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Sammanfattning 
 
Syftet med denna utvärdering är att undersöka hur de utbildade lärarnas kompetens blir synlig 
och nyttjas, lokalt respektive centralt i skolorganisationen sedan lärarna genomgått 
Lärarlyftet. Dessutom är syftet att presentera möjliga strategier för framtida kompetens- och 
fortbildningsinsatser på individ-, skol- och organisationsnivå.  I studien diskuteras begreppen 
self-efficacy (kapacitetsupplevelse) och lärande organisation.  
 
Lärarna är mycket positivt inställda till Lärarlyftskurserna. Utbildningarna har bidragit till att 
de känner sig mer engagerade, gladare och tryggare när de undervisar. De tycker sig vara med 
elevcentrerade och flexibla utifrån vars och ens behov samt är mer målmedvetna, 
evidensbaserade och tydliga när det gäller att arbeta mot målen.  Lärarna har varit mycket 
drivande när det gäller deltagandet i Lärarlyftet, men styrs mer av individuella behov än av 
organisationens behov av kompetens.  Det senare har i vissa fall inneburit att det i vissa fall 
varit svårt att sprida nyvunna kunskaper och erfarenheter till kollegor.  
 
I de fall där politikerna tydligt markerat vikten av att lärare deltar i Lärarlyftet, samt 
budgeterat medel för utbildningarna, har fortbildningen i högre grad blivit en fråga för hela 
skolorganisationen. Rektorerna och projektledarna har haft en mycket central roll i processen 
från att lärare informeras och väljs ut, till att nyvunna kunskaper sprids till andra.  Offensiva 
rektorer och projektledare har varit en förutsättning för att hela fortbildningsutrymmet och 
därmed tilldelade resurser kunnat nyttjas. Det senare utifrån den reformtäta verklighet som 
skolorna lever i. Huvudmannens aktivitet har även betydelse när det kommer till att ny 
kompetens hos lärarna tillvaratas.  
  
Lärarlyftets övergripande syfte handlar om att öka måluppfyllelsen i svensk skola. Högre 
måluppfyllelse är dock något både huvudmän och lärare nämner i begränsad omfattning.  Det 
finns anledning att vid kommande satsningar explicit poängtera syftet med utbildningar som 
genomförs, samt att de i grunden syftar till att den nyvunna kunskapen inte endast är 
individuellt buren utan också en fråga till förmån för hela organisationens bästa.  
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1. INLEDNING 
 

Lärarfortbildningsuppdraget – uppföljning och utvärdering 
Regeringen har under perioden 2007-2011 avsatt medel för en samlad satsning för att stärka 
läraryrket, samlingsnamnet är Lärarlyftet och består dels av en satsning innehållande 
vidareutbildning för verksamma lärare utan examen (VAL), Forskarskolor, ny lärarutbildning 
samt lärarfortbildningsuppdraget.  Skolverket har regeringens uppdrag att svara för 
lärarfortbildningsuppdraget. Uppdraget innebär att administrera och utbetala statsbidrag samt 
att ge lärosäten i uppdrag att anordna fortbildning i form av kurser för verksamma lärare med 
lärarexamen. 
 
Syftet med Lärarfortbildningen är att stärka lärares kompetens för att därigenom öka elevers 
måluppfyllelse. Fokus skall ligga på att stärka lärares ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska 
kompetens, men också annan relevant fortbildning som främjar elevernas måluppfyllelse. 
Rektor och skolhuvudmannen har utifrån sitt verksamhetsansvar att bedöma hur det statliga 
erbjudandet skall utnyttjas för att åstadkomma ökad måluppfyllelse. Fortbildningen bedrivs 
vid lärosäten i form av dels det reguljära kursutbudet men också i form av köpta kurser. De 
köpta kurserna har regional och ämnesmässig spridning och köps av Skolverket efter 
offertförfarande. Ibland har begreppet Lärarlyftet kommit att användas som synonymt med 
Lärarfortbildningsuppdraget. När således Lärarlyftet nämns i denna rapport är det oftast 
Lärarfortbildningsuppdraget man syftar på. 
 
 
Bakgrund till Lärarfortbildningsuppdraget 
Resultaten i svensk skola måste förbättras. Såväl nationella som internationella granskningar 
visar att elevers resultat har försämrats på flera områden. I den nationella utvärderingen av 
grundskolan (NU-03), som genomförts av Skolverket, framkommer att elevers 
ämneskunskaper försämrats i flera avseenden jämfört med motsvarande studie 1992 och 1995. 
Forskning och utvärderingar visar att lärares kompetens är en viktig faktor för elevers resultat. 
Skolverkets analyser av NU-03 visar att det är viktigt för elevens lärande och resultat att 
läraren har såväl lärarutbildning som utbildning i det ämne där han eller hon undervisar 
(Skolverkets rapport 282). 
 
För att vända den negativa utvecklingen i skolan ger regeringen stöd till lärares fortbildning. 
Behoven av fortbildning varierar mellan olika skolor och huvudmän. Det är därför av stor vikt 
att inventeringar av de mest prioriterade fortbildningsbehoven för att öka elevernas 
måluppfyllelse löpande sker på skolnivå, i dialog mellan lärare och rektor. Skolverket har 
sedan projektstarten hösten 2007 genomfört flera typer av utvärderingar av satsningen. 
Statskontoret har utfört en omfattande utvärdering av satsningens olika delar och målgrupper 
fr. om. projektstarten ht 2007 – vt 2010. Lärosätena har utformat och genomfört 
kursutvärderingar i de av Skolverket köpta kurserna, dessa kursutvärderingar har samlats in 
och systematiserats av projektgruppen. Under tre av satsningens terminer (vt 2008, ht 2009, vt 
2009) har en webb-enkät skickats ut till samtliga deltagande lärare. Vidare har en rad 
dialogseminarier förts med kommuner som haft låg deltagarfrekvens och inte nyttjat 
möjligheten till statsbidrag. Utifrån dessa dialoger valdes ett antal kommuner ut för 
djupintervjuer med syfte att försöka skapa en bild över hinder och möjligheter till att delta och 
nyttja satsningen. En relativt täckande bild av vad lärare upplever i kurserna har således redan 
åstadkommits. Bilden är dock inte fullt så klar av vad som händer när läraren kommer tillbaka 
till sin undervisningssituation och sitt skolsammanhang efter studierna inom 
Lärarfortbildningen därav denna utvärderingsinsats (Bilaga 1).  
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Utvärderingsuppdragets omfattning 
 
Det övergripande syftet med utvärderingen är att undersöka och beskriva vilka avtryck 
Lärarfortbildningssatsningen ger på skolan och den kommunala/fristående skolverksamheten. 
Vilka förutsättningar behövs för att satsningen ska bidra till ökad måluppfyllelse på ett så 
effektivt sätt som möjligt? Det är svårt att direkt mäta ökad måluppfyllelse hos eleverna, det 
är därför de utbildade lärarna och dess eventuellt ökade kompetens som utgör underlag för 
studien. Mer specifikt är syftet att undersöka hur de utbildade lärarnas kompetens nyttjas och 
används både lokalt men också centralt i organisationen. 
 
Den primära målgruppen för utvärderingsinsatsen är lärare som genomgått kurs med stöd av 
Lärarfortbildningen. För att nå syftet blir det också intressant att rikta sig till ett visst urval av 
rektorer, speciellt de rektorer vars lärare studien omfattar. Ett strategiskt urval av lärare som 
kommer dels från icke högt deltagande huvudmän respektive mycket högt deltagande 
huvudmän är av intresse. Det är också intressant att fånga lärare med olika huvudmannaskap 
dvs. kommunalt eller fristående. Att få en spridning av fall från både glesbygd och storstad 
samt nationell spridning kan vara av betydelse. Det är sammantaget intressant att synliggöra 
mönster i hur skolorna och dess skolhuvudman nyttjat denna satsning. 
 
 
Utvärderingsuppdraget 
Det är viktigt, men också problematiskt och kostnadskrävande, att genomföra s.k. 
effektstudier vad gäller olika utbildningsinsatser.  De data som tidigare tagits fram om 
Lärarfortbildningen ger en bild av att lärarna i hög omfattning är nöjda med den utbildning de 
slutfört.  Dessutom finns resultat (Skolverket, 2010) som visar att rektorerna upplever att 
lärare höjt sin ämnesdidaktiska kompetens, är mer aktiva i utvecklingsarbetet samt visar större 
självförtroende och arbetsglädje.  Dessutom framgår att rektorerna upplever att de haft svårt 
att förmå de lärare, som de uppfattar behöver fortbildning, att söka Lärarlyftet.  Detta senare 
resultat indikerar att det finns ett styrningsproblem när det gäller organisationens möjligheter 
att stärka en upplevd svag länk i styrningskedjan.  
 
I detta utvärderingsuppdrag är det angeläget, att utifrån insamlade kvalitativa data, presentera 
bilder som ger en bredare förståelse för de ”spin off”- effekter som individers deltagande i 
Lärarlyftet kan generera och har genererat.  Resultaten kan också visa på strategier lokalt och 
kommunalt som är, respektive inte förefaller vara, framgångsrika när det gäller att skapa en 
lärande organisation i vilken ny kompetens sprids, synliggörs och nyttjas. 
 
Samspelet mellan individuellt deltagande i Lärarlyftet och pågående förbättringsarbete i 
organisationen kan också belysas, då deltagande i lärarlyftet idealt sett kan ses som ett resultat 
av en medveten strategi på skolan/i kommunen.  
 
 
 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna utvärdering är att undersöka hur de utbildade lärarnas kompetens blir synlig 
och nyttjas, lokalt respektive centralt i organisationen, samt presentera möjliga strategier för 
framtida kompetens- och fortbildningssatsningar på individ, skol- och organisationsnivå.  
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Projektet kommer att styras av frågeställningar som ger möjligheter att få kunskap om viktiga 
indikatorer på deltagandets kontext dvs. hur olika aktörer och mekanismer i organisationen 
medverkat till att lärare deltagit i Lärarlyftet. Dessutom förekommer frågeställningar som ger 
data som visar hur lärarnas stärkta kompetens kan bidra och bidrar till ökad måluppfyllelse på 
undervisnings-, skol- och organisationsnivå. 
 

• Vilka skäl på undervisnings-, skol- och organisationsnivå anger lärare och 
huvudmännen som avgörande för deltagande i Lärarlyftet? 

• Hur kan dessa skäl relateras till de avtryck som utbildningen ger? 
• Vilka skillnader före och efter Lärarlyftet kan lärare se vad gäller val av stoff, 

arbetsmetoder, förhållningssätt, arbetsklimat? 
• På vilket sätt har Lärarlyftet bidragit till lärarnas möjligheter att stärka och bidra till 

verksamhetens kvalitet inom arbetslaget/skolan, organisationen dvs upplevda 
spridningseffekter? 

• Vilka externa kontakter har Lärarlyftet bidragit till? 
 
 
Två centrala begrepp  
 
I studien används två begrepp som också spelar en viss roll när det gäller tolkningen av 
resultatet. Det första är begreppet ”self -efficacy”, det andra är ”lärande organisation”.  
 
Self-efficacy 
Begreppet självtillit (self-efficacy) refererar till upplevd kapacitet hos individer att klara av att 
genomföra eller utföra en särskild praktik, t.ex. att vara elev, eller en särskild uppgift, t.ex. 
lösa vissa matematiska problem. Enkelt uttryckt motsvarar begreppet huruvida man tror sig 
om att kunna eller inte kunna klara av att utföra något (Bandura, 1997). Ju mer en person tror 
sig klara av en uppgift desto större är chanserna att hon eller han gör det. En person som har 
hög SE väljer ofta utmanande uppgifter och har högre förmåga till uthållighet än personer 
med lägre kapacitetsupplevelse. Inom skola och utbildning har elevers föreställningar om sin 
förmåga att klara av matematikuppgifter stor överensstämmelse med hur de faktiskt lyckas 
med uppgifterna. Elever med en känsla av hög självtillit tenderar till att välja mer utmanande 
uppgifter, de anstränger sig mer för att lyckas och ger inte upp i första taget. Elever med lägre 
självtillit väljer däremot gärna enklare uppgifter, anstränger sig inte mer än nödvändigt och 
ger lättare upp om de stöter på svårigheter. Upplevd kapacitet förutsäger eller förutspår 
således i stor utsträckning kommande prestationer, och är av betydelse för val av studiemål, 
uthållighet och studiemotivation (Bandura, 1997). Insikter i hur elever känner, tänker kring 
sig själva och agerar i relation till matematik anses också vara ett viktigt redskap för en 
undervisande lärare. 
 

The relationship between self-efficacy and achivement, howewer, is among the strongest of self-
measures. In particular, a sense of confidence is a most powerful precursor and outcome of 
schooling. (…) having high levels of confidence – ”can do”, ”want to do” - can assist in getting 
through many roadblocks. (Hattie, 2009 sid. 47) 

 
Hansen & Lander har använt begreppet såsom ett sätt att undersöka lärares upplevelser av sin 
undervisning i relation till effekter (Hansen & Lander, 2005). Det är en variant av självkänsla 
(self efficacy) som forskning har visat kan förutsäga prestationer, därför att den brukar vara 
ganska rättvisande om det handlar om förmågor. Om självkänslan är hög kan den främja 
prestationer. I denna studie finns anledning att relatera resultaten från delstudie I till begreppet 
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”kapacitetsupplevelse” och därmed tolka lärarnas upplevelser av att bättre kunna behärska 
undervisningssituationen som att de faktiskt också gör det. 

 
Lärande organisation 
Det kan i detta sammanhang vara intressant att relatera till den forskning som rör vad som 
kännetecknar en lärande organisation. Thelins (2011) resonemang om vikten av en 
gemensam vision för utvecklingsarbetet i skolan väcker hon i förhållande till den forskning 
som skett rörande lärande organisationer. Thelin beskriver att det lärande som sker inom 
ramen för den lärande organisationen kan betraktas som ett ”organisatoriskt lärande” som går 
utöver det individuella lärandet.  
 

Med detta avses ett kontinuerligt, gemensamt och systematiskt lärande som leder till 
förändringar i medarbetarnas (lärares och skolledares) sätt att tänka om och förstå det egna 
vardagsarbetet, eller någon aspekt av den, såväl som i sättet att agera inom ramen för den egna 
praktiken. (Thelin, 2011 s. 73).  

 
I detta perspektiv vilar utvecklingsarbetet inte i första hand på den enskilde lärarens lärande i 
olika individuella kompetenshöjande insatser. Fokus är snarare riktat mot det gemensamma 
lärandet där medarbetarna försöker lösa problemen gemensamt och samtidigt hitta 
ändamålsenliga sätt att organisera och agera i den dagliga pedagogiska verksamheten. 
Ärlestig (2008) framhåller i ett annat sammanhang att de skolor som har fungerande arenor 
för kommunikation om undervisningen är mer framgångsrika. Arenor för kommunikation 
handlar om att skapa organisatoriska förutsättningar för kunskapsspridning i den egna 
organisationen.  
 
