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Sammanfattning 

I den här studien undersöktes hur Skolverkets stödmaterial kan påverka lärares autonomi. I 

studiens teoretiavsnitt presenteras begreppet continuing professional development  (CPD) som handlar 

om den fortbildning lärare förväntas genomgå under sitt yrkesliv och hur CPD kan ses som ett sätt 

att styra lärares arbete. Skolverket anses vara en betrodd källa vid val av fortbildning. I avsnittet 

behandlas även vad autonomi innebär för lärare. Studiens empiriska material bestod av fyra av 

Skolverkets stödmaterial i undervisningen. Det analytiska verktyg som användes för att kunna 

undersöka stödmaterialens påverkan på autonomin baserades på LaCoes (2008, s. 39) sex 

dimensioner av den individuella autonomin. I studiens forskningsöversikt presenteras ett urval av 

den forskning som genomförts rörande styrningen och olika faktorer som kan påverka styrningen 

av den svenska skolan. I bakgrunden presenteras den Tillitsdelegation som Regeringen tillsatte år 

2016 för att undersöka hur styrningen av bland annat skolan kan förbättras och hur reformerna 

påverkat hur styrningen av skolan sett ut. 

Studiens resultat visade att lärares autonomi kan påverkas av innehållet i stödmaterialen och att 

stödmaterialen kan anses styrande. Analysen av empirin visar även att det finns detaljstyrning i 

materialens innehåll som liknar en regelstyrning. 
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Inledning 

Den här studien gjordes av Camilla Lindahl och Mikael Forssbeck under kursen självständigt arbete 

1 på Grundlärarprogrammet F-3. Under en tidigare kurs har vi läst om läraryrkets profession vilket 

intresserade oss. Diskussionen om lärares autonomi är något som diskuterats och debatterats vilket 

gjorde oss intresserade av att undersöka vad lärares autonomi egentligen är och vilka förutsättningar 

som finns för lärare att vara autonoma. 

 Skolverket och de styrdokument som är framtagna av myndigheten är något som lärare är 

bundna till och måste följa. Det som intresserade oss var om det även finns andra styrande faktorer 

som kan påverka lärarrollen och lärares autonomi. Läroplanen är det styrdokument som sätter 

målen för vad eleverna ska kunna och dess utformning är starkare styrt än den föregående 

läroplanen var. Samtidigt kräver lärarrollen ett visst mått av autonomi för att kunna anpassas efter 

arbetet med de individuella förutsättningar som finns. Regeringen tillsatte dessutom en 

Tillitsdelegation år 2016 med en önskan om att lita på professionernas yrkeskunnande inom 

offentlig förvaltning. Det berör skolan som är en del av den offentliga förvaltningen. Dessa tankar 

var något som intresserade oss och gjorde att vi ville undersöka var det finns plats för lärare att 

vara autonoma i sin yrkesroll. I samråd med vår handledare Gustaf Jansson Bjurhammer valde vi 

att undersöka styrningens påverkan på läraryrket då styrning inte minst ifrån Skolverket påverkar 

lärare i deras vardag. För att kunna undersöka detta har vi i den här studien undersökt Skolverkets 

material för ”stöd i undervisningen” för att se om dessa dokument styr lärares arbete.  

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Gustaf Jansson Bjurhammer för den vägledning han 

gav oss under framställandet av arbetet.  
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Bakgrund 

Under 1990-talet påbörjades stora reformer av det svenska skolsystemet vilket har inneburit att 

styrning av den svenska skolan genomgått stora förändringar under de senaste 30 åren. Nedan 

presenteras först Skolverkets arbetsuppgifter och roll inom skolorganisationen. Sedan visas hur 

förändringarna av graden detaljerad regelstyrning har minskat och ersatts av styrning genom mål 

och resultat och att styrningen har decentraliserats. Därefter presenteras den Tillitsdelegation 

Regeringen tillsatte 2016 med uppdrag att utreda styrningen av den offentliga förvaltningen. 

Avslutningsvis presenteras den läroplan, Lgr 11, som är aktuell idag. 

   

1990-talets reformer skedde under ett kort tidsintervall och är även de mest omfattade i svensk 

skolhistoria (Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 116). 1991 ersatte Skolverket den dåvarande 

Skolöverstyrelsen (Kirsten & Wermke, 2017, s. 395). Skolverkets främsta uppgift var att utveckla 

skolan och se till att uppföljning, utvärdering och tillsyn av skolan fullföljdes. Den skolutveckling 

som skulle ske skulle baseras på nationell uppföljning, utvärdering och forskning och Skolverket 

ansvarade för att en nationell utvecklingsplan skulle upprättas (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014, s. 

