till 

verksamhetsperspektiv. Enligt respondenten saknas en individuell kompetensutvecklingsplan 

vilket ofta upprättas vid medarbetarsamtalet dvs. yrkeslärarna även till viss del själva får 

önska utbildning efter eget behov och intresse. Resultatet visar även att det inte finns några 

gemensamma planer för hur kartläggning av yrkeslärarnas befintliga kompetens skall gå till 

varför kompetensgapet i första hand identifieras under medarbetarsamtalet. Utifrån dessa 

resonemang dras slutsatsen att processen främst bedrivs utifrån ett målrationellt synsätt men 

har även inslag av verksamhetsperspektiv.  

 
Yrkeslärarnas kompetensutveckling finansieras enligt respondenten dels genom rektorns och 

programmens rambudget, dels genom besparingar i form av deltagande i gratisföreläsningar 

samt genom att ej tillsätta korttidsvikarie. När det gäller utvärdering av genomförd 

kompetensutveckling visar resultatet att detta görs delvis systematiskt, i form av enkäter samt 

dels via arbetslaget och vid medarbetarsamtalet och lönesamtalet som rektorn genomför för 

att kontrollera om önskade resultat uppnåtts varför slutsatsen dras att utvärdering sker utifrån 

såväl ett målrationellt som ett verksamhetsperspektiv.  

4.3 Sammanfattning av hela resultatet  
Av de sammanfattande resultaten framgår att det finns såväl likheter som skillnader mellan 

dokumentens innehåll och även bland respondenternas utsagor i de två kommunerna. 

Anledningen till likheten i dokumenten kan till stor del bero på att de lokala styrdokumenten 

för skolverksamhet är framförallt baserade på de nationella styrdokumenten och läroplanen.  

 
Som en skillnad mellan två kommuner kan noteras att i kommun A pågår ett projekt som 

syftar till att etablera en gemensam modell vid planering av kommunens tillsvidareanställdas 

kompetensutveckling men i kommun B har de inte någon formulerad eller uttalad strategi för 

kompetensutveckling. En annan variation förekommer enligt resultaten mellan dokument (en 

objektiv bild) och respondenten (en subjektiv bild) i kommun B. Ett nära samarbete med 

näringslivet gynnar enligt dokumenten att hålla högt kvalité på utbildningar men respondenten 

pekar implicit på svårigheter som i samband med näringslivet kan uppstå för vissa 
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inriktningar på yrkesutbildningar. Med detta menar respondenten att antal praktikplatser som 

näringslivet erbjuder andra studenter än gymnasieelever (just i denna kommunregion) bidrar 

till mindre intresse bland sökande elever vilket i sin tur påverkar utbildningskvaliteten 

negativt. Detta kan vidare påverka även yrkeslärares intresse för kompetensutveckling just i 

denna bransch, menar han.  

 
En annan variation mellan två kommuner tyder på att i kommun B sker utvärdering av 

genomförd kompetensutveckling delvis systematiskt det vill säga i form av enkäter men inte i 

kommun A. Med utgångspunkt från de olika yrkesämnena som respondenterna i kommun A 

ansvarar för förekommer även variationer bland deras utsagor gällande kontakt med 

näringslivet och yrkeslärarnas kompetensutveckling. RA1 har ett nära samarbete med 

branschen (sjukvård) och anser att yrkeslärarna ofta på grund av denna goda kontakt är 

uppdaterade. Däremot anser RA2 att det ibland inte går bra för vissa branscher varför ansvaret 

då ligger på yrkeslärarna själva att försöka söka kompetensutveckling vilket ibland kan ställa 

till problem.  

 
Likheter som framkommer i resultaten handlar bland annat om att samtliga respondenter 

saknar ett systematiskt tillvägagångssätt när det gäller såväl planering för 

kompetensutveckling som identifiering av lärarnas kompetensgap. 

 
Det analysinstrument som använts i denna studie omfattar två perspektiv på planering av 

kompetensutveckling av vilken den ena handlar om ett målrationellt synsätt det vill säga alla 

planeringsåtgärder och beslutsprocesser om kompetensutveckling genomförs med hänsyn till 

de nationella och de lokala styrdokumentens uppsatta mål. Det andra perspektivet beskriver 

olika praktiska åtgärder för kompetensutveckling som är knutet till verksamheten. 