 
 
Läsanvisning 
Inledningsvis redogörs i metoddelen för hur det empiriska material, som ligger till grund för 
resultat och slutsatser, har samlats in och analyserats i flera olika steg. Inte minst 
urvalsförfarandet beskrivs.  
 
Därefter presenteras resultatet i form av centrala teman. Dessa teman har i vissa fall 
kvantifierats, men inom ramen för en kvalitativ ansats.  Varje temaavsnitt avslutas med en 
sammanfattande del. Lärarnas röster framträder i del I, och i del II kommer skolhuvudmännen 
till tals.  
 
Sist presenteras sammanfattande slutsatser i relation till de frågeställningar som styrt studien, 
men också med utgångspunkt i de mönster som visade sig vara mycket centrala i båda 
delstudierna. 
 
 
 

 
2. METOD 
 
Metoder för att samla data 
Undersökningen har genomförts med inspiration av ”life history” - metoden. Den går i korthet 
ut på att få data på en tidslinje, i detta fall före och efter Lärarlyftet.  Metoden används för att 
fånga olika typer av processer i form av då/nu, före/efter vissa specifika händelser eller 
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aktiviteter (Bryman, 2006) - i detta fall Lärarlyftet. Lärarlyftet betraktas då som en ”critical 
incident” (Butterfield et al, 2005). Lärarna ombeds att skriva ner varför och hur de valdes ut, 
men också olika upplevda effekter av Lärarlyftet (även lärarnas upplevelse av på vilket sätt 
elevernas lärande främjats).  Informanterna styrdes i viss mån genom vissa frågeområden 
(deduktiv ansats), men kunde också formulera sig fritt så att det fanns möjligheter att fånga 
aspekter som kan vara av betydelse, men som vi ej uppmärksammat (induktiv ansats). Med 
denna metod försöker vi fånga processer vad gäller kompetensbehov, urvalsstrategier, men 
även aspekter vad gäller upplevda avtryck, effekter och kompetensnyttjande.   
 
Undersökningen har genomförts i två steg. I det första (delstudie I) har frågeformulär från 
lärare samlats in. I det andra (delstudie II) har vissa huvudmän intervjuats.  
 
 
 
Urvalsförfarande och insamling av data- delstudie I 
 
Val av huvudmän och lärare 
Intentionen var att, med ett slumpmässigt urvalsförfarande, ta direktkontakt med lärare som 
genomgått lärarlyftet. Dock ansågs ej detta stämma överens med PUL -lagen. En annan 
strategi användes då. Skolverket valde ut 30 huvudmän (24 kommunala och 6 fristående) i 
stora, mellanstora och mindre kommuner med geografisk spridning, samt huvudmän som haft 
få respektive många lärare med i lärarlyftet. Ett brev skickades ut till huvudmännen och dess 
kontaktpersoner (se Bilaga 2) där de ombads att skicka namnet på två lärare som deltagit i 
lärarlyftet. Inga kriterier formades för huvudmännens val, förutom att lärare skulle godkänna 
att de valdes ut. 
 
Därefter skickades ett frågeformulär ut till de lärare som valts ut av huvudmännen (se Bilaga 
3). Efter ca tre veckor hade 19 lärare svarat på frågeformuläret. Då skickades en påminnelse 
ut till de lärare som ej svarat. Efter ytterligare två veckor fick de utvalda huvudmännen en 
påminnelse om att skicka två lärarnamn. Det slutgiltiga empiriska materialet kom att bestå av 
37 besvarade frågeformulär.  
 
Bortfallet finns i två led; dels är det huvudmän som ej skickat namn på lärare, och dels är det  
två lärare som ej besvarat frågeformuläret. Det största bortfallet gäller de huvudmän, som 
trots en påminnelse, ej skickat in namn på två lärare. Endast en fristående huvudman har 
skickat namn på lärare och tre kommuner har endast skickat namn på en lärare. Detta innebär 
sammantaget, att av de 24 kommunala huvudmän som tillfrågats har 19 skickat in namn. 
Bortfallet är störst vad gäller fristående huvudmän (endast en av sex har lämnat uppgifter på 
lärare). Sammantaget bortfall på huvudmannanivå är 33 %.  
 
Ca hälften av de lärare som ingår har gått de kurser som Skolverket beställt från lärosätena. 
Den andra hälften har gått kurser som funnits i universitetens reguljära utbud ex. 
speciallärarprogram eller magisterutbildningar.1 
 
 
Analysprocessen  
Vissa frågeformulär är mycket fylligt ifyllda och lyser av berättarlust- några få är ytterst 
kortfattade och ”informationstunna”.  Svaren på de 37 ifyllda frågeformulären har 
huvudsakligen analyserats kvalitativt. Vissa mönster har även kunnat kvantifieras.  Den första 

1 En uppgift som inhämtades via e-post till lärarna.  
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analysen gjordes av de 19 frågeformulär som först kom in. Svaren analyserades fråga för 
fråga i olika teman som gjorde det möjligt att beskriva variationen i lärarnas svar. Den andra 
kvalitativa analysen gjordes när de återstående 18 inkommit som ett sätt att ”mätta”, 
komplettera samt validiera de teman som tidigare bildats. Inga nya teman formulerades efter 
den andra analysfasen. 
 
Vissa teman har kvantifierats. Det gäller de frågor som handlar om spridning av nyvunna 
kunskaper och nya uppdrag efter LL.  
 
 
Delstudie II- val av informanter och genomförande av intervjuer 
 
Med utgångspunkt i de analyser, tentativa mönster och processer som framkommit i de ifyllda 
tidslinjerna före och efter Lärarlyftet, valdes åtta kommuner för ytterligare datainsamling. 
Fokus riktas då på huvudmanna/organisationsnivå och huvudmannens upplevelser av de 
kompetens- och styrningskedjor som framskymtat i lärarnas beskrivningar/texter. Kriteriet för 
detta val var huruvida lärarna beskriver en organisation/skola/huvudman som valt lärare 
utifrån en viss strategi/prioritering samt/eller har sett till att lärarna fått nya 
uppdrag/grupper/ämnen efter genomgånget lärarlyft. Syftet med valet var att kunna få data 
som beskriver lärarlyftets effekter på skol- och organisationsnivå samt processer, möjligheter 
och hinder för kvalitetsarbete och ökad måluppfyllelse. 
 
Åtta intervjuer med rektorer/utvecklingsledare/skolchefer har genomförts.  Samtliga 
representerar huvudmännen och de är också kontaktpersoner till Skolverket när det gäller 
lärarlyftsprojektet. Intervjuerna har styrts av ett frågeformulär.  Två finns i storstäder, fyra i 
medelstora städer och två i mindre samhällen. En av dessa är en fristående huvudman. 
Intervjuerna hölls kring vissa teman och indikatorer som framskymtat i lärarnas svar (se 
bilaga 4). Telefonintervjuerna, som varade mellan 20 och 30 minuter, bandades och 
transkriberades.  Det transkriberade materialet utgjordes av ca 5 sidor per intervju. Analysen 
genomfördes, så gott som det var möjligt, utan referens till de mönster och teman som var 
framträdande i frågeformulären. På detta sätt finns möjligheter att ifrågasätta och pröva de 
teman som var centrala i lärarnas svar, men också för att belysa frågor som lärarna endast 
antytt och som handlar om organisatoriska processer och strategier för att genom lärarlyftet 
främja en högre måluppfyllelse.   
 
 
 
Validitet 
Det sammantagna empiriska materialet kan, enligt vår bedömning, hålla för att uppfylla det 
syfte och de frågeställningar som styr projektet. När det kommer till huruvida resultaten är 
trovärdiga finns möjligheter att lägga samman mönster och slutsatser från de två olika 
delstudierna.  Jag finner att de mönster som framskymtat i lärarstudien ex. rektorernas 
centrala roll i urvalsprocessen också verifieras när det kommer till det mönster som 
framträder i intervjustudien.  Det motsatta förekommer också, det vill säga, att mönster i 
intervjustudien finner stöd i lärarstudien.   
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3. RESULTAT DEL I - LÄRARSTUDIEN 
Resultatet presenteras i två huvuddelar. I den första kommer lärarna till tals, och i den andra 
huvudmännen. Sist ges en samlad bild utifrån projektets syfte och frågeställningar. 
 
 
Den enskilde läraren tog initiativ  
Den övervägande delen svarar att de tog ett eget initiativ efter eget intresse när det gäller 
deltagande i Lärarlyftet. Lärarna var intresserade av en specifik kurs och informerade sig bl a 
via nätet för att därefter ta kontakt med rektor som var den som i de flesta fall var involverad i 
valet av de som skulle gå LL. 
 
 Jag frågade, fick nej och frågade igen. 
 
 Jag läste på Internet och gick sedan till min rektor. 
 
 Det var min förtjänst att jag fick komma med. Jag fick påminna och trycka på mycket. 
 

Jag undervisar sedan flera år på mellanstadiet och behövde bredda mig. 
  
 
Lärarna behövde och ville ha breddning och i ett par fall ingick LL i en redan påbörjad längre 
utbildning ex. magisterprogram eller specialpedagogprogram. Endast en lärare uppger att 
rektorn var pådrivande när det gäller deltagande. 
 
 Min rektor tyckte att jag skulle gå. 
 
I tio fall nämns att befattningshavare på övergripande nivå (skolchef, utvecklingsledare, 
huvudmannen, ledningsgrupp) var involverade i hanteringen av LL, samt i valet av lärare.  
 
 Förvaltningschefen med sina medarbetare valde mig. 
 
 Jag valde och organisationen godkände. 
 
 Steg 1 – min chef. Steg 2 -företrädare för huvudmannen. 
 

Min rektor fick OK från vår skolchef. 
 
 
De tio lärarna dvs. 27 % skriver i vi -form dvs. att vi/skolan/kommunen/huvudmannen 
saknade kompetens inom ett ämne och att det fanns ett stort behov av en viss kurs/visst ämne 
på skolan eller inom organisationen, ibland beroende på pensionsavgångar. En annan 
beskriver hur den nya gymnasiereformen var avgörande för deltagande i LL. I några få fall 
beskrivs att det fanns en prioriteringslista och att lärarna anmälde intresse utifrån de ämnen 
som det fanns behov av inom organisationen. Följande citat är exempel på hur huvudmannen 
tar initiativ samt styr vilka kurser som var möjliga att gå utifrån organisationens behov.   
 
 Jag visade intresse för de kurser som var prioriterade. 
 

Det behövdes utbildade SVA-lärare. 
 
Det fanns ett behov i kommunen. 

 
Skolan behövde kompetensen. 
 
Kursen jag valde var prioriterad. 
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Skolan informerade om möjligheten att läsa inom lärarlyftet. Sedan var det mer eller mindre upp 
till läraren själv att anmäla intresse. 
 
Rektorn föreslog svenska som andraspråk eftersom den kompetensen behövdes på skolan. 
 

På en skola har alla lärare deltagit utifrån ett specifikt koncept i samarbete med en högskola.  
 
 
Sammanfattningsvis om urvalsprocessen 

• Det är i första hand enskilda lärares egna initiativ och drivkraft som ligger bakom 
deltagande i LL. Lärarna informerade sig och gick därefter till rektor som i de allra 
flesta fall var den som godkände deltagande.  

• Endast en lärare uppger att rektor tog ett tydligt initiativ och föreslog deltagande i LL; 
en annan nämner att rektor informerade samtliga lärare om LL och uppmuntrade dem 
att söka.  

• Rektorerna var, enligt lärarna, i hög grad involverade i beslutet att låta lärare gå LL.  
• 27 % av lärarna (10 lärare) nämner att beslutet att låta lärare delta togs på en mer 

övergripande nivå. Huvudmannen styrde genom att upprätta en prioriteringslista eller 
att tydliggöra vilka behov som fanns.  

• Antingen är lärarna omedvetna om att flera nivåer eller befattningshavare varit 
involverade i urvalsprocessen, eller också är det så att strategin hos huvudmännen vad 
gäller val av lärare/ämnen eller inriktningar, är att rektor utser lärare utifrån de som 
visat intresse.  Deltagande i LL förefaller vara en fråga på skolnivå. 

 
 
 
 
Trygghet, engagemang, flexibilitet med eleven i centrum 
I två, något varierande, frågor beskrev lärarna hur deras undervisning förändrats i och med LL 
samt hur deras elever kan märka att deras lärare genomgått LL.  Frågorna har analyserats var 
för sig, men har sedan sammanförts eftersom liknande teman dök upp. 
 
Lärarna ger i sina svar en bild av den positiva förändring som de anser att LL bidragit till. Vi 
ser ord som ”ökat”, ”bättre”, ”mer”, ”lite extra”, ”nystart”. Det visar sig att lärarna hänvisar 
till LL som en orsak till att de känner sig säkrare i undervisningen och mer kompetenta. De 
beskriver sin nya och mer engagerade framtoning, hur de kan uppfattas av elever eller 
uppträder när de undervisar samt hur de genomför sin undervisning.  
 
Den engagerade läraren (en engagerad och positiv lärare som trivs) 
Det tema som tydligast framträder och som flest lärare faller in i är att LL bidragit till att 
läraren är gladare och mer entusiastisk i sin undervisning.  Det handlar också om att vara mer 
engagerad i sitt ämne. 
 

Kanske kan jag entusiasmera eleverna lite extra. 
 
Stort engagemang - som en nystart. 
 
Hon har en massa roliga lekar och annat som gör att jag tycker engelska är ett roligt ämne. 
 
Ett ökat engagemang inom området. 
 
Mitt engagemang och entusiasm som eventuellt ”smittar” av sig på eleverna.  
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Läraren har mer energi. 
 
Gladare lärare. 
 

 
 
Den trygga läraren  
Den trygga läraren upplever sig kunna behärska sitt ämne och vågar ta ut svängarna. Det 
handlar om att ha utvecklat en kompetens som kan nyttjas i undervisningen; högre kompetens 
som gör att det känns säkrare i den professionella rollen.  

 
Jag har fått en trygghet i att kunna engelska. 
 
Läraren vet vad hon håller på med och ”fuskar” sig inte fram. 
 
Jag känner mig säkrare på mina ämnen. Det är lättare att ta ut ”svängarna”. 
 
Mina nya kunskaper har gjort att jag känner mig säkrare i mina bedömningar. 

 
 
Den individ- och elevcentrerade läraren  
Den individ – och elevcentrerade läraren bemöter elever utifrån vars och ens behov, 
kartlägger elevernas kunskaper, har utvecklat empati, bekräftar elever, värnar om utsatta barn, 
arbetar inkluderande istället för exkluderande, ser och motiverar elever. Förändringen uttrycks 
med ord som ”oftare”, ”fler”, ”nya”, ”bättre”. 
 

Fröken förstår varför jag inte läxor/gymnastikkläder med mej. 
 
Miljön ska anpassas till individen - alla är olika och har olika förutsättningar. 
 
Undervisningen anpassas nu så långt det går för att passa alla. Eleverna får oftare känna att de lyckas 
och kan. 
 
Använder individanpassade läromedel och uppgifter. 
 
Bättre på att anpassa undervisningen till elever med särskilda behov. 
 
Min röst – min delaktighet som elev har ökat. 
 