114). Skolverket är en statlig myndighet och dess arbetsuppgifter utgår från regeringens 

instruktioner till myndigheten. Skolverket sätter ramar för hur skolverksamheten ska bedrivas och 

bedömas. De tar fram kursplaner, ämnesplaner, kunskapskrav, prov, föreskrifter och allmänna råd. 

Myndigheten analyserar och tar fram statistik om skolan och ansvarar för deltagandet i 

internationella studier. De stödjer utvecklingen i skolan och ser till att förbättringsarbetet 

fortskrider genom fortbildning av personalen inom skolan (Skolverket, 2018t). Den fortbildning av 

lärare Skolverket ansvarar för kallas continuing professional development (CPD). Lärare förväntas 

kontinuerligt fortbilda sig under loppet av sin yrkesutövning. Utveckling i skolan och fortbildning 

av skolans personal stöds av Skolverket (Skolverket, 2018s). Skolverket är på det sättet en viktig 

styrande faktor inom skolans verksamhet. De anger riktlinjer för skolans arbete och författar de 

läroplaner lärare är skyldiga att följa. Skolverket producerar även stödmaterial för att underlätta för 

lärare att arbeta efter riktlinjerna och uppnå förväntningarna om det fortsatta lärandet (Skolverket, 

2018t).  

 Nils Kirsten och Wieland Wermke (2017) påtalar år 1991 när Skolverket ersatte 

Skolöverstyrelsen som en viktig markör som visar när skolan gick från den dåvarande 

regelstyrningen till att bli mål- och resultatstyrd (Kirsten & Wermke, 2017, s. 395). Regelstyrning 

beskrivs som att skolan som organisation var uppbyggd och anpassad till att vara detaljstyrd med 

en hårt reglerad skolverksamhet (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014, s. 114), beslut gällande skolan 

togs genom politiska beslut efter att utredningar genomförts (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014, s. 

625). Mål- och resultatstyrningen som infördes förändrade statens styrning av skolan. Staten skulle 

nu styra skolan genom skollagen och olika förordningar som utgick från nationell uppföljning, 

utvärdering och tillsyn av verksamheten (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014, s. 114).  

Den svenska förvaltningen och då även skolans organisation, gick från att vara centraliserad till 

alltmer decentraliserad. En centraliserad skola karakteriseras av en stark hierarki med ett skrivet 
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regelsystem och en tydlig arbetsdelning. Beslut rörande arbetsformer och innehållet i kurs- och 

läroplaner tas i närhet till regering och riksdag. (Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 162) 

 Decentralisering handlar inom politiken om att en högre nivå i det politiska spelet lämnar över 

ansvar till en lägre nivå (Jarl & Rönnberg, 2015, s. 48). Den tidigare gällande regelstyrningen ersattes 

av mål- och resultatstyrning. Regelstyrningen var mer baserad på att staten både styrde hur 

undervisningen i de olika ämnena lades upp och utfördes samt vilka kunskaper eleverna skulle ha 

när de gick ur skolan (Jarl & Rönnberg, 2015, s. 28-30). Den införda mål- och resultatstyrningen 

var en förändring i hur skolan skulle styras, då mål- och resultatstyrningen förde med sig att staten 

utvärderar måluppfyllelse istället för att styra hur vägen till målet ska se ut. Vägen till målen var 

tanken att lärarna själva skulle ha möjlighet att styra över. Målen lärarna och skolan har att rätta sig 

efter uttrycks i olika styrdokument som exempelvis läro- och kursplaner (Jarl & Rönnberg, 2015, s. 

29). En pådrivande faktor bakom det nya mål- och resultatorienterade styrsättet var New Public 

Management (NPM). Tankar om konkurrens, individanpassning och resultatkontrakt stod i fokus 

(Wahlström, 2015, s. 84). Tankarna grundade sig i att marknaden ska styra utbudet av 

verksamheterna. Den efterfrågan som finns ska se till att tillgången blir platsanpassad och även 

höjer kvaliteten på de verksamheter som etableras, om marknaden efterfrågar det bästa kommer 

endast det bästa utbudet att finnas (Lindblad & Lundahl, 2015, s. 24). 