 
Avslutningsvis kan konstateras att det målrationella synsättet är det dominerande när det 

gäller planering av kompetensutveckling såväl i de lokala styrdokumentens innehåll som i 

respondenternas utsagor. Detta kan bland annat bero på att skolverksamheten ingår i en statlig 

organisation som traditionellt styrs av byråkrati och har en hierarkisk organisationsform. Ett 

målrationellt perspektiv, med rötter till byråkratimodell dominerar i hög grad tänkandet vad 

gäller den roll som utbildning och andra former för kompetensutveckling har, menar Ellström 

(1992).  
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5. Diskussion 
I detta kapitel försöker jag knyta samman mitt resultat och mina egna funderingar med 

litteraturen utifrån studiens syfte och frågeställningar. Mitt syfte med denna studie var att 

undersöka rektorernas och de offentliga kommunala styrdokumentens syn på yrkeslärares 

kompetensutveckling i två kommuner. Vidare var syftet att undersöka hur kompetensen 

kartläggs, samt hur kompetensutveckling planeras, finansieras och utvärderas för yrkeslärare i 

gymnasieskolan. Utifrån detta syfte har jag formulerat följande frågor:  

 
• Vilken syn har aktörerna på kompetensutveckling? 

• Hur kartläggs behovet av kompetensutveckling? 

• Hur planeras och finansieras kompetensutveckling?  

• Hur utvärderas genomförd kompetensutveckling?  

5.1 Kompetensutveckling i praktiken 
Som framgår av de genomförda analyserna så finns det variationer mellan olika aktörer vad 

gäller hur kompetensutveckling hanteras i praktiken. Variationerna kan analyseras utifrån 

form (hur), vem eller vilka som prioriteras samt vilket innehåll som kompetensutvecklings-

aktiviteter har. Studien visar att respondenterna nämner tre olika typer av utbildningar för 

kompetensutveckling nämligen en branschbaserad, en formell och en informell utbildning. 

Branschutbildningen, vilken kan innefatta både formellt och informellt lärande, används ofta 

av yrkeslärarna, i vissa yrken, för att uppdatera sin praktiska kunskap. 

  
När det gäller yttre kontext då innefattar ett verksamhetsperspektiv liksom ett målrationellt 

perspektiv likartade faktorer. Skillnaden ligger däremot, utifrån ett verksamhetsperspektiv, i 

den inre kontexten och i särskilt olika mänskligt sociala faktorer som till exempel skolans 

klimat/kultur, lednings-, besluts- och kommunikationsprocesser (Ellström 1992 s. 118). 

 
Som framgår av studien visar respondenter mest intresse för yrkeslärarnas informella lärande 

vilket ofta inte kostar dem något. Ett annat resultat handlar om att yrkeslärarna ges 

möjligheter att enskilt, dvs. genom formellt lärande eller i grupp, i form av informellt lärande, 

studiedagar, föreläsning etcetera, utveckla sin kompetens. Utifrån ett målrationellt perspektiv 

borde utbildningars innehåll enligt Rönnqvist vara kopplat till de kompetenskrav som arbetet 

ställer (Rönnqvist 2001, s. 198). Utifrån ett målrationellt perspektiv kan förväntas att de 

satsningar som görs på kompetensutveckling är ett resultat av en målmedelrationell 
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beslutsprocess baserad bland annat på myndighetens övergripande mål, krav/efterfrågan på 

kvalifikationer, samt utbildningsbehov (Ellström 1992, s. 122).  

5.2 Syn på kompetensutveckling 
Utifrån studien kan även slutsatsen dras att all pedagogisk personal ska ha adekvat utbildning 

och besitta hög kompetens men eftersom behöriga yrkeslärare inte finns att tillgå kan däremot 

obehöriga rekryteras och sedan genomgå pedagogisk utbildning. En individ kommer enligt 

utredaren i Höj ribban från arbetslivet med goda och relevanta yrkeskunskaper vilka är då 

grund för undervisningen, men frågan är hur länge dessa kunskaper är ”goda och relevanta” 

(SOU 1994:101, s. 87). Även utredaren i den senaste SOU anser att den verksamma 

yrkeslärarens kunskap och kompetens vilka är en avgörande faktor för kvaliteten i skolarbetet 

kan uppdateras i form av kompetensutveckling (SOU 2008:112). 

 
Av studien framgår att samtliga respondenter anser att kompetensutveckling absolut är 

nödvändigt för yrkeslärarna för att bland annat kunna bemöta alla elevgrupper varför erbjudna 

utbildningar till kompetensutveckling ofta bör omfatta både praktiska och teoretiska ämnen. 