Jag har nya kunskaper och vet vad mina elever behöver. Jag kan analysera var de står i sitt språk. 
 
Jag har fått fler tankar om hur jag kan bemöta olika elever. 

 
 

 
Den flexible läraren med en större verktygslåda 
Flexibilitet i undervisningen innebär att lärare efter LL prövar och varierar fler och nya 
metoder, använder fler idéer, planerar sin undervisning på ett nytt sätt, utgår ifrån fler 
källor/texter och håller sig med en verktygslåda som möjliggöra variation i undervisningen. 
Förändringen uttrycks med ”friare”, ”mer”, ”fler” och ”nya”.  
 

I matten har jag också haft problemlösning och friare uppgifter utan läroboksbunden undervisning. 
 
Mer varierad undervisning gör att jag når fram till fler elever. 
 
Jag försöker använda fler källor än text i traditionell mening.  
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Jag använder nya arbetssätt och annorlunda uppgifter. 
 
Bred kompetens vidgar undervisningen och skapar kreativitet och stimulans. 

 
 

 
Den teoretiskt förankrade läraren 
Läraren har djupare eller breddade ämneskunskaper efter LL. Denne lärare använder aktuell 
forskning i sin undervisning och lutar sig mot evidensbaserade metoder. Förändring uttrycks i 
”ökat”, ”mer”, ”färska”, ”lyfta”, ”fått”. Det är tryggt att ha aktuell forskning ”i ryggen”.  
 

Ett ökat intresse för ämnet. 
 
Kursen var på avancerad nivå och hjälpte mig att lyfta perspektivet till en högre nivå. 
 
Berättar om ”nya rön” för mina elever på gymnasiet. 
 
Mer kopplat till aktuell forskning. 
 
Fått en teoretisk förankring i metoder. 
 
”Färska” kunskaper 
 

 
 
Den målmedvetne och tydlige läraren  
Läraren använder tydliga mål för varje lektion, och låter eleverna reflektera över sitt eget 
lärande. Läraren tydliggör betygskriterier och anses sig mer förtrogen med kursplanerna. Det 
är relativt få svar som ingår i detta tema. 
 

Eleven skulle arbeta med tydliga LPP och veta vad som krävdes av eleven. 
 
Betygskriterierna uppmärksammas nu. 
 
Jag vet vad kursplanerna i eng, ma ser ut och är förtrogen med dessas intentioner. 

Den samarbetande läraren 
Läraren har lättare för att samarbeta över gränser/ämnen och utifrån ett integrerat perspektiv. 
Även lärarnas förmåga att samtala med andra lärare och föräldrar har förbättrats.  Olika typer 
av samtal genomförs med en större säkerhet. 
 

Det känns lättare att samarbeta med andra ämnen. 
 
Förhållningssättet till elever och andra lärare- ökad relationskompetens. 
 
Bättre och säkrare vid EVK:er/föräldrakontakter. 

 
 
Sammanfattningsvis om undervisningen 
 

• Lärarna anser att lärarlyftet bidragit till att de känner sig mer engagerade, gladare och 
tryggare när de undervisar.  De känner en tillit i sitt yrkesutövande, större 
självförtroende och vittnar om en större arbetsglädje och undervisningslust som ett 
resultat av LL.  
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• De förmår vara mer elevcentrerade utifrån vars och ens behov och mer flexibla då de 
fyllt på sin ”verktygslåda”.  Särskilt nämns en större förståelse för, samt en beredskap 
att möta, elever de elever som har svårt att nå målen.  

• De är mer målmedvetna/tydliga, uppdaterade på och stärkta av aktuell forskning samt 
bättre på att samarbeta med andra lärare och med föräldrar.   

 
 
 
Elevanpassat lärarskap för högre måluppfyllelse 
Frågan lärarna hade att besvara var på vilket sätt deras deltagande i LL kan främja 
måluppfyllelsen. Fem lärare har avstått från att svara. Ytterligare sju svarar svävande på 
frågan och/eller hänvisar till svaret på föregående fråga. Denna fråga gäller hur vilka spår LL 
har satt på undervisningen. Det förefaller som om ”begreppet” högre måluppfyllelse inte 
riktigt ingår i lärarnas vokabulär.  
 
Lärarna beskriver att de blivit bättre i en mängd avseenden – ”bättre samarbete”, ”bättre 
bemötande” etc. De använder också adjektiv som antyder en förändring i och med LL;  
”tryggare”, ”säkrare”, ”tydligare”, ”mer varierat”. Dessutom används ”fler verktyg”, ”mer 
ämneskunskaper” och ”större flexibilitet”.  De tar spjärn i hur det var före lärarlyftet när de 
beskriver undervisningen efter LL.  
 
LL har, enligt lärarna, främjat högre måluppfyllelse på följande sätt: 
 

• Eleven och elevens kunskaper i fokus 
• Varierad undervisning och fler verktyg 
• Tydligare mål och ökad läroplanskunskap 
• Ökat samarbete 
• Evidensbaserade kunskaper och metoder 
• Tryggare lärare 
• Pedagogiska diskussioner 
• Höga förväntningar på elever och lärare 

 
Elever och elevers kunskaper i fokus 
Det finns flera uttryck för att LL inneburit en större medvetenhet om att det är viktigt att 
bemöta eleverna på ”rätt” nivå och att ett empatiskt bemötande hjälper läraren att veta vad 
eleven behöver, kan och ska lära sig. Lärarna anser att de försöker att inte ta för givet att 
elever kan. De upplever att ett bättre, annat bemötande leder till bättre resultat. I ett bättre 
bemötande av eleverna ligger också att bättre kunna bedöma elevernas kunskaper. En lärare 
nämner hur höga förväntningar från läraren bidrar till ökad måluppfyllelse. 
 

Fler elever får hjälp att klara av saker som tidigare tagits för givet att de kan. 
 
Just de barn i behov, når ofta inte målen. Jag har blivit bättre på att se och bemöta elever så att de når 
målen.  
 
Genom ökad kunskap kan jag möte fler elever rätt. Detta leder till bättre resultat/ en bättre 
måluppfyllelse. 
 
Tar tillvara elevernas individuella kunskapsutveckling.  
 
Att istället utgå från det eleverna kan. 
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Varierad undervisning och fler verktyg 
När elever möts på rätt nivå finns möjligheten för lärarna att använda en mer varierad 
undervisning. Fler elever lyckas när läraren behärskar fler metoder och behärskar/använder 
pedagogiska verktyg. De situationsanpassar sin undervisning vilket anses leda till att elever i 
högre utsträckning når målen. 
 

Fler pedagogiska hjälpmedel finns tillgängliga för alla och används av den som vill/behöver. 
 
Större variation i arbetssätt och arbetsformer.  

 
 
Tydligare mål och läroplanskunskap 
En lärare upplever att när målen tydliggörs för eleverna inför varje lektion så främjas 
måluppfyllelsen. En annan påpekar att lärarens kunskap om målen är en bidragande faktor till 
hög måluppfyllelse. Endast fyra lärare skriver explicit om själva målen när det gäller frågan 
om högre måluppfyllelse. 
 

Tydligare mål för eleverna om vad de arbetar med. 
 
Mer kunskap ger i sin tur en förbättrad pedagog som kan koppla samman verksamheten med de 
nationella mål som finns. 
 
Jag ser och bemöter elever så att de når målen. 
 
Fortbildning/utbildning bidrar alltid till en ökad medvetenhet kring målriktning, innehåll, kunskapssyn 
och utvärdering/uppföljning= utveckling. 
 
 

Ökat samarbete 
Om lärare kan och har möjlighet att samarbeta så främjas måluppfyllelsen. Lärarna nämner 
samarbete med kollegor och föräldrar som ett sätt att höja elevernas resultat. 
 

Ökad förmåga att sätta sig in i elevernas situation, empati och kunskap som gör samarbetet lättare. 
 
 
Evidensbaserade metoder 
När lärare använder evidensbaserade metoder, samt höjer sin kompetens i ämnet främjas 
måluppfyllelsen.  Lärarna uttrycker också, att med den forskningsbaserade kunskapen i 
ryggen så känner de sig säkrare.  
 

Vetenskapliga teorier i grunden och didaktik. 
 
Jag har fått bredare kompetens i bildämnet. 

 
 
Tryggare lärare 
Efter LL känner sig läraren tryggare i sin lärarroll; något som också påverkar måluppfyllelsen. 
Tryggheten uttrycks som en känsla av säkerhet och lugn i själva undervisningssituationen.  En 
säker och trygg lärare bidrar enligt lärarna till högre måluppfyllelse.  
 
 Tryggare i lärarrollen och mer kunskap. 
 
 Det är lättare att nå målen om läraren är trygg och säker i sitt ämne. 
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Tydliga förväntningar  
Lärarlyftet har i något fall bidragit till att läraren utifrån ökade kunskaper och större säkerhet 
kunnat vara tydligare i sina förväntningar på eleverna. I viss mån handlar de högre 
förväntningarna också om tydlighet i vilka krav som gäller vad gäller elevernas prestationer, 
men också på lärarens undervisning.  Höga förväntningar och tydlighet anses bidra till 
måluppfyllelse. 
 
 Tydlighet i förväntningar på både elever och pedagoger. 
 
 
 
Pedagogiska diskussioner 
Jag uppfattar det som att samtal som gäller undervisningen lärare emellan kan gynna 
måluppfyllelsen.  Genom att samarbeta med andra kan lärare få tillfälle att vässa sin egen 
undervisning – något som kan bidra till högre måluppfyllelse. 
 
 Mycket mera pedagogiska diskussioner vilket gynnar elevernas måluppfyllelse. 

 
 
Sammanfattningsvis – ett situations- och elevanpassat lärarskap för högre 
måluppfyllelse 

• 12 lärare besvarar ej frågan eller svarar i vaga termer.  
• Det lärarna främst åberopar är att de efter LL är mer noggranna med att bemöta 

eleverna empatiskt och individuellt utifrån de kunskaper de besitter samt de behov de 
har.  

• De anpassar och varierar sin undervisning så att fler elever kan nå bättre resultat.  
• De mål- och evidensbaserar sin undervisning, samarbetar och känner sig trygga med 

LL i ryggen. Den trygghet som omtalas skulle kunna tolkas som att en lärare som är 
formellt utbildad i sitt ämne också känner sig mer säker och därmed trygg. 

• Förvånansvärt är att endast fyra lärare explicit nämner kunskap om och 
tydliggörandet av de mål som gäller. 
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Centrala lärarförmågor och läraregenskaper– en samlad bild 
 
Det visar sig att de teman som förekom vad gäller högre måluppfyllelse (se föregående 
avsnitt) även dyker upp när lärare beskriver sin undervisning efter LL. Tre frågor som 
analyserats var för sig sammanfaller i följande teman. Dessa teman får illustrera hur lärarna 
beskriver sin kompetens, förmåga och sitt förhållningssätt som en effekt av lärarlyftet. 
 
Tabell 1:  Sammanställning av centrala lärarförmågor och läraregenskaper som 

framträder när tre olika frågor analyserats var för sig. 
 
 Högre 

måluppfyllelse 
Min undervisning 
efter LL 

Vad eleverna märker i 
min undervisning efter LL 

Den trygga läraren                 X               X                     X 
Den engagerade läraren                X               X                     X 
Den elevcentrerade läraren                X               X                     X 
Den flexible läraren                X               X                     X 
Den teoretiskt förankrade läraren                X               X                     X 
Den målmedvetne/tydliga läraren                X                      X 
Den samarbetande läraren                X            X  
Läraren med höga förväntningar                X   
 
Fem teman dyker upp som gemensamma för tre frågor som i sin karaktär och inriktning 
skiljer sig åt.  Dessa är den trygga, engagerade, elevcentrerade, flexible och den teoretiskt 
förankrade läraren. På frågan om högre måluppfyllelse är det 12 lärare som ej besvarat eller 
avstått från att besvara frågan. Trots detta är det en större spridning på de teman som finns 
vad gäller de möjligheter lärare kan ha för att främja högre måluppfyllelse. Jag tolkar det som 
att det är svårt att formulera sig kring vad som ger högre måluppfyllelse; vad som 
åstadkommer lärande. Det förefaller vara lättare att berätta om steget innan dvs. hur läraren 
lägger upp sin undervisning eller hur/vad läraren gör.  
 
 
Kunskapsspridning 
Denna fråga har analyserats med kvantitativa förtecken; dvs de svar som givits har först 
tematiserats induktivt och därefter ordnats i en frekvenstabell avseende på hur många lärare 
som nämner olika aspekter av kunskapsspridning (lärarna kunde ange flera spridningsaspekter 
och dessa ingår i tabellen). Lärarnas nyvunna kunskaper/kompetens/erfarenheter har nyttjats 
på varierande sätt och har spridits i informella samtal, på arbetslags- eller skolnivå.  
 
Få lärare uppger att kunskaper/erfarenheter från LL är något som kommunicerats på 
huvudmannanivå. Hur nyvunna kunskaper eller erfarenheter, enligt lärarna, nyttjats eller 
kommunicerats framgår nedan. 
 
Tabell 2: Sammanställning av hur lärarnas nyvunna kunskaper/erfarenheter sprids. 
 
Spridningsnivå/aspekter Antal  
Informella samtal med kollegor 9 
Skolan (handledning, föreläsning, work shop) 9 
Ingen spridning 8 
Samtal i arbets- eller ämneslag 6 
Info till rektor 2 
Kommunen (övergripande nivå)/externt 2 
Föräldrar 1 
Fler vill gå LL nu 1 
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Spridning i samspel med valproceduren 
I materialet finns möjligheter att jämföra lärarnas svar på individnivå och undersöka enkla 
samspelsmönster mellan hur läraren valts ut och den upplevda kompetensspridningen.  
 
 

Val av lärare   Spridningsnivå 
 
                                                             (2) 
Skolchef/utvecklingsledare  Extern spridning  
Prioriteringslista på   (10) 
organisationsnivå 
                                                             (8) 
                                                               
 
 
 
Skolnivå/rektor Spridning på 

skolan/arbetslag/kollegor  
 
                                                             (1) 
 
 
 
                                                             (7) 
Personligt intresse/ Ingen spridning (8) 
Initiativ 
 

 
Figur 1: Spridnings- och urvalsvägar 
 
 
Kommentarer:  
I tabell 2 ovan framgår att 8 lärare uppger att ingen spridning förekommit vare sig till kollegor 
eller till rektor. Det visar sig att av dessa 8 lärare har 7 kommit med i LL endast på grund av 
eget intresse eller initiativ. 
 
Det går även att undersöka andra vägar. Ytterligare en, gäller de 10 lärare som skrivit att 
urvalsprocessen har varit en fråga för organisationen via skolchef, utvecklingsledare eller 
utifrån en prioriteringslista utifrån organisationens behov (se avsnitt 1). I den gruppen 
återfinns de 2 lärare som har kunnat sprida nyvunna kunskaper och insikter utanför det egna 
arbetslaget/skolan. Det förefaller finnas en beredskap i organisationen att ta emot ny kunskap 
via lärarna. De övriga 8 uppger att LL fått genomslag på hela skolan. Detta förhållande 
indikerar att när huvudmannen varit involverad i valprocessen, så är det närmare tillhands 
att lärarna kan sprida sina erfarenheter/kunskaper från LL.   
 