Regeringen ansåg att det fanns brister i styrningen av den offentliga förvaltningen, och då även 

inom skolan som är en del av denna förvaltning. Reformerna som inneburit en decentraliserad 

styrning och styrning med mål och resultat hade medfört brister. Bristerna fanns i att 

verksamheterna inte kunde styras efter deras egna och medborgarnas behov. Brister fanns även i 

att styra verksamheterna med tillit till medarbetares kompetens och förmåga. Därför tillsattes 2016 

Tillitsdelegationen av den dåvarande Regeringen ledd av Stefan Löfvén (S) för att utreda hur 

bristerna i styrningen av de offentliga förvaltning skulle kunna förbättras (Sverige & 

Tillitsdelegetionen, 2017, s. 18).  

 

Regeringen har aviserat att den vill se en mer tillitsbaserad styrning bortom de negativa effekter 

som följt av de senaste decenniernas styrning med en kraftig mål- och resultatstyrning, granskning 

och uppföljning. Det finns bland forskare och representanter från olika verksamheter i offentlig 

sektor en samstämmighet kring att denna styrning har bidragit till ett stort fokus på administration 

och dokumentation. Till de problem som lyfts fram är också överdriven detaljkontroll av 

medarbetare samt en bristande förmåga att ta tillvara deras kompetens, vilket riskerar att 

underminera förmågan att möta brukarnas behov på ett ändamålsenligt sätt. Detta har föranlett 

Tillitsdelegationens uppdrag att utveckla en styrning som i större omfattning baseras på tillit – en 

mer tillitsbaserad styrning. (Sverige & Tillitsdelegationen, 2017, s. 46 - 47) 

 

Tillitsdelegationens uppdrag var att granska styrningen av offentligt finansierad verksamhet. 

Utgångspunkten var att utveckla en styrning som i större grad kunde innefatta större tillit. Målet 

var att skapa en ändamålsenlig styrning med välfärdstjänster av hög kvalitet som möter 

medborgarnas behov (Sverige & Tillitsdelegetionen, 2017, s.26). Delegationen skulle komma med 



7 
 

förslag och analysera all verksamhet inom offentlig sektor för att se hur styrningen skulle kunna 

utvecklas samtidigt som den erfarenhet som fanns hos arbetarna skulle kunna tas tillvara på bästa 

sätt. Den erfarenhet och kompetens som medarbetarna hade skulle tas tillvara för att höja kvaliteten 

på alla tjänster inom offentlig verksamhet (Sverige & Tillitsdelegetionen, 2017, s.3).  

Delegationen kom fram till att för att uppnå målet, välfärdstjänster med hög kvalitet, krävdes 

en möjliggörande styrning och tillit. En styrning som ser till att medborgarnas behov tillgodoses 

genom att tillvarata medborgarnas, medarbetenas och politikernas olika utgångslägen (Sverige & 

Tillitsdelegetionen, 2017, s. 70). Styrning som baseras på tillit kräver att alla aktörer inom 

verksamheten känner förtroende och tillit mot varandra (Sverige & Tillitsdelegetionen, 2017, s.57). 

Styrning som värnar om medarbetarnas handlingsutrymme, tid för kärnverksamheten och 

möjligheter till innovation och verksamhetsutveckling var sådant som ansågs nödvändigt (Sverige 

& Tillitsdelegetionen, 2017, s. 66). Metoder för att främja möjliggörande och tillit var bland annat 

mindre detaljstyrning (Sverige & Tillitsdelegetionen, 2017, s. 54), att medarbetarnas åsikter och 

kunskaper skulle användas vid beslutsfattning (Sverige & Tillitsdelegetionen, 2017, s. 55), dessutom 

skulle uppföljningen behöva vara ändamålsenliga och medarbetarna skulle behöva involveras i dess 

utformning (Sverige & Tillitsdelegetionen, 2017, s. 56). Dock behöver styrningen värna om den 

demokratiska processen och de ekonomiska medel som finansierar verksamheten. Det krävs på så 

vis vissa kontrollerande inslag. Delegationen menade dock att styrning inte bör vara mer detaljerad 

än vad nöden kräver (Sverige & Tillitsdelegetionen, 2017, s. 151). Eftersom mer detaljerad styrning 

skapar större hinder ju längre ut i verksamheten som den når (Sverige & Tillitsdelegetionen, 2017, 

s. 153).  