Detta är ett målrationellt synsätt som ligger bakom kompetensutveckling men huvudsaken är 

hur mycket vikt i praktiken läggs i detta synsätt. Enligt respondenterna, i kommun A, står ofta 

branscherna för yrkeslärarnas kompetensutveckling inom karaktärsämnena vilket jag också 

anser vara det bästa sättet att kompetensutveckla sig men eftersom branscherna, enligt två 

respondenter, fungerar olika varierar lärarnas intresse för kompetensutvecklingen också, vad 

händer då? Utifrån ett målrationellt perspektiv har yttre kontextuella faktorer stor betydelse 

för kompetensutveckling, och då särskilt faktorer som rör tillgången på teknologisk 

utveckling (Ellström 1992 s. 118).  

 
Det finns även en annan samsyn bland samtliga respondenter om att kompetensutveckling för 

det mesta kan ske genom den resurs som redan finns i skolan. Detta handlar om informellt 

lärande vilket innefattar det som lärs vid samspel med arbetskamrater, vid utförande av 

arbetsuppgifter, konferenser och seminarier (Davidsson 1999, s. 23). En respondent önskar att 

fler lärare vågar ställa sig upp på barrikaderna så att de hjälps åt. Aktivitetsteorin kan 

användas för att lärare ska kunna expandera sitt lärande till kollegialt lärande, om lärare 

accepterar denna handledning som relevant kompetensutveckling (Nilsson 2006, s. 38). 

Vidare anser samma respondent att det säkert finns många anställda i skolan som kan ge 

kompetensutveckling om man har en sådan miljö och ett sånt klimat, och om man accepterar 

att en kollega kliver upp för det. Detta synsätt har enligt Ellström sin grund i ett 
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verksamhetsperspektiv där bland annat lärande ses som en aktiv, probleminriktad process, 

baserad på deltagarstyrning och dialog mellan lärare och deltagare där tonvikten särskilt 

ligger i att skapa positiva attityder, motivation och ett gott klimat (Ellström 1992, s. 111). Jag 

vill i detta sammanhang poängtera att det egentligen är skolledarens ansvar att se till att det 

finns ett sådant klimat inom arbetslaget. 

 
 Enligt studien betonar en respondent vikten av forskning för yrkeslärare och att lärarna 

behöver teorier för att medvetandegöra sig, speciellt yrkeslärarna eftersom dem inte är, enligt 

respondenten, lika duktiga på teorier som på praktiken. Även Nilsson (2006) hävdar att 

läraren behöver medvetandegöra sig själv om det egna relevanssystemet och betydelsen av 

detta för att kunna utveckla de kompetenser som verksamheten kräver. Men samma 

respondent undrar, dock med ironisk attityd, om yrkeslärare som nu får en möjlighet att 

kompetensutveckla sig mer kommer att bli duktigare lärare än de som inte har samma 

yrkeskompetens. Jag anser att detta är ett vagt och osäkert synsätt som kan förhindra 

beslutsprocessen för yrkeslärares kompetensutveckling.  

5.3 Kartläggning av kompetensutvecklingsbehov 
Studien visar att ingen av respondenterna har en färdig bearbetad plan för identifiering av 

yrkeslärarnas befintliga kompetens det vill säga en handlingsplan. Det framgår inte av 

dokumenten heller hur arbetet ska utföras för att därigenom planera yrkeslärarnas 

kompetensutveckling. Söderström (1990) anser att rekrytering, utvecklingsprojekt och 

utnyttjande av konsulter är tänkbara medel för att tillföra och utveckla kompetens 

(Söderström 1990, s. 9). I kommun A genomförs ett projekt med hjälp av externa experter 

vilket syftar till att etablera en gemensam modell vid planering av kommunens 

tillsvidareanställdas kompetensutveckling. I detta projekt beskrivs bland annat kompetensgap 

som skillnaden mellan kompetensbehov och den befintliga kompetensen (projektplan). Detta 

överensstämmer även med vad Rönnqvist anser som ett glapp mellan faktisk kompetens och 

efterfrågad kompetens vilket förutsätter att det faktiska behovet av kompetensutveckling först 

identifieras för att kunna prioritera vem som ska få vilken form av kompetensutveckling 

(Rönnqvist 2001, s. 16). I väntan på det pågående projektets resultat i kommun A hoppas båda 

respondenterna på en grundlig lösning på problematiken. Kartläggningen av gymnasielärarnas 

kompetensgap görs, vilket framgår av studien, för närvarande vid medarbetarsamtalet.  