Den mest vanliga ”vägen” handlar om att rektor väljer ut deltagare till LL, efter att enskilda 
lärare tagit initiativ eller visat intresse för att gå LL, samt att nyvunna kunskaper spridits till 
kollegor/arbetslaget eller till den egna skolan.  
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Kunskapsspridning – en sammanfattning 
• De lärare som gått LL har i begränsad omfattning involverat, informerat andra 

lärare/nivåer utanför det egna arbetslaget eller skolan. Det kan ha att göra med att 
valet av de lärare som gått LL i de allra flesta fall har varit en fråga för rektorerna eller 
för den individuelle läraren. Den kompetens som erövrats under LL förefaller vara 
personligt buren och något som kommer till uttryck i den egna undervisningen och 
visar sig i lärares engagemang eller tillit till den egna kompetensen.    

 
• Utvecklingsledare, skolchefer etc nämns sparsamt i lärarnas svar. Den nyvunna 

kunskapen som lärare fått via LL har inte spridits utanför det egna arbetslaget eller 
skolan. 8 lärare som deltagit har inte alls spridit sin nyvunna kunskaper. Jag tolkar 
resultatet som att det är i den egna undervisningen som LL gett avtryck. 

 
• Det förefaller som att spridningseffekterna blir mindre om inte rektor/skolan eller 

huvudmannen varit involverad i, eller förhållit sig passiv i, urvalsprocessen. Allra 
minst blir effekterna om enskilda lärare själva drivit frågan om deltagande.  

 
• När organisationen/huvudmannen varit involverad i val av lärare finns större 

möjligheter till spridning av kunskap – den nya kompetensen blir efterfrågad och 
synliggjord. 

 
 
 
Nya uppdrag, ämnen eller grupper för hälften av lärarna 
 
Flera lärare skriver att de fått utökad eller nytt ansvar inom ett fält ex. specialpedagogik, APL 
-placeringar på gymnasiet, schemaläggning eller ämnet. Det går att kvantifiera lärarnas svar. 
Variationen spänner från att lärarnas nya kunskaper inte alls tagits i bruk, till att de stolt 
tillkännager att de nu fått nya uppdrag/elever eller ansvar. En lärare kan falla in i flera av 
följande aspekter: 
 
Tabell 3:  Antal lärare som fått olika typer av uppdrag efter LL 
  
Nya uppdrag/ämnen/ Antal 
Undervisning i nytt ämne, nya elever 12 
Nej, inga nya uppdrag eller arbetsuppgifter 10 
Marginellt   4 
När jag bli klar ska jag få det   3 
Nytt ansvar för ämne, schema, planering   3 
Vill ej/får ej undervisa i mitt nya ämne   2 

 
 
Sammanfattningsvis om nya uppdrag efter LL 

• 18 lärare upplever att de fått/ska få nya uppdrag/nytt ansvar/ämnen efter LL. Det 
innebär att det är ca hälften av lärarna som upplever att LL har gjort en tydlig skillnad 
vad gäller nya arbetsuppgifter. 

• 12 har inte märkt av skillnaden före och efter LL vad gäller uppdrag, ämnen, 
elevgrupper etc. och fyra endast marginellt. Detta innebär att LL ej fått ett tydligt 
genomslag när det kommer till nya grupper/ämnen etc. Jag tolkar det som att flera 
lärare har kvar grupper/ämnen som de förut varit obehöriga att undervisa i. Tre har ej 
svarat.  
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Externa kontakter 
Det är främst kontakterna med kurskamrater som lärarna hänvisar till vad gäller utökade 
nätverk som en effekt av LL. En lärare har fortsatt kontakten via en face book -sida som 
skapades under LL gång. . Det finns även de som etablerat viss kontakt med forskare som 
föreläst/undervisat på LL-kurserna. Ingen nämner att kommunen/huvudmannen håller ihop 
den lärargrupp som deltagit i LL. Det förefaller vara så att det är upp till varje lärare när det 
gäller skapandet av nätverk.  
 
Efter avslutat utbildning - inga 
Kurskamrater/face book sida 
Projektgrupp, elevhälsan 
Forskare på universitetet 

 
Har sökt till en engelskkurs i England. 

 
Internationella kontakter 
Fått en nätverk 
 
Sammanfattningsvis om externa kontakter 

• Det förefaller som om LL gett upphov till få externa kontakter. 
 
 
Ett LYFT som ger undervisningslust 
Här finns möjligheter för lärarna att helt fritt ha synpunkter om sitt deltagande i LL. 
Superlativen och utropstecknen haglar! Deltagandet i LL har helt enkelt varit ett LYFT. Det 
finns glädje i kommentarerna. Framförallt nämns aspekter som handlar om ökad trivsel, 
säkerhet och inspiration med också ökat självförtroende, engagemang. Även här ser vi att 
själva ämneskunskaperna inte alls är så framträdande. Det förefaller som om lärarna upplever 
att de verkligen behövde ett lyft efter några år i yrket. LL-kursen har också hjälpt lärare att ta 
en ny fart i lärarkarriären med högre lön, som en del. 
 
 
Nya perspektiv, kunskap och idéer 
 
 Lärarlyftet har verkligen varit toppen och gett mig massor av nya idéer!  
 
Engagemang och stimulans 
 
 Nytt engagemang, ansvar och roll! Positivt! 
 
Säkerhet och självförtroende 
 
 Jag har fått större självförtroende. 
 

 Ju bättre utbildad lärare, desto bättre och säkrare undervisning. 
 
Ökad trivsel 
 
 Trivs numera mycket bättre. 
 
Bra att kunna kombinera studier och arbete 
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Roligt och stimulerande att bryta vardagens trall och få en tankeställare på vad, hur och varför 
man gör. 

 
Låt fler få denna chans! 
 
 Lärarlyftet gör skäl för sitt namn! 
 
 Låt de lärare som vill vidareutbilda sig få chansen!   
 
Ny lön och tjänst- karriärväg 
 
 Ska förhandla om en ny tjänst och högre lön. 
 
 
Saknas tid och pengar 
 

Jag har en önskan om att fortsätta utbilda mig inom detta område men som ensamstående blir 
ekonomin avgörande och jag anser inte att jag har råd att avstå 20% av min lön – trist! 
 
Jag tycker dock att inkomstförlusten varit för stor för mig. 

 
Några få kritiska röster  
Endast två kritiska röster finns i materialet. En handlar om att inte kunna nyttja den nya 
kompetensen.  
 
 Mest positiva, med undantag att man överutnyttjas. 
 

Jag tycker det är viktigt att man verkligen får jobba med det som man utbildas för. Har man 
utbildat sig för de högre åldrarna, då ska man inte tvingas att jobba med de lägre åldrarna. 

  
 
Sammanfattningsvis – övriga synpunkter 

• Lärarna är oerhört positiva till lärarlyftet i en mängd avseenden. En hel del av 
synpunkterna handlar om uttryck för en högre kapacitetsupplevelse efter lärarlyftet. 

• Mycket få kritiska röster som handlar om att lärarna skjutit till egna medel för att få 
betalt för 100% under utbildningen.  

 
 
 
Att mäta effekter av utbildningsinsatser 
Det är alltid svårt att mäta effekter av olika utbildningsinsatser, i detta fall LL, men det finns 
möjligheter att tolka vissa resultat i ljuset av begreppet self-efficacy.  

 
I studien har lärarna beskrivit sin undervisning efter lärarlyftet och i viss mån gjort en form av 
självvärdering. De har bedömt sin egen förmåga i själva undervisningen i relation till att de 
genomgått LL. Begreppet self-efficacy används för att undersöka om, och på vilket sätt, 
självkänslan och en tilltro till den egna förmågan kan förutsäga prestationer (Bandura, 1997). 
I ett flertal studier visas att ju mer en elev eller en lärare tror sig klara av en uppgift, desto 
större är utsikterna till framgång (Hattie, 2009).   
 
Forskning visar att om självkänslan är hög kan den främja prestationer (Hansen & Lander, 
2005).  I denna studie skulle begreppet self-efficacy användas för att tolka det resultat som 
visar att lärarna efter LL har en större tilltro till den egna förmågan. De upplever sig vara 
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tryggare, säkrare och mer kompetenta efter LL, vilket skulle kunna tolkas som att de i någon 
mån också är det. 
 
Flera av lärarna skriver om en mer lustfull undervisning och att de efter LL tycker det är 
roligare att undervisa.  I Skolverkets rapport 282 (2006) redovisas resultat som visar att lusten 
till att vara lära också ger eleverna lust att lära.  
 

Lärarnas tilltro till sin metodiska och didaktiska kompetens och upplevelsen att det är roligt att 
undervisa, är de faktorer som oberoende av kön, socioekonomisk bakgrund och prestationsnivå 
samvarierar positivt med elevernas bedömningar av vem som är en bra lärare och vad som 
kännetecknar en bra lärandemiljö (Skolverket, 2006 sid. 42) 

 
Det finns all anledning hävda att LL bidragit till att lärarnas undervisning är mer engagerande, 
varierad, ämnesförankrad och att läraren är tryggare, tydligare och mer målmedveten. 

 
 

 
4. RESULTAT DEL II - intervjustudien 
De personer som intervjuats är åtta representanter för huvudmännen. De är även 
kontaktpersoner till Skolverket. De representerar en friskolekoncern, två små kommuner och 
fem medelstora/större kommuner. En av dem är skolchef, tre utvecklingsledare/motsvarande 
och fyra är rektorer som fått uppdraget att hålla ihop lärarlyftsprojektet.  
 
Analysen har genomförts utifrån ett induktivt arbetssätt dvs. centrala mönster och teman har 
formats, utan att processen styrts av frågeställningarna.  Detta för att fånga teman som inte var 
identifierade, kända eller sökta på förhand.  Först presenteras centrala mönster, därefter ges en 
kortfattad sammanfattning som kan relateras till de frågeställningar som styr projektet. 
 
 
 
Rektor en central aktör 
Rektorerna framstår som centrala i kedjan av aktörer som deltar i lärarlyftsprocessen.  
Rektorer har på delegation getts uppdraget att hålla i lärarlyftet, inte bara på sin skola utan i 
hela kommunen.  De har i hög grad varit inblandade när det gäller att inventera vilka behov 
som finns, samt välja ut de lärare som skulle gå lärarlyftet.  De har också på delegation 
bidragit när det gäller att skapa de prioriteringslistor som i de flesta fall formulerats utifrån de 
behov som finns. I vissa fall har inte funnits centrala medel för finansieringen och då har 
rektor fått ett stort arbete för att få ekvationen mellan ekonomin och lärares deltagande i LL 
att gå ihop. 
 
Dessutom har de haft ansvar för att ställa om i sin tjänstefördelning för att kunna hantera de 
luckor som uppstår när lärare deltar i LL. Det har varit en hel del administration kring tjänster 
och bemanning.  De har också behövt vara pragmatiska i sina val av lärare till LL - det hela 
måste fungera utifrån lokala förhållandena.  Ett par av de intervjuade talar i stort sett bara om 
matematiken kring LL och hänvisar på alla frågor till administrativa/ekonomiska spörsmål. 
De kalkylerar med olika procenttal,  tilldelade poäng, poängdelar, timmar etc. för att kunna få 
skolan att fungera, men också för att sträva efter full kostnadstäckning.  Men även frågor om 
övertalighet hanteras i den stora LL-processen. 
 

Rektorerna tycker att det är så stökigt och bökigt. (….) den administrativa biten kräver sin tid- 
mycket tid. 
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Måste vara jätteduktiga på att trixa och fixa, och hitta på, alltså lösningar när det gäller frånvaro 
då. 
 
Man behöver någon som är ansvarig för hela projektet. 
 
Rent matematiskt så får jag täckning på en heltid så det jag får tillbaka 75 %, så om man skulle 
räkna på det, men om man tänker lite grann, så får vi full kostnadstäckning. Var du med på den 
matematiken? 
 
Så att det finns många bitar i det här och nu har vi fått panik över mattefrågorna och det är klart 
att vi ska ordna till det också! 
 
Utan de har fått 80 % och så fått satsa 20 själv då.  

 
 
Det ekonomiskt/administrativa perspektivet är det allt överskuggande när det gäller stora 
delar av processen kring lärarlyftet.  Även de tjänstemän som intervjuats anser att rektorerna 
dragit ett stort lass i processen. Deras insats har varit avgörande för huruvida kommunen fått 
igång arbetet med LL.   I vissa fall har rektorernas skiftande snabbhet i processen gjort att 
fördelningen mellan olika skolor varit skev.  
 

Och det betyder att våra rektorer har tagit hand om det på ett bra sätt. Men naturligtvis har de fått 
jobba med det här och hanterat det i efterhand. 
 
Vissa rektorer har varit mycket pigga på att anmäla folk, medan andra inte skickat några alls. 

 
 
Sammanfattningsvis 

• Rektorerna har haft en mycket central position i processen och kan antas vara en viktig 
del i styrningskedjan avseende delaktighet i de kriterier som formulerats, urval, 
nyttjande av tilldelade poäng samt vara ansvarig för att praktiskt ställa om i 
organisationen.  De har ofta fått uppdraget att vara projektledare.  

 
 
Projektledarens arbetsuppgifter 
De som intervjuats har noggrant beskrivit hur de arbetat som projektledare för LL och vilka 
arbetsuppgifter som ingått i uppdraget.  Inledningen av projektet präglades av en omfattande 
och snabb arbetsprocess.  Vi får veta vad som krävdes för att komma med i LL och tillika 
kunna utnyttja en så stor del av de tilldelade poängen som möjligt. De intervjuade talar 
mycket om tilldelningen till huvudmannen och i vilken grad de kunnat använda detta 
utrymme. För projektledaren gällde att: 
 
Vara väl informerad förstå systemet, kunna regelverket, hålla ordning på allt, hålla sig 

a´jour, insatt i nya direktiv, studera Skolverkets hemsidor, täta 
kontakter med Skolverket, vara informerad om statsbidrag 

 
Informera/svara på frågor informera lärare och rektorer, svara på många frågor, känna till 

och undersöka kursutbudet på olika universitet 
 
Inspirera/marknadsföra visa möjligheterna, inspirera, uppmuntra lärare att söka 
 
Vara djärv och offensiv våga överutnyttja det tilldelade utrymmet, ta risker när det gäller 

ekonomin, våga leva i ovisshet, vara snabb i hanteringen 
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Stilla oro hantera frågor om övertalighet, vikarier 
 
Ordna prioriteringslistor lokala behov, ämnen  
 
Vara matematiker räkna på tjänster, hantera fördelningen mellan den finansierade 

delen och lärarnas egna insats, andel poäng till olika ämnen, 
sekvensering  

 
 

 Man får vara snabb om man ska vara med. 
 

Det var bara de som vågade gå ut i det här – vi utnyttjade inte de pengar som avsatta för vår 
kommun.  