 

I ljuset av den presentation vi givit av Tillitsdelegationen är det intressant att diskutera den läroplan 

vi har idag, Lgr11. Den ger en tydligare vägledning för lärare än sin föregångare Lpo94. Lgr11 har 

en tydligare styrning samtidigt som det i den fokuseras på mål och resultat. Läroplanens delar syfte, 

centralt innehåll och kunskapskrav visar ett större fokus på innehåll än sin företrädare. I det centrala 

innehållet finns mer detaljerade beskrivningar kring teman, lärostoff, begrepp och aktiviteter 

(Wahlström, 2015, s. 91). De övergripande motiven är enligt Ninni Wahlström (2015) tydligare 

styrning, tydligare resultatmedvetenhet och kunskapsbedömning samt ökad uppföljning, kontroll, 

spridning och användning av resultat. Det visar tecken på en recentralisering (Wahlström, 2015, s. 88) 

då ansvar och befogenheter återkallas från lägre nivåer till högre nivåer i styrelsekedjan (Lundgren, 

Säljö & Liberg, 2014, s. 631).  
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Det kan uppfattas motsägelsefullt att Tillitsdelegationen förespråkar en mindre detaljerad styrning 

och att ha en läroplan innehållande en tydligare styrning. Därför är det intressant att studera 

innehållet i de stödmaterial som Skolverket producerar med syfte att hjälpa lärare att utveckla sitt 

arbete och sin undervisning för att hålla sig till Skolverkets riktlinjer. Lärare förväntas kontinuerligt 

under sitt yrkesliv fortbilda sig, den kontinuerliga fortbildningen kallas continuing professional 

development (CPD) och innefattar allt stöd lärare har till förfogande för att motsvara förväntningarna. 

Vi vill utifrån detta studera hur CPD som kommer från Skolverket kan styra lärare. I vår studie 

undersöktes Skolverkets ”stödmaterial i undervisningen” för att se hur denna typ av CPD kan styra 

lärare i sin yrkesutövning.              
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Forskningsöversikt 

I detta kapitel presenteras forskning som rör styrande faktorer inom skolans värld. 

Forskningsöversikten ger en bild av forskningsläget kring styrningen av skolan. Först presenteras 

forskning rörande de aktörer som finns inom skolans organisation och hur de har kunnat påverka 

lärarrollen. Sedan presenteras påverkningsfaktorer på lärarrollen och hur dessa har kunnat styra 

och förändra läraryrket. Avslutningsvis sammanfattas kapitlets innehåll.  

New Public Management och fler aktörer  

Anders Fredriksson skriver i sin avhandling Marknaden och lärarna (2010) att fler aktörer kan styra 

över skolverksamheten och att det har orsakat förändringar för läraryrket. Han studerade några av 

de reformer som infördes under 1990-talet och deras påverkningar på läraryrket. Han menade att 

kommunerna fick ett större inflytande över lärares yrkesutövning. Staten gav kommunerna 

inflytande i skolpolitiken vilket gjorde att skolpolitiker i kommunerna kunde använda sitt 

handlingsutrymme för att på ett nytt sätt styra skolan efter lokala förutsättningar och tankesätt 

(Fredriksson, 2010, s. 185). Även rektorer fick på ett nytt sätt lättare att påverka lärarens 

yrkesutövning. Rektorerna fick ett större ansvar att avgöra hur verksamheten skulle utformas på 

just deras skola (Fredriksson, 2010, s. 186). Vidare menade Fredriksson (2010) att 

marknadsanpassningen även förde med sig ett nytt synsätt på elever. Eleverna sågs efter 

marknadsanpassningens införande som kunder. I enlighet med de tankar NPM förde med sig hade 

kunderna en viktig roll i styrandet av verksamhetens kvalitet. Kunderna, i det här fallet elever och 

vårdnadshavare, styr skolans kvalitet genom att efterfråga en skola av hög kvalitet. Skolan behövde 

därför ta större hänsyn till eleverna och vårdnadshavares krav på hur undervisningen skulle 

utformas, vilket gav elever och vårdnadshavare större inflytande över skolan. Lärare behövde enligt 

Fredriksson (2010) därför inte endast ta hänsyn till den styrning som kom ifrån staten genom 

styrdokument. Styrning rörande klassrumsaktivitet och elevernas undervisning kunde även komma 

från elever och vårdnadshavare. (Fredriksson, 2010, s. 187). 

 Fredriksson menade (2010, s. 187) att styrningen från de olika aktörerna som på ett annat sätt 

hade fått inflytande över skolan minskade lärarens egna beslutsrätt i klassrummet. 