 
Detta innebär att utifrån ett verksamhetsperspektiv är lärarna själva också medverkande såväl 

i val av form och innehållet av kompetensutvecklingsinsatser som i beslutprocessen. Som 
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studien visar betonar ofta respondenterna yrkeslärarnas makt samt deras ansvar över sin egen 

kompetensutveckling. Detta framgår även i Nilssons (2006) avhandling att i tanken om det 

livslånga och livsvida lärandet har läraren stor eget ansvar för utveckling av den egna 

kompetensen. Dock förekommer ändå inslag av att lönen är ett styrinstrument vilket används 

av respondenterna vid lönesamtalet för att styra lärarnas kompetensutveckling.  

5.4 Planering och finansiering av kompetensutveckling  
Studien visar att trots behovet av en individuell kompetensutvecklingsplan saknar samtliga 

respondenter en sådan plan vilken också upprättas vid medarbetarsamtalet. Utvecklingssamtal 

med rektor skall, enligt utredaren i SOU 1994: 101, ske med varje yrkeslärare för att upprätta 

en individuell utvecklingsplan vilken i sin tur ska redovisa vilka områden och i vilken 

omfattning läraren behöver ämnesteoretisk fortbildning samt uppdatering av sitt praktiska 

kunnande. En systematisk kompetensutveckling bör ingå som en naturlig del av en 

organisations liv (Söderström 1990, s. 6). En förutsättning för att kompetensplanering ska 

kunna genomföras är att arbetsplatsen arbetat strukturerat med verksamhetsplanering. En 

grundläggande framgångsfaktor är att verksamheternas mål och uppdrag är tydliggjorda och 

kommunicerade med medarbetarna. Detta i sin tur kräver att en verksamhetsplanering är 

gjord, vilket är en förutsättning för att kompetensplaneringen ska lyckas (projektplan). Med 

detta menar jag att det ska finnas en systematisk planering av kompetensutveckling för varje 

yrkeslärare annars finns det risk för att de inte uppdaterar sina praktiska kunskaper vilket även 

lärarutbildningskommittén anser är avgörande för att yrkeslärare skall kunna följa med i 

utvecklingen inom sin bransch. Det vill säga att de har stöd av rektor att få organisera sin tid 

så att detta blir möjligt. Kommittén förutsätter att sådana studier prioriteras högt vid 

bedömningen av hur resurserna för kompetensutveckling skall användas (SOU 1999:63, s. 

171). Av studien framgår att samtliga respondenter har problem med att få tag i vikarier, 

speciellt då gäller kortare vikariat. Samtliga respondenter påpekar att kompetensutveckling 

finansieras med hjälp av budgetramen och statliga medel i form av lärarlyftet. Jag anser att 

ekonomi framförallt är den största avgörande aspekten när det gäller kompetensutveckling 

eftersom problemet med både tidsbrist och vikarier går att lösa med pengar.    

5.5 Utvärdering av genomförd kompetensutveckling 
Studien visar att två av respondenterna saknar en systematisk utvärderingsmodell vilket kan, 

enligt mig, utgöras av till exempel ett dataprogram eller enkäter. En respondent använder 

delvis enkäter till detta ändamål men de samtliga använder olika metoder för 

utvärdering/uppföljning av genomförd kompetensutveckling. Metoder som används är delvis 
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medarbetarsamtal, samtal via arbetslaget och även samtal med elever. Skillnaden mellan 

uppföljning och utvärdering är att uppföljning sker kontinuerligt, medan utvärdering sker mer 

tillfälligt när man vill ha en mer grundlig bedömning av en fråga. Uppföljningens mål är att 

kontrollera medan utvärderingens mål är att ta fram en bedömning vilka görs av ledningen för 

att säkerställa uppnådda resultat vilket i sin tur grundar i ett målrationellt perspektiv 

(projektplan).  