 
 Vi har sett till att vi anmält kurser fler än de poäng som var disponibla. 
 

vi märkte det efter första omgången när det ligger på en 65 % nyttjandegrad så kan ju vi, jamen, 
sko oss lite grand på det. Så att vi kan få flera att gå. Och det har varit ett sätt som i dubbel 
bemärkelse, dels så att vi ökar på kompetensen, men också att vi kan, jamen, utan att behöva göra 
någonting åt, sparmässigt åt situationen, för vi kan gå ner, när vi egentligen är övertaliga så blir vi 
inte det. 
 

 
 
Sammanfattningsvis 

• De personer som varit ansvariga för att hålla ihop lärarlyftet, samt varit 
kontaktpersoner till Skolverket, har beskrivit vad som kännetecknar detta uppdrag. Det 
gäller att vara snabb, offensiv, välinformerad, modig, informationsspridare och 
matematiker.  

• Inte minst snabbheten i en reformtät miljö, är mycket viktig. 
  
  

 
Politikerna och lärarfackens roll 
I två av åtta intervjuer kommenteras politikernas roll i styrningsprocessen.  I en kommun var 
den politiska nämnden i högsta grad involverad när det gäller prioriteringen av de ”områden 
som var viktigast för oss”.  För politikerna var det betydelsefullt och avgörande vilka 
kompetenshöjningar som ansågs ge direkta kvalitetshöjningar.   
 

Och det var det som våra politiker, vi hade ju det naturligtvis som förslag till dem och de ställer 
sig helt bakom det . Och så är det viktigt att öka kvaliteten mellan lärare och elev genom att öka 
kompetensen.  

 
Politikerna i samma kommun har skjutit till medel så att LL helt kunnat bekostas av stat 
respektive kommungemensamma medel.  
 

För det första så tycker X-kommuns politiker att det här är jätteviktigt. Vi har haft en bra budget 
att jobba med.  

 
I annan kommun beskrivs hur trögt det var att komma igång med satsningen på LL.  På grund 
av detta tog politikerna ett beslut att avsätta extra medel för LL.  Något som projektledaren 
tolkade som ”valfläsk”. 
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Då gick den politiska nämnden in, som var ansvarig, in och tog ett beslut på att man skulle 
finansiera den delen som skolorna var ansvariga för och halva lärardelen, till ett visst belopp. 
Och då helt plötsligt sköt det här i farten riktigt i höjden efterfrågan på platser. Och det var första 
gången som det blev aktuellt att prioritera. 

 
Satsningen blev kortvarig, men tjänstemännen försöker hela tiden påverka nämnden att satsa 
ytterligare medel på LL.  
 
Endast en av de intervjuade nämner att lärarfacken varit involverade i processen främst vad 
gäller att välja ut lärare.  En tolkning är att det första året inte fanns tid att förankra val av 
deltagare inför den första omgången. 
 

Men sen har det ju naturligtvis behandlas alltid i rektorsgruppen först med facket och så här så 
att vi fackligt även har varit överens om vad som ska gälla inför varje termin då.  

 
Sammanfattningsvis 

• Det förefaller som om politikerna och lärarfacken inte varit så involverade i 
styrningskedjan.   

• Där politikerna fattat beslut har det funnits en tydlighet vad gäller styrningen av vilka 
områden som skulle prioriteras och den tydliga satsningen i form av extra 
kommungemensamma medel har gjort att den enskilde läraren som gått LL fått hela 
sin utbildning finansierad.   

• Facken nämns i ett fall- har man ej hunnit med att förankra urvalet fackligt?  
 
 
Urvalsprocessen 
I de flesta fall har tjänstemän, ledningsgrupp, rektorsgrupper upprättat en prioriteringslista 
och urvalsprinciper utifrån de behov som fanns.  Dessa listor var oftast inte ett resultat av en 
inventering av lärarnas behörighet.2 Endast i en kommun nämns hur politiker formellt 
fastställt denna prioriteringslista. Hos samtliga har det varit tal om matematik, svenska, språk 
och specialpedagogik.  Men även So, teknik nämns.  På något ställe kunde man i 
rektorsgruppen inte enas om en prioriteringslista vilket gjorde att man inte var med det första 
året.  I ett antal fall har det funnits utrymme över och då har man kunnat skicka iväg lärare 
som inte sökt inom de prioriterade områdena så att kvoten skulle fyllas.   
 

rektorn har föreslagit lärare som uppfyller de här kriterierna och sen har vi utifrån dem, vad ska 
jag säga, potten som vi har fått från X-kommun då. Eller den poängdelen, så har vi prioriterat 
ansökningarna.  

 
Men i ärlighetens namn det här med prioritering det har inte varit något svårt beslut för att det 
har egentligen handlat om att vi har i stort sett, utom en termin, kunnat erbjuda samtliga som har 
velat att läsa, eftersom att efterfrågan har inte varit större än utbudet.  
 

ja det är, i rektorsgruppen så har vi bestämt den policy som vi ska ha och den inriktning som vi 
har valt är matte, no och specialpedagog inriktning (…) vi har ju fått det delegerat till oss då. Att 
fatta beslut om vilka som ska få gå.  
 
då är det i första hand kärnämnena, svenska, engelska och matte då som vi har fokuserat på plus 
specialpedagogik. För det är det vi har sätt att vi har haft mest, alltså behov utav. Där det har 
fattats om man säger. Sen har det givetvis funnit fall där vi har gått vissa fall tillmötes också 

2 Det var först när det blev känt att lärarlegitimationen var på väg som inventeringarna 
startade på allvar. 
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men då har inte det varit nummer ett utan då är det om vi har haft utrymme poängmässigt att 
tilldela mera.  
 
Men när de har lämnat in den här skriftliga ansökan till förvaltningen då, eller till skolchefen, 
som egentligen har tittat på det här framförallt då, så har rektor fått först så att rektor vet att de 
här har sökt och har fått tillstyrkt att den här får gå LL. Ja. På så sätt. Men sen har det ju 
naturligtvis behandlas alltid i rektorsgruppen först med facket och såhär så att vi fackligt även 
har varit överens om vad som ska gälla inför varje termin då.  

 
I vissa kommuner har man insett att övertalighetsproblematiken kunnat lösas genom att lärare 
gått LL.  
 
 
Sammanfattningsvis 

• Rektorerna har, utifrån sin kunskap och position, haft stora möjligheter att påverka och 
forma policyn som gällt för urval av lärare.  

• Även söktrycket från lärare har påverkat vilka som kunnat eller tillåtits gå. 
• Frågan om urval har marginellt involverat flera aktörer, men i högsta grad rektorerna. 

 
 
Lärarlyftet i relation till lärarlegitimation 
Huvudmännen påtalar att de stegvis förstått att kravet på lärarlegitimation skulle komma att 
kräva en något förändrad strategi. I början av lärarlyftet satsades det mer brett.  Att alla lärare 
på en skola fått 7.5 hp i specialpedagogik är ett exempel.  Ett annat är att man såg till att 
bygga upp särskolan genom att ge flera lärare viss specialpedagogisk kompetens.  
Huvudmännen spred ut poängutrymmet på fler, men utan att lärarna idag har tillräckligt djup 
kompetens poängmassigt enligt vad som krävs för lärarlegitimation. I senare delen av LL, när 
det började framgå att lärarlegitimationen skulle bli ett faktum, blev det än viktigare att 
verkligen inventera när det gällde ämnesbehörighet.  Hos vissa huvudmän blev detta 
uppvaknande påtagligt, inte minst hos de huvudmän som inte var ”på hugget” från början.  
Den lägre finansieringsgraden  blev – ”en successiv uppvakning i rektorskollegiet”. 
 
 Då förstod de flesta rektorer att klockan var slagen 
 

i och med att vi hela tiden har sneglat på vad vi tror skulle komma i form utav behörighetskrav, 
så om vi säger, om vi tar t ex i matematik som ju då blivit, som har varit hett nu under många år, 
så visste vi ju att dem som har, om vi tar en, en 1-7 lärare som undervisar för dem yngsta 
eleverna och som inte undervisar, det kan ju vara en matte/svenska lärare, så är det ju gynnsamt 
att hon har en även en komplettering i matematik. 
 
som man kanske med facit i hand skulle ha tänkt lite mer på att också titta på behörighets, men 
då när vi började med det här då visste vi kanske inte vad som skulle komma.  
 
nu efteråt, men med det här med behörigheten och det att det kanske hade varit klyftigare att i 
vissa delar att gett några en fullständig behörighet i något ämne.  
 
Men det är fler som har börjat att förstå, framförallt det här med lärarlegitimationer och 
behörigheter och så vidare så är det fler som har insett nyttan med och allvaret med att man 
faktiskt måste använda, eller man måste vidareutbilda sin personal på ett eller annat sätt. Annars 
så kommer man liksom inte att ha den kompetensen som krävs. Så därför, det har väl blivit en 
successiv uppvakning i rektorskollegiet 
 
Det här enorma behovet att verkligen titta vad har vi i våra lärare som sitter utan behörighet och 
undervisar. 
 

 26 



Det skapar inte några extrema lustkänslor precis att sätta sig på skolbänken samtidigt som några 
har tvingats göra det för att utöka sin behörighet för att kunna bli kvar med tanke på 2015. Och 
även kravet på lärarlegitimationen kan göra att det blir inte bara morot utan piska också då. 
 
då behöver vi satsa strategiskt på, vi kan inte göra allt samtidigt, och då är ju, vi har ju tid fram 
till 2015 på oss och vi, det gäller att vi satsar mycket tid, mycket kraft och mycket pengar på att 
få den kompletterings, den kompletterande behörighetsutbildning som, på plats, 
 
Så därför så har vi en peak eller en kulmen på antal sökande antal studerande just nu under 
höstterminen 2011.  
 

 
Sammanfattningsvis 

• I inledningen av projektet styrdes urval och inriktningar av de behov som fanns på 
skolorna – i slutet inriktades arbetet mer på behörighetsfrågor. 

• Med facit i hand, såg huvudmännen att de inledningsvis borde varit mer offensiva, 
haft en kortare startsträcka, vågat vara mer risktagande, uppmärksammat lärarnas 
ämnes- behörighet och djup.   

• De borde också tänkt mer på att ge lärarna full behörighet som motsvarar 
lärarlegitimationens krav.   

 
 
 
Villiga och ”hungriga” lärare 
I flera av intervjuerna talas det om vad LL betytt för lärarna på det mer individuella planet.  
Intresset från lärarna att gå LL verkar ha varit stort och det har varit ”med hjärtans lust de 
velat gå”.  Det finns också exempel på att man använt LL som ett sätt att ge lärare som börjar 
bli för trötta en input, så att de ska orka jobba vidare.  
 

Det finns en hunger hos lärarna – man blir bättre på jobbet då. Alltså i vardagen. 
 
Jag har inte träffat på någon som har gått LL hos oss som inte är lyrisk. 
 
Väldigt utsvulten på det här med att få komma ut, och särskilt när man kommer till en 
högskolemiljö och man träffar andra likasinnade från andra ställen och sådär. Det ger enormt 
mycket. Dem är otroligt positiva. Det är en jätteskjuts. Som pedagogerna, alltså det har, jag har 
aldrig mött något negativt 
 
Så här säger lärare: ”Bara att jag sätter mig på tåget den där dagen, med mina böcker, och ska få 
träffa andra vuxna liksom, och det är ju liksom en halv semester också fast att man pluggar.” 

 
 
Sammanfattningsvis 

• Huvudmännen är otroligt positiva till den möjlighet lärare fått till 
kompetensutveckling och upplever att lärarna är utsvultna på kompetensutveckling.  

• Lärarna har varit drivande när det gäller att söka till både prioriterade och 
oprioriterade kurser. 

 
 
Individens och/eller organisationens bästa 
Det förefaller som om huvudmännen i inledningen av projektet inte hann ta ställning till eller 
tydliggöra om valet av lärare handlade om individens och/eller organisationens bästa och 
behov.  I intervjuerna framskymtar att i den senare delen av satsningen, har frågan om 
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individens respektive organisationens bästa varit aktuell.  Detta har i vissa fall inneburit att 
man tydligare påtalat för de lärare som fått gå lärarlyftet, att deltagandet också innebär ett 
ansvar.  Inte minst gäller det att se till att den nya kunskapen inte endast bärs av individen, 
utan blir en del av skolans och organisationens samlade kompetens. Det har också fått till 
följd att man sagt nej till vissa lärare.  
 

det krav jag ställer, åker du på den här utbildningen så är det inte explicit för dig utan det är hela 
gruppen som ska utvecklas. Men då måste det finnas ett forum och då har vi pedagogiska 
konferenser som vi säger då där det här flödet sker (…) det där ingår ju i processen i urvalet i de 
krav som jag ställer. Nu när du ska gå det här så är det förknippat med ett visst ansvar därför att 
allihopa kan inte gå men alla ska ta del av det som, i alla fall, russinen i kakan som du har fått 
med dig här nu då.  
 
Då när det här var ett artistiskt fritt yrke och man kom och gick lite som man kanske tyckte att 
man ville (….) där ensamma vargen kunde husera fritt! 
 
det kan lätt bli akademiskt då så att en del vill ha än mer, dem, och det hjälper än mindre, och ett 
sätt för några att hålla sig borta från kärnverksamheten, det vill säga vara ute och undervisa, att 
man då istället ska trygga upp sin ämneskompetens, som sen inte blir till fullo ändå för att man 
inte har den andra kompetensen. Så det är ett hinder att, ja men, hela synsättet hänger på att det 
är poängen som avgör hur duktig du är. Så jag förstår ju, det måste ha något mätvärde men det 
stämmer ju inte i verkligheten där jag så att säga fortfarande har lärare som inte har den formella 
kompetensen men som är mycket bättre. Och en tendens som vi har sätt som kanske är många av 
dem här som inte fungerar så jättebra, gärna vill läsa och läsa, och läsa. 
 
pedagogerna är, kan vara väldigt pigga på att hitta sådant här, och vill liksom, ja, alla möjliga 
olika saker, men det är viktigt att det också så att säga kommer verksamheten till godo. Och hela 
företaget också. 

 
Man har en rättighet att få utbildningen men man har också en skyldighet att göra någonting av 
det (…)man har också en skyldighet att utbilda sig och liksom så att säga bidra med det man får 

  
Men vi har ju ibland sagt nej till några stycken för att här ser vi att här är inte något som vi som 
kommun egentligen behöver utan här är det ju någonting som den här enskilda har velat ha. Och 
då har vi, då har den ofta fått avslag. Då har vi ju liksom, strategin är väl i sådana fall att vi har 
sett till att kommunen ska få öka på den kompetens som vi behöver. Som efterfrågas. Inte bara 
för att det, som vi kanske ibland kan befara då, att utbildar vi den här läraren i ett nytt språk till 
exempel, då kommer den med största sannolikhet att lämna oss för att då blir den så pass 
anställningsbar i en annan kommun kanske. Så det kanske är en liten strategi då, baksidan 
strategi då eller vad man ska säga.  

 
 
Sammanfattningsvis 

• Huvudmännen är medvetna om att vissa lärare vill gå LL endast för sin egen skull 
eller utifrån egna individuella behov.   