 

Påverkningsfaktorer 

I Magnus Frostenson studie Lärarnas avprofessionalisering och autonomins mångtydighet (2012) undersöks 

autonomi i lärarnas dagliga arbete. Frostenson (2012) studerade styrande faktorer som påverkade 

lärare i det dagliga arbetet (Frostenson, 2012, s. 60). I studien intervjuades lärare för att ta reda på 

hur de uppfattade sina möjligheter att vara autonoma samt vilka styrande inslag lärarna ansåg 

påverka det egna beslutsfattandet. Studien visade att oavsett vilka påverkningsfaktorer som 

påverkade lärarnas vardagliga arbete, berodde det i största delen på hur huvudmän och skolledning 

var organiserade och hur de använde sitt eget inflytande. Lärarnas uppfattningar var att det i första 
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hand var skolledning, rektorer och huvudmän som kunde påverka det dagliga arbetet. (Frostenson, 

2012, s. 73). 

Frostenson (2012, s. 49) menade att reformerna påverkade det som brukar benämnas som 

autonomi för lärarkåren. I studien påvisades att inflytandet från NPM hade påverkat lärares 

autonomi i olika grad. Trots en övergripande förlust av autonomi fanns det lärare som i hög grad 

fortfarande hade inflytande över sin egen yrkesutövning (Frostenson, 2012, s. 73). Han menade att 

en ökad marknadsanpassning som minskade lärarnas egna möjligheter att ta beslut kunde skönjas 

men att den minskade autonomin såg olika ut från skola till skola. Lärarnas egna beslutsfattande 

påverkades i första hand av skolans organisation och huvudmännens sätt att styra. Det innebar att 

graden av förlust av autonomi på ett personligt plan kunde variera från lärare till lärare (Frostenson, 

2012, s. 73).  

 

Niklas Stenlås (2011, s. 24) menade att det har skett en omdefiniering av lärares yrkesroll. Artikeln 

Läraryrket mellan autonomi och statliga reformideologier (2011) syftade till att undersöka skolreformer 

under de senaste 25 åren och hur reformerna hade påverkat läraryrket (Stenlås, 2011, s. 23). 

Områdena som undersöktes i artikeln var införandet av målstyrning i utbildningssektorn, 

införandet av individuell lönesättning, omorganiseringen av skolarbetet, introduktionen av 

managementtänkande i skolan samt konkurrensutsättningen av skolverksamheten. Resultaten av 

Stenlås (2011) studie visade att det inte var lärare som i första hand utformade normer och interna 

regler. Det handlade inte längre om att lita på lärares omdöme och yrkesskicklighet. Lärares 

värderingar skulle inte längre styra verksamheten. Yrkesrollen hade förändrats. Det skulle 

möjliggöras för utomstående aktörer att styra lärares arbete. Det innebar styrning från 

skolledningen, styrning genom valfrihet för kunder, styrning genom konkurrensutsättning och 

styrning genom standardisering, uppföljning och utvärdering (Stenlås, 2011, s.24). 

 

Ulf Lundström skrev i sin studie Teacher autonomy in the era of New Public Management (2015) att som 

resultat av ökade krav på kontroll, redovisningsplikt och standardiseringar hade en ny lärarroll vuxit 

fram. Lärarens arbete hade blivit mer standardiserat, rationaliserat och övervakat. Lärare granskades 

hårdare både gällande process och utfall. Resultaten i Lundströms studie (2015, ss. 81 - 82) visade 

att lärare förväntades inta en roll som effektiv lärare.  

I studien undersöktes hur reformerna under 1990-talets början hade påverkat lärarrollen. 

Lundström (2015) intervjuade 119 lärare under perioden 2002 - 2014. Han fann det relevant att 

undersöka sin studies empiriska material (Lundström, 2015, s. 27) ur två olika syner på yrkesrollen, 

occupational och organisational professionalism. Inom occupational professionalism karakteriserades 

lärares yrkesroll av kollegial auktoritet, kompetens, förtroende, professionell etik, diskretion och 

möjligheten att bestämma över sitt yrkesutövande. Inom organisational professionalism 

karakteriserades yrkesrollen av att vara “toppstyrd” av chefer och arbetsgivare. Det var chefer och 

arbetsgivare som såg till att de förändringarna som den marknadsanpassade skolverksamheten 

krävde genomfördes. Ledarskap och hierarkisk auktoritet var framträdande inom organisational 

professionalism. Likaså var standardiseringar, extern kontroll och redovisningsansvar 
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framträdande. I denna typ av yrkesroll förväntades lärare vara leverantörer av offentliga tjänster. 