5.6 Slutsatser 
Utifrån denna studies resultat och analyser kan några övergripande slutsatser dras. Av studien 

framkommer fler likheter än skillnader eftersom skolan styrs av samma regler, föreskrifter 

och förordningar. Ett resultat i studien handlar om det gemensamma synsättet bland samtliga 

respondenter vad gäller olika typer av utbildningar för att främja kompetensutveckling. Det 

dominerande synsättet är det informella lärandet. Det framgår av studien att yrkeslärarnas 

kompetensutveckling i karaktärsämnen måst ske genom kontakt med tillhörande 

branschorganisationer vilket jag också instämmer men detta kräver för sig en bra kontakt 

mellan parterna. Detta även överensstämmer med lärarutbildningskommitténs idé om att 

kombinerade tjänster i företag och i skola bidrar till kompetensutvecklingen av de i skolan 

verksamma lärarna (SOU 1999:63, s. 171). Men studien visar även att det i alla branscher inte 

finns möjligheter för yrkeslärarna att kompetensutveckla sig. Däremot finns chansen, menar 

jag, att bland annat begagna de interna resurser vilka ofta finns tillgängliga. Jag anser också, 

som mina respondenter, att det informella lärandet kan utgöra en stor del av yrkeslärarnas 

kompetensutveckling speciellt vad gäller yrkesämnena men detta kräver också ett sånt 

arbetsklimat som man accepterar att en kollega kan handleda eller lära de andra kollegorna.  

 
En annan samstämmighet bland samtliga aktörer handlar om avsaknaden av ett systematiskt 

tillvägagångssätt vad gäller såväl identifiering av kompetensgap som planering och 

utvärdering av kompetensutveckling för yrkeslärarna. Studien visar även att det saknas tid för 

kompetensutveckling och att det är omöjligt att yrkeslärarna kompetensutvecklar sig under sin 

ordinarie arbetstid. Det framgår även av studien problemet med vikarier som inte går att få tag 

i på grund av exempelvis dålig betald, speciellt vad gäller korttidsvikarier. Enligt studien är 

ekonomin också en avgörande faktor för kompetensutveckling. Det framgår också av studien 

att samtliga respondenter är positiva till yrkeslärarnas kompetensutveckling och anser att det 

är ett måste för lärarna att ständigt uppdatera sina kunskaper för att kunna behålla sin 

auktoritet som lärare. Jag anser också att yrkeslärararbetet även kräver den formella 
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kompetensutvecklingen i form av utbildning i ämnesdidaktik/pedagogik och en del andra 

utbildningar för att läraren bland annat skall kunna bemöta olika elevgrupper, den enskilda 

elevens behov, förutsättningar, och ge särskilt stöd till elever med svårigheter vilket även 

framgår av Lpf 94, mål och riktlinjer. Med detta menar jag att det är rektorernas ansvar att se 

till att lärarna får både tid och möjligheter samt ett gott arbetsklimat för att såväl formellt som 

informellt kunna kompetensutveckla sig.  

 
Inledningsvis i denna studie har jag motiverat orsaken till varför jag studerar detta ämne vilket 

har varit min tidigare undersökning (C-uppsats) som också handlade om samma tema fast 

med yrkeslärare som målgrupp. Enligt dåvarande resultat visade studien att yrkeslärarna 

ansåg att den snabba utvecklingen inom branschen var huvudorsaken till att det krävdes 

kompetensutveckling. Samtliga respondenter saknade även kompetens för det, enligt Brante 

(2008), icke-kvalificerande arbetet t.ex. administrativa arbetsuppgifter. Däremot ansåg de inte 

att de fått tillräckligt med erbjudande för en relevant kompetensutveckling på grund av olika 

saker, bland annat brist på pengar, tid, vikarier, etcetera (Farajzadeh 2006). Jag vill i detta 

sammanhang poängtera att enligt denna studies resultat finns fortfarande samma problem i 

området kompetensutveckling för yrkeslärarna. Att tro att lärare idag generellt sätt ska 

utveckla den nödvändiga kompetensen helt på eget initiativ är inte rimligt med tanke på 

komplexiteten i en skolverksamhet (Nilsson 2006, s. 183).  

 
Att det finns lite variationer i synsätten om yrkeslärarnas kompetensutveckling i olika skolor 

beror inte, anser jag, på variationer i skolledningens olika tänkande utan det i stor sett beror på 

den ekonomiska situationen i olika kommuner. Med tanke på dagens ekonomiska kris blir 

neddragningar av tjänster och sammanslagningar av elevgrupper samt skolor precis som i 

mitten av 90-talet vanligare vilket i sin tur kan medföra bland annat dålig kvalité på utbildning 

vilket även Rönnqvist (2001) visar i sin avhandling att neddragningarna har medfört många 

problem som till exempel stress, utbrändhet och mindre kompetensutvecklingsmöjligheter.  