• I den senare delen av LL blivit alltmer tydligt att huvudmännen klargjort för lärarna att 
de förväntas bidra till att hela skolan eller organisationen lär; deltagande är inte bara 
en rättighet, utan innebär också ett visst ansvar.  

 
 
Forum för kompetensspridning 
Vi ser exempel på kunskapsspridning på olika nivåer i organisationen. Hos hälften av 
huvudmännen nämns redan existerande nätverk, ämnesgrupper, tvärgrupper,  f - gy grupper 
som ett sätt att sprida kunskap i organisationen.  De som gått LL har då via dessa 
grupper/nätverk kunnat delge andra sina nya erfarenheter och kunskaper.  
 

 28 



Sen så har vi ju då något som vi kallar röda tråden när vi är så att säga tio tvärgrupper med 
förskola till och med gymnasiet då i X-kommun träffs för att lyfta speciella pedagogiska frågor 
och där har hon också kunnat, i sin grupp i varje fall, berättat vad hon har lärt sig så att säga. 

 
Det talas även om att lärare efter LL berättar om sina erfarenheter på formella konferenser 
som arbetslag, personalmöten etc. Det måste, säger en rektor, finnas ett forum där det kan 
hållas pedagogiska diskussioner och där flödet av information och kunskap finns.   
 
Andra talar endast om konstruktionen av tjänster som ett sätt att ta vara på och sprida 
kompetens t ex genom att vissa behöriga lärare kommer att resa mellan olika skolor. I små 
kommuner finns funderingar om distansundervisning eller att de behöriga coachar de 
obehöriga lärarna! 
 
Coacha och handleda mindre kompetenta eller obehöriga lärare är något som används som en 
medveten strategi av en huvudman.  De arbetar enligt synsättet mästare – lärling och försöker 
få rektorerna att se ny kompetens efter LL, som betraktas som en ”guldgruva”.  Det finns 
dock en medvetenhet om att det inte alltid är lätt att bli profet i sin egen hemstad.  
 

så att det faktiskt är tillåtet att vara duktig och att såhär hjälpa till och handleda andra, så det är 
inget konstigt. 
 
försöker att få våra chefer att förstå att dem har en guldgruva när dem kommer hem med 
entusiastiska och att man verkligen avsätter tid på konferenser och på studiedagar, på 
regionsdagar och inte alltid liksom det behöver vara någon som kommer utifrån, någon 
cirkushäst, utan att man har jättebra förmågor hemma, men det är inte alltid så lätt att vara profet 
i eget land heller (skratt) 

 
Ja man kan ju säga att det är en behörighetsutveckling då också givetvis. Och då har hon fått 
coacha då sina kollegor enskilt och på arbetsplatsträffar och på personalmöten då få delge sitt, 
det så att säga nya som hon har fått med sig då så att säga.  

 
Lärare har dragit nytta av den nya kompetensen i den egna undervisningen. Två 
representanter för huvudmännen har svårt att se att det finns några strategier för 
kompetensspridning inom organisationen.  De påpekar att ny kompetens är en del i 
personalarbetet och något som görs för individen. Via läraren ”stärks eleverna indirekt” som 
en uttrycker det.  
 

Så på skolan har man nyttjat det i den konkreta undervisningssituationen så att säga.  
 

Det tror jag gagnar verksamheten i väldigt hög utsträckning att man får lite nya fräscha idéer 
om, och man får som sagt göra lite annat ett tag, som gör att man, man blir bättre på jobbet tror 
jag. 
 
Och också att man kan stärka dem som, dem som jobbar i den på det sättet. Alltså individerna då 
tänker jag, det är inte bara till gagn för eleverna utan det är också ett sätt att jobba som personal, 
alltså jobba med personalen, med lärarpersonalen.  

 
Det framgår att huvudmännen funderar över hur de ska kunna få till utbildningar där flera 
lärare från en skola deltar.  De vill hellre skicka iväg flera på en kurs än att lärarna sprids ut 
på olika utbildningar.  De för dialog med olika lärosäten om ett sådant arbetssätt. Ett sätt att 
åstadkomma detta är att samla ihop personer med samma behov under ett år ex. matematik 
och sedan nästa år sats på teknik. 
 

Ett tredje område som, där inte varit så jättemånga men där man kan peka på, det är 
teknikämnet, för yngre åren, som ju vi bedömer att det har varit få som har haft kompetens på, 
och där har vi också gjort en sådan här insats för hela organisationen. Så att egentligen så kan 
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man i varje sammanhang gå in och peka på där vi har gjort prioriteringar då finns det såväl en 
nytta för den enskilda skolan som för hela organisationen. 

 
Ytterligare ett sätt att resonera om kompetensspridning handlar om användandet av intranät 
för att där lägga ut information och listor över de som går utbildningar så att de hittar 
varandra.     
 
Ett hinder för spridning och kompetensnyttjande finns i en kommun där politikerna bestämt 
att, som rektor beskriver det, skolorna ska konkurrera med varandra.  Det blir svårt att 
samarbeta ex. i konstruktionen av tjänster eller vad gäller kompetensspridning om det råder 
ett konkurrensförhållande mellan skolor på en ort.  
 
En huvudman svarar att det inte allt är säkert att man vill att kompetens ska spridas av de som 
gått LL. Poäng behöver ”inte vara det samma som kunskap” och menar att det stora hindret 
för spridning av kunskaper finns på individnivå.  
 

alltså det är såhär, inte just de här lärarna som har läst mest på LL. Det är inte självklart att det är 
de, deras kunskap, som är vad ska man kalla det för, även om det är de som har läst sist så är det 
inte självklart att det är de som har haft den kunskap som vi vill sprida. Däremot är det såhär att 
X-kommun har ett väldigt välutvecklat ämnesnätverk där det finns ämnespiloter.  

 
Sist får vi veta att det i två kommuner inte tycks finnas någon strategi för 
kompetensspridning. 
 

Intervjuare: Så på skolan har man nyttjat det i den konkreta undervisningssituationen så att säga. 
Har man nyttjat det vidare i kommunen/organisationen på något sätt?  

 
Nej, det kan jag inte sådär på rak arm påminna mig mej 

 
Intervjuare: Vilka strategier finns för att effektivt nyttja ny kompetens för högre måluppfyllelse? 

 
Ja, eftersom det nu har varit, strategierna, eftersom de nu har i första hand verkat, varit på sin 
egen skola så vet jag inte om vi kanske kan se så mycket strategier (skratt).  
Intervjuare: Finns det några andra sammanhang där kompetensen har nyttjats i 
kommunen/organisationen? 
 
Huvudman: I sådana fall inget som jag känner till tyvärr. Nu ska vi se här, några utav lärarna har 
deltagit i kommungemensamma arbetsgrupper. På det sättet har det ju varit ett utnyttjande 
utanför tjänsten så att säga. 
 

 
Sammanfattningsvis 

• Existerande nätverk och ämnesgrupper har använts för att åstadkomma organisatoriskt 
lärande.   

• Rektor har också haft ett ansvar för att spridning sker på den egna skolan via 
ämneskonferenser, arbetslagsmöten eller personalkonferenser. Dessvärre påtalas att 
man i vissa fall inte vill ha någon spridning pga av individers otillräcklighet i något 
avseende.  

• Tillvaratagande av kompetens nämns också genom konstruktioner av nya tjänster eller 
handledning av obehöriga lärare. 

• I två fall finns ingen strategi för organisatoriskt lärande; det är främst i den enskilde 
lärarens undervisning som kompetensen nyttjas.  

• Intranät används av två huvudmän för att de som gått ska kunna lägga ut material och 
också kunna hitta varandra. 
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• Strategin att skicka enskilda personer på utbildning kritiseras och försök görs för att få 
till skräddarsydda utbildningar från lärosätena så att fler från en och samma huvudman 
kan gå på utbildningen.   

 
 
 
Hinder och svårigheter för effektivt deltagande 
I intervjuguiden fanns en fråga där hinder för kompetensspridning efterfrågas.  Men 
huvudmännen har även i samband med andra frågeområden berättat om svårigheter, problem 
och hinder i samband med genomförandet av LL. 
 
Svårigheter att komma igång initialt 
Det fanns vissa initiala svårigheter.  En del kommuner var mer risktagande än andra och fick 
på detta sätt tillgång till ett större poängutrymme på grund av att andra, av olika skäl, inte 
kom igång.  I någon kommun kunde rektorerna inte enas om policyn för prioriteringar och LL 
försenades ett helt år på grund av det.  
 

Tids- och informationsbrist – det gäller att haka på 
Det har varit bråttom att komma igång och vissa kommuner kan i backspegeln konstatera att 
de tog risker när de anmälda så många lärare till kurser, utan att vara säkra på 
kostnadstäckningen.  ”Snabba fötter” och välinformerade huvudmän har varit ett 
framgångsrikt koncept om vi ser till deltagande i LL. De huvudmän som tidigt tog sitt 
poängutrymme i anspråk fullt ut (och lite mer än det) är, med facit i hand, glada för det.  
 
Att vara en liten kommun 
De små kommunerna har ej haft samma resurser för att låta en tjänsteman ta hand om 
uppdraget att administrera LL. Uppdraget har då oftast fallit på en rektor.  Det har även varit 
svårt att formulera en strategi.  
 

Skolor som konkurrerar, men inte samarbetar 
Kompetensdelande har varit ett problem i en kommun där skolorna ”konkurrerar” med 
varandra.  Speciellt i mindre kommuner eller i kommundelar gäller det att skolor upptäcker 
samordningsvinster ex. vad gäller att dela en lärare i spanska. 
 

Poäng är inte detsamma som kompetens 
Huvudmännen ser att det funnits lärare som är nära behörighet, men som av skilda skäl inte 
anses lämpliga att prioritera.  
 
Ekonomin 
I ett par kommuner har huvudmännen och politikerna stöttat finansieringen från staten och det 
har med en särskild budget varit lättare att komma igång. När rektorer, från skolans budget, 
måste skjuta till medel har det medfört fördröjningar och ett lägre söktryck från lärarna.  
 

Relationen behov och kursutbud 
Vissa behov i kommunerna har inte riktigt kunnat matchas mot kursutbudet. Det har varit 
lättare att nyttja de kurser som Skolverket beställt av universiteten.  
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Sammanfattningsvis 

• Det har varit svårt för vissa huvudmän att hinna med, medan andra frejdigt chansat på 
överutnyttjande. Tids- och informationsbrist nämns.  

• Vissa vågade inte gå in i LL utan att helt ha löst finansiering och prioritetsfrågor. 
• Beslut på den politiska nivån om att skjuta till medel har underlättat processen. 
• Skolor som inte samarbetar, främst i mindre kommuner, har haft svårare att komma 

igång. 
• I något fall har kursutbudet inte stämt in på huvudmannens behov. 

  
 
Talet om måluppfyllelse  

 I två intervjufrågor talas explicit om högre måluppfyllelse. Det är anmärkningsvärt att inte 
flera representanter för huvudmännen använder uttrycket ”högre måluppfyllelse”, ”resultat” 
eller ”kvalitet”. Det är som om man inte riktigt hunnit dit och att administrationen och 
ekonomin skymmer sikten för det yttersta syftet med LL – att öka måluppfyllelsen.   

 
 I två intervjuer nämner de intervjuade frågor som har med kvalitet och högre måluppfyllelse 

att göra.  I den ena är det politikerna som pekar på behovet av resultat och kvalitetshöjningar.  
 

Det, hur ska man säga, det vi har, vad vi har sett är mest gynnsamt för eleverna, vad finns det 
för, vilka kompetenshöjningar ger direkta kvalitetshöjningar för eleverna, det är det som har 
varit avgörande. Och det var det som våra politiker, vi hade ju det naturligtvis som förslag till 
dem, och dem ställer sig helt bakom det att det var det viktigaste. Och det är så viktigt att öka 
kvaliteten mellan lärare och elev genom att öka kompetensen.  

 
 Och det har då också med att kika på förbättrad måluppfyllelse att göra. Och då kornar det ju in 

sig på vissa frågor som vi känner att det här ligger akut så att säga. Och sen så när det gäller 
andra saker, ja inte precis lättviktiga, men som inte kostar så mycket i tid och ekonomi så finns 
det ju dem som går på idrottsutbildningar och annat men som inte är i LL regi eller högskolans 
regi. Men det sker fortbildning på en bredare front än vad LL avspeglar hos oss. 

  
 
Sammanfattningsvis 

 

• Högre måluppfyllelse är inget det talas speciellt mycket om. Min tolkning är att själva 
hanteringen av poängtilldelning, prioriteringslistor, behörighetskrav, tjänster, ekonomi 
etc. tagit så mycket kraft. Det har också varit bråttom att få till det som krävs för 
lärarnas deltagande. 
 

 
 
5.  SAMMANFATTANDE SLUTSATSER OCH 

REKOMMENDATIONER 
 
I denna del har centrala fynd i de två delstudierna sammanfogats till en sammanfattande 
resultatbild som styrs av syftet med projektet. Efter varje delavsnitt finns en kursiverad 
rekommendation med utgångspunkt i de resultat som föreligger.   
 
Först vill jag poängtera att samtliga lärare och huvudmän är mycket positiva till 
Lärarlyftsprojektet och de medel som huvudmännen fått ta del av för att främja både 
individens och organisationens bästa.  De rekommendationer som ges i texten ska ses som ett 
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sätt att peka ut vad som fordras för att olika reformer och satsningar ska kunna genomföras så 
effektivt som möjligt.  Det är inte svårt att föreställa sig vilket arbete och vilken styrning som 
krävs om reformen inte uppfattas som positiv för huvudmän, rektorer och lärare. 
 
 
Olika nivåers och aktörers roll och delaktighet 
 
Politikerna och lärarfacken 
Politikerna och lärarfacken har i begränsad omfattning varit involverade i styrningskedjan.  
MEN där politikerna fattat beslut har det funnits en tydlighet vad gäller styrningen av vilka 
områden som skulle prioriteras och den tydliga satsningen i form av extra 
kommungemensamma medel har gjort att den enskilde läraren som gått LL fått hela sin 
utbildning finansierad.  Facken nämns endast i ett fall- har man ej hunnit med att förankra 
urvalet fackligt?  

 
• Det förefaller viktigt att reformer som ska genomföras innefattar politisk nämnd och 

fackliga organisationer för större delaktighet, synlig styrning och prioritering. 
 
 
Huvudmannanivå 
Skolchefen är mycket osynlig i processen. Det förefaller som om projektledare på delegation 
från skolchefen fått ansvar för LL.  27 % av lärarna nämner att beslutet att låta lärare delta 
togs på en mer övergripande nivå. Huvudmannen styrde via projektledare/rektorer genom att 
upprätta en prioriteringslista eller att tydliggöra vilka behov som fanns.  Antingen är lärarna 
omedvetna om att flera nivåer eller befattningshavare varit involverade i urvalsprocessen, 
eller också är det så att strategin hos huvudmännen vad gäller val av lärare/ämnen eller 
inriktningar, är att rektor utser lärare utifrån de som visat intresse.  Deltagande i LL förefaller 
vara en fråga på skolnivå. 

  
• Huvudmännen behöver synas mer i processen. Dessutom bör det klargöras att 

huvudmannen delegerat uppdraget till en utvecklings- eller projektledare. 
Styrningskedjan förefaller otydlig och syftet med projektet behöver lyftas fram så att 
deltagandet inte blir en fråga för individer, utan för organisationens bästa. 

 
 
Projektledare 
De personer som varit ansvariga för att hålla ihop lärarlyftet, samt varit kontaktpersoner till 
Skolverket, har beskrivit vad som kännetecknar detta uppdrag: det gäller att vara snabb, 
offensiv, välinformerad, modig, informationsspridare och matematiskt kunnig administratör. 
Inte minst snabbheten i en reformtät miljö, är mycket viktig. Hälften av projektledarna är 
rektorer som fått uppdrag att hålla ihop LL i organisationen. 
 
Med facit i hand, såg huvudmännen att de inledningsvis borde varit mer offensiva, haft en 
kortare startsträcka och vågat vara mer risktagande.  De ser även att de skulle ha 
uppmärksammat lärarnas ämnes- behörighet och djup, samt tänkt mer på att ge lärarna full 
behörighet som motsvarar lärarlegitimationens krav.  
 
Det har varit svårt för vissa huvudmän att hinna med, medan andra frejdigt chansat på 
överutnyttjande. Tids- och informationsbrist nämns. Vissa vågade inte gå in i LL utan att helt 
ha löst finansiering och prioritetsfrågor.  Beslut på den politiska nivån om att skjuta till medel 
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har underlättat processen. Skolor som inte samarbetar, främst i mindre kommuner, har haft 
svårare att komma igång. I något fall har kursutbudet inte stämt in på huvudmannens behov.  
Projektledarna har varit med i alla delar av processen och det framskymtar att deras 
inställning till projektet och vilja till risktagande spelat en stor roll när det gäller nyttjandet av 
poängutrymme främst under lärarlyftets första år.  Projektledaren har även spelat en stor roll 
som informationshanterare, både externt och internt.  Projektledarna har i stort varit mycket 
sysselsatta med administrativa frågor; något som gjort att syftet med projektet kommit något i 
bakgrunden. 
 

• I en reformtät tid är det viktigt att huvudmännen snabbt utser en projektledare som 
har möjligheter att arbeta intensivt med projektet, speciellt i inledningsfasen. Det bör 
tydligt framgå vem som har ansvar för att hålla ihop/administrera projektet och, inte 
minst, hävda projektets syfte. Projektet hade tjänat på en längre startsträcka och färre 
administrativa inslag. Den snabba reformtakten kan innebära att huvudmannen inte 
hinner vara strategisk när det gäller urvalet av de lärare som ska gå LL. 

 
 
 
Rektorer 
Rektorerna var, enligt lärarna, i hög grad involverade i beslutet att låta lärare gå LL. De har 
även, utifrån sin kunskap och position, haft stora möjligheter att påverka och forma policyn 
som gällt för urval av lärare. Även söktrycket från lärare har påverkat vilka som kunnat eller 
tillåtits gå.  Frågan om urvalet har marginellt involverat flera aktörer, men i högsta grad 
rektorer. 

 
Rektorerna har haft en mycket central position i processen och kan antas vara en viktig del i 
styrningskedjan avseende delaktighet i de kriterier som funnits, urval, nyttjande av tilldelade 
poäng samt vara ansvarig för att praktiskt ställa om i organisationen.  De har i mindre 
kommuner fått uppdraget att vara projektledare.  
 
Endast en lärare uppger att rektor tog ett tydligt initiativ och föreslog deltagande i LL; en 
annan nämner att rektor informerade samtliga lärare om LL och uppmuntrade dem att söka.  
 
Rektorerna har även varit delaktiga i arbetet att fastställa prioriteringslistor, informera lärare, 
utse lärare, hantera inventeringar av behörighet, ställa om i organisationen och i vissa fall lösa 
övertalighetsproblem.  Det administrativa arbetet har övervägt, kanske till nackdel för 
uppgiften att hävda projektets syfte. 
 
I slutet av LL har rektorerna blivit mer medvetna om att valet av lärare är förknippat med att 
tydligt hävda organisationens bästa. Den snabba reformtakten kan innebära att  
 

• Centrala aktörer i processen bör vara noggrannare med att hävda organisationens 
bästa i relation till syftet med projektet.  Urvalet till LL bör i högre grad styras av 
huvudmannens behov av kompetens visavi kravet på högre måluppfyllelse.  

 
 
Lärarna och lärarnas undervisning 
Lärarna har varit drivande när det gäller att söka till både prioriterade och oprioriterade 
kurser. Det är i första hand enskilda lärares egna initiativ och drivkraft som ligger bakom 
deltagande i LL. Lärarna informerade sig och gick därefter till rektor som i de allra flesta fall 
var den som godkände deltagande.  Huvudmännen är otroligt positiva till den möjlighet lärare 
fått till kompetensutveckling och upplever att lärarna är utsvultna på kompetensutveckling. 
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Det har i den senare delen av LL blivit alltmer tydligt att huvudmännen klargjort för lärarna 
att de förväntas bidra till att hela skolan eller organisationen lär. Deltagande är inte bara en 
rättighet, utan innebär också ett visst ansvar.  
 
Lärarna anser att lärarlyftet bidragit till att de känner sig mer engagerade, gladare och 
tryggare när de undervisar.  De känner en tillit i sitt yrkesutövande, större självförtroende och 
vittnar om en större arbetsglädje och undervisningslust som ett resultat av LL.  De förmår 
vara mer elevcentrerade utifrån vars och ens behov och mer flexibla då de fyllt på sin 
”verktygslåda”.  Särskilt nämns en större förståelse för, samt en beredskap att möta, elever de 
elever som har svårt att nå målen.  De är mer målmedvetna/tydliga, uppdaterade på och 
stärkta av aktuell forskning samt bättre på att samarbeta med andra lärare och med föräldrar.   
 

• Vi ska inte underskatta kraften i lärarnas kapacitetsupplevelse och hur den i sig kan 
påverka undervisningens kvalitet i en mängd avseenden.  Viktigt att lärarna, innan 
utbildningen, känner att satsningen är till både för individens och organisationens 
bästa i enlighet med det övergripande syftet; i det här fallet ökad måluppfyllelse.  

 
 
Kunskapsspridning och lärande i organisationen 
De lärare som gått LL har i begränsad omfattning involverat, informerat andra lärare/nivåer 
utanför det egna arbetslaget eller skolan. Det kan ha att göra med att valet av de lärare som 
gått LL i de allra flesta fall har varit en fråga för rektorerna eller för den individuelle läraren. 
Den kompetens som erövrats under LL förefaller vara personligt buren och något som 
kommer till uttryck i den egna undervisningen och visar sig i lärares engagemang eller tillit 
till den egna kompetensen.  Förekomsten av ett organisatoriskt lärande (Thelin, 2011) är 
något som tycks saknas i allt för många fall. 
 
Utvecklingsledare, skolchefer etc nämns sparsamt i lärarnas svar. Den nyvunna kunskapen 
som lärare fått via LL har inte spridits utanför det egna arbetslaget eller skolan. 8 lärare dvs. 
23 % av de lärare som deltagit har inte alls spridit sin nyvunna kunskaper. Jag tolkar resultatet 
som att det är i den egna undervisningen som LL gett avtryck. 
 
Det förefaller som att spridningseffekterna blir mindre om inte rektor/skolan eller 
huvudmannen varit involverad i, eller förhållit sig passiv i, urvalsprocessen. Allra minst blir 
effekterna om enskilda lärare själva drivit frågan om deltagande.  
 
När organisationen/huvudmannen varit involverad i val av lärare finns större möjligheter till 
spridning av kunskap – den nya kompetensen blir efterfrågad och synliggjord. 
 
Existerande nätverk och ämnesgrupper har använts för att åstadkomma organisatoriskt 
lärande.  Rektor har också haft ett ansvar för att spridning sker på den egna skolan via 
ämneskonferenser, arbetslagsmöten eller personalkonferenser. Dessvärre påtalas att man i 
vissa fall inte vill ha någon spridning pga av individers otillräcklighet i något avseende.  
 
I två fall finns ingen strategi för organisatoriskt lärande; det är främst i den enskilde lärarens 
undervisning som den nya kompetensen kommer till utryck.  
 
Strategin att skicka enskilda personer på utbildning kritiseras och försök görs för att få till 
skräddarsydda utbildningar från lärosätena så att många lärare kan dela nya erfarenheter och 
kunskaper.   

 35 



 
Intranät används av två huvudmän för att de som gått ska kunna lägga ut material och också 
kunna hitta varandra för vidare samarbete. 
 
 

• När det kommer till kompetensspridning är det avgörande att det finns forum där 
olika aktörer i organisationen möts.  Kompetensutveckling ska inte endast vara en 
fråga för individens bästa. Spridningen av ny kunskap främjas om stora delar av 
organisationen varit delaktiga i hela processen. Det finns anledning att i högre 
utsträckning använda nya IT-baserade lösningar för att åstadkomma spridning och 
lärande samtal i organisationen. 

 
 
Kompetensnyttjande och nya uppdrag 
18 lärare upplever att de fått/ska få nya uppdrag/nytt ansvar/ämnen efter LL. Det innebär att 
det är ca hälften av lärarna som upplever att LL har gjort en tydlig skillnad vad gäller nya 
arbetsuppgifter. 12 har inte märkt av skillnaden före och efter LL vad gäller uppdrag, ämnen, 
elevgrupper etc. och fyra endast marginellt. Detta innebär att LL ej fått ett tydligt genomslag 
när det kommer till nya grupper/ämnen etc. Jag tolkar det som att flera lärare har kvar 
grupper/ämnen som de förut varit obehöriga att undervisa i.  
 
Tillvaratagande av kompetens nämns av huvudmännen i samband med de tankar som finns 
om nya sätt att konstruera tjänster, inte minst i mindre kommuner.  
 
Lärare som gått LL och som fått full behörighet används för att handleda de är obehöriga. 
Speciellt i små kommuner kan det vara en framkomlig väg. 
 

• Ökad kompetens ska göra skillnad!  Det förefaller som om det, efter en satsning av 
detta slag, är viktigt att huvudmannen kan koppla den nya kompetens som tillförts 
huvudmannen till det lokala kvalitetsarbetet. Har, och på vilket sätt har, lärares 
djupare kompetens fått genomslag när det gäller resultat och måluppfyllelse utifrån 
ett lokalt/organisatoriskt perspektiv?  
 

 
Kommunikation av måluppfyllelse 
Flera lärare har svårt att språkliggöra hur deltagandet kan innebära att och huruvida deras 
undervisning kommer att bidra till högre måluppfyllelse som en effekt av LL.  ”Högre 
måluppfyllelse” verkar vara ett uttryck som inte ännu satt sig vare sig hos lärarna eller hos 
huvudmännen.  
 
Det lärarna främst åberopar är att de efter LL är mer noggranna med att bemöta eleverna 
empatiskt och individuellt utifrån de kunskaper och behov de har. De anpassar och varierar 
sin undervisning så att fler elever kan nå bättre resultat. De mål- och evidensbaserar sin 
undervisning, samarbetar och känner sig trygga med LL i ryggen. Förvånansvärt är att endast 
fyra lärare explicit nämner kunskap om och tydliggörandet av de mål som gäller för 
undervisningen.  
 
Högre måluppfyllelse är något som huvudmännen i liten omfattning talar om.  Min tolkning 
är att själva hanteringen av poängtilldelning, prioriteringslistor, behörighetskrav, tjänster, 
ekonomi etc. tagit så mycket kraft. Det har också varit bråttom att få till det som krävs för 
lärarnas deltagande. 
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• Vid genomförandet av reformer/utvecklingsinsatser av detta slag är det av stor vikt att 

det överbryggande syftet med projektet tydliggörs och kommuniceras på ALLA nivåer 
och av samtliga aktörer som deltar i processen. Utveckling kräver tid och 
reformtakten styr på vilket sätt olika insatser/reformer hinner bli kända. 
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Uppdrag om utvärderingsinsats inom Lärarfortbildningen  
Skolverket kommer inom ramen för uppföljningsarbetet av Lärarfortbildningsuppdraget att ge 
ett lärosäte uppdraget att utföra en kvalitativ utvärderingsinsats. Utvärderingsinsatsen syftar 
till att synliggöra hur och om utbildade lärares kompetens tas tillvara i verksamheten.  

Lärarfortbildningen 
Skolverket har regeringens uppdrag att svara för fortbildning av lärare. Uppdraget innebär att 
administrera och utbetala statsbidrag samt att ge lärosäten i uppdrag att anordna fortbildning 
(se Bilaga 1).  

Syftet med Lärarfortbildningen är att stärka lärares kompetens för att därigenom öka elevers 
måluppfyllelse. Fokus skall ligga på att stärka lärares ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska 
kompetens, men också annan relevant fortbildning som främjar elevernas måluppfyllelse. 
Rektor och skolhuvudmannen har utifrån sitt verksamhetsansvar att bedöma hur det statliga 
erbjudandet skall utnyttjas för att åstadkomma ökad måluppfyllelse. 

Fortbildningen bedrivs vid lärosäten i form av dels det reguljära kursutbudet men också i form 
av köpta kurser. De köpta kurserna har regional och ämnesmässig spridning och köps av 
Skolverket efter offertförfarande.  

Bakgrund  
Resultaten i svensk skola måste förbättras. Såväl nationella som internationella granskningar 
visar att elevers resultat har försämrats på flera områden. I den nationella utvärderingen av 
grundskolan (NU-03), som genomförts av Skolverket, framkommer att elevers 
ämneskunskaper försämrats i flera avseenden jämfört med motsvarande studie 1992 och 1995.  

Forskning och utvärderingar visar att lärares kompetens är en viktig faktor för elevers resultat. 
Skolverkets analyser av NU-03 visar att det är viktigt för elevens lärande och resultat att 
läraren har såväl lärarutbildning som utbildning i det ämne där han eller hon undervisar 
(Skolverkets rapport 282).  

För att vända den negativa utvecklingen i skolan ger regeringen stöd till lärares fortbildning. 
Behoven av fortbildning varierar mellan olika skolor och huvudmän. Det är därför av stor vikt 
att inventeringar av de mest prioriterade fortbildningsbehoven för att öka elevernas 
måluppfyllelse löpande sker på skolnivå, i dialog mellan lärare och rektor.  

Skolverket har sedan projektstarten ht 2007  genomfört flera typer av utvärderingar av 
satsningen (se översikten nedan). Statskontoret har utfört en omfattande utvärdering av 
satsningens olika delar och målgrupper fr om projektstarten ht 2007 – vt 2010. Lärosätena har 
utformat och genomfört kursutvärderingar i de av skolverket köpta kurserna, dessa 
kursutvärderingar har samlats in och systematiserats av projektgruppen. Under tre av 
satsningens terminer (vt 2008, ht 2009, vt 2009) har en webb-enkät skickats ut till samtliga 
deltagande lärare. Vidare har en rad dialogseminarier förts med kommuner som haft låg 
deltagarfrekvens och inte nyttjat möjligheten till statsbidrag. Utifrån dessa dialoger valdes ett 
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antal kommuner ut för djupintervju med syfte att försöka skapa en bild över hinder och 
möjligheter till att delta och nyttja satsningen. Vi har således redan en täckande bild av vad 
lärare upplever i kurserna. Vi har dock inte fullt så klar bild av vad som händer med läraren 
när den kommer tillbaka till sin undervisningssituation och sitt skolsammanhang.  