 
Någon skillnad föreligger, anser jag, i jämfört med privata organisationer som ofta söker vinst 

efter sina investeringar i form av kompetensutveckling. Det är klart att skolan också söker 

vinst men orsaken till denna tanke är att det i allt högre grad är kunskap och kompetens än 

kapital som växer i framtiden. Utifrån ett målrationellt perspektiv betonas ofta 

nödvändigheten av en stark koppling mellan de satsningar som görs på kompetensutveckling 

och organisationens långsiktiga mål (Ellström 1992, s. 122).  
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Vad gäller vikten av kompetensutveckling i skolverksamheter stämmer även studiens resultat 

överens med de tidigare forskningar som redovisats i avsnitt 2.6. Här är det på sin plats att 

avslutningsvis ta upp ett citat om kompetensutveckling, där Gustavsson menar att: 

 
Kompetensutveckling handlar för det mesta om att vi måste lära om och lära nytt när de gamla och 
invanda rutinerna inte håller längre, främst beroende på tekniska och ekonomiska förändringar. Många 
har hävdat att kompetensutvecklingens viktigaste funktion är att få människor att se på ett nytt sätt 
eller att bryta sina vanor. Det gäller för hur man handlar, i vardagslivet i stort och i sitt arbete 
(Gustavsson 2000, s. 47) 

 

5.7 Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie har handlat om två kommuners centrala aktörers olika synsätt om hantering av 

yrkeslärarnas kompetensutveckling. Undersökningen gjordes i form av två fallstudier med 

hjälp av intervjuer med tre rektorer från tre olika skolor samt analys av dokument i två 

kommuner. Enligt Söderström (1990) utgör kompetens i allt högre grad basen för arbetslivets 

fortsatta utveckling och, inte minst, för landets konkurrenskraft i framtiden. Denna studie 

visar att kompetensutveckling för yrkeslärarnas karaktärsämnen måste göras i företag. Det 

resultat jag hoppats på framkom inte helt i studien eftersom rektorerna pekar på samma 

problematik i samband med yrkeslärarnas kompetensutveckling som yrkeslärarna i min 

tidigare studie påpekat. Därför hade det varit intressant att komplettera denna studie med 

ytterligare undersökningar. Eventuellt hade en annan undersökning genom intervjuer, och 

även enkäter, med utbildningspolitiska centrala aktörer, flera rektorer samt andra parter inom 

branschorganisationen bidragit till ett annat resultat där till exempel hur det skulle gå för 

yrkeslärarnas kompetensutveckling i de branscher som det inte går bra för skulle undersökas. 

Dessutom skulle det kanske ha varit annorlunda ifall man utifrån fler perspektiv undersökte 

frågan, till exempel ur ett elevperspektiv. 
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Bilaga 1   Intervjuguide  
Inledande frågor  
Hur länge har du arbetat som rektor?  

Hur länge har du varit rektor i den här skolan?   

 
Syn på begreppen kompetens och kompetensutveckling  
Hur definierar du begreppet kompetens?  

Vad har du för syn på kompetensutveckling?  

Vilka problem ser du med kompetensutveckling?   

Vilka problem kan uppstå om yrkeslärarna inte får möjlighet att kompetensutvecklas?  

 
Kartläggning av kompetensutvecklingsbehov  
Hur arbetar du för att kunna identifiera yrkeslärarnas behov av kompetensutveckling?  

Vad är de yrkeslärarnas inställning till kompetensutveckling? 

Vilka typer av utbildningar används mest för att främja till kompetensutveckling? 

Har yrkeslärarna någon makt över utbildningarna som erbjuds?  

Hur väljer du ut vilka som får tillgång till fortbildningar? 

 
Planering och finansiering av kompetensutveckling  
Finns det en kompetensutvecklingsplan i din skola? 

Hur planerar du en individuell kompetensutvecklingsplan för yrkeslärarna? 

Vilka förändringar hoppas du på att skapa med hjälp av kompetensutvecklingen på kort 

respektive lång sikt? 

Hur finansieras genomförande av kompetensutveckling?  
 

Utvärdering av genomförd kompetensutveckling 

Hur utvärderar du resultatet av genomförd kompetensutvecklingsaktivitet? 

Hur ser det ut vad gäller lärarnas kompetensutveckling just nu i din skola?  

  
Fri kommentar 

Har du några funderingar eller frågor? 