 

Utvärdering av  

Lärarfortbildningssatsningen 2007-2011 

  ht07 vt08 ht08 vt09 ht09  vt10 ht10 vt11  ht11 

Statskontorets utvärdering                   

Lärosätenas 
kursutvärderingar (köpta 
kurser)                   

Webbenkäter till lärare 
(köpta kurser)                   

Antal deltagande lärare i 
reguljära kursutbudet                   

Dialogseminarier 
Skolhuvudmän                   

Djupintervjuer 
Skolhuvudmän                   

Uppdragets omfattning 

Syftet med utvärderingen och tänkt målgrupp 
Det övergripande syftet med denna utvärdering är att undersöka och beskriva vilka avtryck 
denna fortbildningssatsning ger på skolan och den kommunala/fristående skolverksamheten. 
Vilka förutsättningar behövs för att Lärarfortbildningssatsningen ska bidra till ökad 
måluppfyllelse på ett så effektivt sätt som möjligt? Det är svårt att direkt mäta ökad 
måluppfyllelse hos eleverna, det är därför de utbildade lärarna och dess eventuellt ökade 
kompetens som får utgöra underlag för studien. 

Mer specifikt är syftet att undersöka hur de utbildade lärarnas kompetens nyttjas och används 
både lokalt men också centralt i organisationen. 

Den primära målgruppen för utvärderingsinsatsen är lärare som genomgått kurs med stöd av 
Lärarfortbildningen. För att nå syftet blir det också intressant att rikta sig till ett visst urval av 
rektorer, speciellt de rektorer vars lärare studien omfattar. Ett strategiskt urval av lärare är 
önskvärt. Urvalet skulle kunna baseras på lärare som kommer dels från icke högt deltagande 
huvudmän respektive mycket högt deltagande huvudmän. Det är också intressant att fånga 
lärare med olika huvudmannaskap dvs. kommunalt eller fristående. Att få en spridning av fall 
från både glesbygd och storstad samt nationell spridning kan vara av betydelse. Det skulle 
sammantaget vara intressant att synliggöra mönster i hur skolorna och  dess skolhuvudman 
nyttjar denna satsning.  

Centrala frågeställningar 
Det är av intresse att kunna synliggöra och sätta denna fortbildningssatsnings tillkomst och 
utfall i ett styrningssammanhang. Att sedan kunna dra paralleller och analysera utfall skulle 
kunna bli värdefulla kunskapskällor för framtida strategier och satsningar gällande 
fortbildning och kompetensutveckling av verksamma lärare. Detta är angeläget inte minst nu i 
det reformintensiva utbildningssystem vi befinner oss i. Exempelvis hur påverkar och 
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påverkas kedjan av aktörer till att maximera möjligheterna till ökad måluppfyllelse hos eleven 
med hjälp av de satsade resurserna via Lärarfortbildningen? Med det menar vi att det handlar 
om kedjan av följande aktörer: 
Statlig nivå (Regering, utbildningsdepartement, myndigheter) 
Huvudmannanivå (Kommunala och Fristående förvaltningschefer) 
Utvecklingsledarnivå  
Rektorsnivå 
Lärarnivå 
Elevnivå 

Målet är att nå skolutveckling för att bidra till elevernas ökade måluppfyllelse och i 
förlängningen bidra till en positiv samhällsutveckling. Hur synkroniserar dessa aktörer sina 
aktiviteter för att nå bättre resultat? Hur blir läraren mottagen efter att ha genomgått kursen? 
Hur tar man tillvara på den utbildade lärarens kompetens? Blir denne en resurs för flera än de 
egna eleverna och närmaste arbetslag? 

Inramas fortbildningssatsningen inom skolans och den kommunala/fristående verksamhetens 
strategier för att arbeta med hållbar kvalitetsutveckling och kompetensutveckling? 
Finns det en strategi för att ta tillvara den fortbildade lärarens kompetens? Är strategin en del i 
den övergripande kvalitetsutvecklingen med syfte att nå ökad måluppfyllelse? 

Specifika frågeställningar 
1. Hur tar man tillvara den utbildade lärarens kompetens? 

 
2. Vilka avtryck lämnar fortbildningen?  
• I förhållande till lärarens undervisning:  

Val av arbetsmetoder och läromedel 
Förhållningssätt 
Klassrumsklimat 

• I förhållande till kollegiala effekter: 
Bieffekter inom arbetslaget/skolan 
Nätverk 
Kontakter utanför den egna skolan/kommunen 

 
3. Är detta en satsning som fokuserar på enbart individuell kompetensutveckling 

och/eller bidrar Lärarfortbildningen till skolans verksamhetsutvecklig? 

Val av metod 
Som vi resonerat skulle det kunna vara intressant att genomföra fallstudier av kvalitativ art 
med intervjuer och observationer för att försöka skapa djupare kunskap om de ovan beskrivna 
processerna och dess villkor.  

Tidsplan 
Leverantören ska påbörja arbetet så fort det är möjligt och avrapportera till Skolverket senast 
1 juni 2011. 

Redovisning av slutresultatet av utvärderingen ska omfatta:  

• Muntlig presentation av utvärderingens resultat vid möte på Skolverket.  

• Sammanfattande skriftlig beskrivning och analys av utvärderingens resultat.  

• Leverantörens slutsatser och råd.  
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• Material för slutredovisning ska redovisas senast 2011-06-01 till Skolverket.  

Intresseanmälan 
Beskrivning av hur leverantören planerar att genomföra utvärderingen, där upplägg, metod 
och omfattning för utvärderingens olika frågeställningar framgår.  

Leverantören ska ange en ansvarig, samt en namngiven ersättare för denne, som leverantören 
har för avsikt att utse för genomförandet av uppdraget. Genomförare av uppdraget ska ha 
dokumenterad relevant erfarenhet av och kompetens för liknande arbetsuppgifter. Ett byte av 
ansvarig och/eller dennes ersättare kan enbart ske efter godkännande av beställaren.  

Totalt pris för hela uppdraget. Vi har satt ett maxbelopp på 200 000 kr. I priset skall samtliga 
kostnader ingå. Det vill säga även sådana kostnader som eventuella resor, traktamenten, eller 
andra förekommande kostnader för uppdragets genomförande. 

Det lärosäte som inkommer med den mest tillfredsställande intresseanmälan, enligt 
Skolverkets bedömning, kommer att tilldelas uppdraget.  

Sista dag att lämna intresseanmälan 
Intresseanmälan ska vara inkommen till Skolverket senast 2011-01-28 och vara giltig t o m 
2011-03-30.  
Intresseanmälan skickas per e-post till: anna-mia.bergkvist@skolverket.se 

Frågor gällande intresseförfrågan 
Frågor kan ställas till Anna-Mia Bergkvist, expert Lärarfortbildningsuppdraget, 
Utvecklingsavdelningen, Skolverket. 
E-post: anna-mia.bergkvist@skolverket.se 
Mobiltelefon: 0733-77 3370 
 

För Skolverket 
 
Mikaela Zelmerlööw, 
Projektledare Lärarfortbildningen 
Utvecklingsavdelningen 
Skolverket 
E-post: mikaela.zelmerloow@skolverket.se  
 
 
Anna Kempe, 
Enhetschef Kompetensutvecklingsavdelningen 
Utvecklingsavdelningen 
Skolverket 
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BILAGA 2 
 

 
 
     2011 05 06 

 
 
Utvärdering ”Före och efter Lärarlyftet” 
 
Du har, liksom drygt 15 000 lärare i Sverige, fullföljt en kurs inom Lärarfortbildningen som 
är en del av regeringens stora satsning Lärarlyftet. En webb-enkät, som tidigare skickats ut, 
visar att lärarna i hög omfattning är nöjda med den utbildning de slutfört.  
 
Nu vill Skolverket rikta sin uppmärksamhet på frågor som rör tiden före respektive efter 
lärarlyftet. DU är en av 60 lärare som slumpvis, men också strategiskt utvalts för att bidra 
med viktiga erfarenheter som i framtiden kan användas för att förbättra och kanske förändra 
de strategier som använts för att åstadkomma skolutveckling och högre måluppfyllelse. Vi har 
fått ditt namn via din huvudman, förvaltningschef eller utvecklingsledare där du arbetar. 
Urvalet av huvudmän representerar både större och mindre huvudmän, kommunala som 
fristående. Dessutom har vi strävat efter en geografisk spridning. 
 
Utvärderingen, som är kvalitativ, ska på uppdrag av Skolverket genomföras av undertecknad i 
två steg under våren 2011. Syftet är att undersöka hur de utbildade lärarnas kompetens blir 
synlig och nyttjas lokalt/centralt i organisationen, samt presentera möjliga strategier för 
framtida kompetens- och fortbildningssatsningar på individ, skol- och organisationsnivå.  
 
I steg I ber vi 60 lärare att skriftligt svara på de frågor som bilagts.  Efter inledande analyser 
av svaren kommer 10 huvudmän att väljas ut för en intervju så att vi kan få mer kunskap om 
de processer och strategier som gjort att lärare fått möjlighet att delta i lärarlyftet. 
 
I avrapporteringen av utvärderingen kommer inga lärare, rektorer, kommuner eller huvudmän 
kunna igenkännas eller nämnas. Ingen som deltagit i utvärderingen kommer att kunna 
identifieras. Utvärderingen följer för övrigt de etiska råd som finns utarbetade för denna typ 
av undersökning. Vi hoppas att du vill och kan bidra till viktig kunskap om 
kompetensutveckling för lärare! Om du har frågor - kontakta undertecknad. 
 
Jag är f.d lärare i grundskolan och skolforskare. Min forskning rör läxor, elevers upplevelser 
av tid, samt hur tiden organiseras i skolan. Undervisar också på lärarutbildning och fristående 
kurser bl a om utbildningsledarskap och kvalitativ metod/hermeneutik. Tack, för att du vill 
vara med! Det ska bli så spännande att läsa vad du har upplevt. 
 
Med vänlig hälsning   Ingrid Westlund 
ingrid.westlund@liu.se 
 
 
 
 
 

Institutionen för 
beteendevetenskap och 
lärande 
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Frågeformulär ”Före och efter lärarlyftet” 
Svara på följande 10 frågor kortfattat - gärna i punktform om du kan! Om du använder ett 
annat papper än det som bilagts, var då noga med att numrera och svara på frågorna i rätt 
ordning.  Skriv tydligt och texta helst! 
 
Före lärarlyftet     
 

1. Varför fick just du gå lärarlyftet - hur och varför valdes du ut? 
•  

 
•  

  
•  

2. Vilka/vem valde dig? 

•  

3. Övrigt du vill kommentera eller berätta? 

•  
 

•  
  

 

             LÄRARLYFTET 
 
Efter lärarlyftet 
 

4. På vilket sätt avspeglar sig dina nyvunna kunskaper i din undervisning? 
 

•  
 

•  
  

•  

5. Låt oss anta att du är en elev i din klass/grupp? Berätta hur du skulle märka att din 
lärare utbildat sig inom Lärarlyftet? 

•  

•  

•  
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6. Beskriv på vilka sätt måluppfyllelsen har/kan ha främjats som en följd av ditt 
deltagande i Lärarlyftet! 

•  

•  

•  

7. Hur har dina erfarenheter och kunskaper från Lärarlyftet kunnat spridas på din skola/i 
din organisation/kommun? 

•  

•  

•  

8. Upplever du några skillnader före och efter utbildningen vad gäller nya uppdrag, 
klasser, ämnen eller grupper? 

•  

•  

•  

9. Vilka externa kontakter har Lärarlyftet bidragit till? 

•  

•  

•  

10. Har du övriga synpunkter att ge oss när du tänker på ditt arbete som lärare efter 
slutförd Lärarlyftskurs? 

 
•  

•  

•  

 
Stort TACK för din medverkan. Lägg dina svar i bilagt svarskuvert senast den 20 maj.  Om 
du skickar dina svar i annat kuvert, så är adressen Ingrid Westlund, IBL, Linköpings 
universitet, 581 83 Linköping 
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BILAGA 3 
 

 
LINKÖPINGS UNIVERSITET 
Ingrid Westlund 
2011 08 24 

 
 
 
UTVÄRDERING AV LÄRARLYFTET – steg II 
 
Du har tidigare lämnat namn på lärare som gått lärarlyftet. Tack för det! 37 lärares svar har nu 
sammanställts och vi går ni vidare med att samla in ny information från olika huvudmän i vårt 
avlånga land.  En sak är säker- Lärarlyftet har verkligen varit ett lyft för de lärare som lämnat 
svar.  
 
Vi önskar nu, per telefon, genomföra en kort intervju (ca 5 frågor) med ca 10 kontaktpersoner 
kring själva urvalsprocessen, huvudmannens strategi vad gäller kompetensförsörjning etc.  
Om du känner och tycker att någon annan person än du själv bör svara på våra frågor, var 
vänlig meddela namn och e-postadress till denna person. Det kan vara en rektor, 
projektledare, utvecklingsledare eller skolchef.   
 
Det kommer ej att framgå vilka personer eller huvudmän som intervjuats när vi skriver fram 
våra resultat.  Vi är endast intresserade av övergripande mönster vad gäller huvudmännens 
strategier vad gäller lärarlyftet. 
 
Var snäll och bekräfta att du fått detta e-postmeddelande, samt att du godkänner att vi 
kontaktar dig för en intervju. Därefter kommer du att bli kontaktad av doktorand Camilla 
Forsberg, Linköpings universitet. Hon är den som kommer att genomföra en telefonintervju, 
som bandas.  
 
MED VÄNLIG HÄLSNING och hopp om att du vill bidra med dina erfarenheter och tankar 
vad gäller Lärarlyftet. 
 
Ingrid Westlund 
ingrid.westlund@liu.se 
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BILAGA 4 
 

 
 
 
Intervjufrågor  huvudmännen 
 
Urvalsprocessen 
På vilket sätt har huvudmannen varit involverad i urvalsprocessen - beskriv hur ni tänkt vad 
gäller de lärare som valts?  
 
Beskriv rektors roll i urvalsprocessen ev. som förtydligande.  
 
 
Kompetensnyttjande 
Beskriv hur ni agerat när det gäller kompetensnyttjande efter LL.  
 
På vilket sätt har lärarnas nya kompetens nyttjats på skolan/kommunen/organisationen? Vilka 
strategier/vilka hinder finns för att effektivt nyttja ny kompetens för högre måluppfyllelse?  
 
Spridning i organisationen  
Hur har lärarnas nya kunskaper spridits i organisationen? Hinder och möjligheter? 
 
Vad har huvudmannen lärt efter de första omgångarna av LL?  Har strategierna förändrats i 
något avseende? 
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