Lärare skulle utföra uppdraget. Ur ett ledarskapsperspektiv kunde man tolka utvecklingen som så 

att styrning utifrån kunde göra att en del lärare intog en mer organisatorisk roll. Läraren hade intagit 

en roll som effektiv lärare, utförare men inte utformare av arbetet (Lundström, 2015, ss. 81 - 82). 

 

Nils Kirsten och Wieland Wermke studie Governing teachers by professional development: state programmes 

for continuing professional development in Sweden since 1991 (2017) undersökte vilka styrande effekter det 

fanns vid utvecklingen av CPD genom fortbildningsprogram och om det kunde påverka läraryrket 

(Kirsten och Wermke, 2017, s. 391). Kirsten och Wermke (2017) undersökte om 

fortbildningsprogrammen användes som stöd för lärare att utveckla sin yrkesroll eller som ett 

verktyg för att styra lärare med. De menade att fortbildning kan ”[…] support or impose certain 

kinds of relations with pupils or certain teaching content” (Kirsten & Wermke, 2017, s. 391). 

Fortbildningen kunde fungera både som ett stöd och ett hinder för olika sätt att lägga upp 

undervisningen och för visst ämnesinnehåll. I studien kom författarna fram till att det fanns spår 

av att fortbildningens innehåll speglade en nationell reformagenda mer än individuell fortbildning 

för lärare (Kirsten & Wermke, 2017, s. 392). 

I studien belystes betydande aspekter som fortbildningsprogram kunde styra lärarprofessionen 

genom. Dessa punkter var i synnerhet lokalt- och centralt styre, hur programmen användes på 

skolor och i kommuner, lärarens ideal och utvärderingens roll. Hur aspekterna implanterades och 

antogs på lokal nivå var svårt att undersöka och förblev en empirisk fråga, dock visade studien att 

staten hade en hög aktivitet under utformningen av fortbildningsprogrammen vilket således gjorde 

att de kunde ses som ett sätt för staten att styra skolsystemet (Kirsten & Wermke, 2017, s. 406). 

Kirsten och Wermke (2017) menade att styrning inte enbart sker genom en enväldig härskare, 

statens direktiv bör mer ses som ett resultat ur påverkningar från en mängd olika aktörer. Kirsten 

och Wermke menade att då direkt styrning av skolan inte längre var möjligt efter att regelstyrningen 

ersatts av mål- och resultatstyrning var CPD genom fortbildningsprogram ett verktyg för statlig 

intervention (Kirsten & Wermke, 2017, s. s. 392). 

Sammanfattning  

Som visat i den forskning som presenterats påverkar olika aktörer lärarrollen. Vid införandet av 

NPM blev lärare tvungna att ta hänsyn till fler styrande röster vid sin planering och vid utförandet 

av undervisning. Framträdande var det inflytande elever och vårdnadshavare fick i och med 

marknadsanpassningen (Fredriksson, 2010, s. 187). Frostenson (2012, s. 49) menade att 

marknadsanpassningen påverkade lärares frihet i yrkesutövandet. Graden av autonomi kunde 

variera från lärare till lärare då lärares möjligheter att fatta självständiga beslut påverkades av skolans 

organisation och huvudmännens styrsätt (Frostenson, 2012, s. 73). Stenlås (2011, s.24) menade att 

yrkesrollen hade förändrats. Lärarens arbete hade blivit mer standardiserat. Lärare granskades 

hårdare både gällande process och utfall och det hade fört med sig att lärares omdöme och 

yrkesskicklighet inte längre var det som värderades högst. Resultaten i Lundströms studie (2015) 

visade ett liknande mönster. Lärare förväntades inta en roll som effektiv lärare, där lärare blev mer 
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av en utförare än utformare av offentliga tjänster. Lärare skulle som effektiv lärare ha en mer 

organisatorisk roll och blev en utförare av uppdraget (Lundström, 2015, ss. 81 - 82). Kirsten och 

Wermke (2017) menade att fortbildningsprogram kunde användas som ett stöd eller ett hinder för 

olika sätt att lägga upp undervisningen och fungera som stöd eller hinder för visst ämnesinnehåll 

(Kirsten & Wermke, 2017, s. 391). Den presenterade forskningen visade att aktörer som elever, 

vårdnadshavare (Fredriksson, 2010, s. 187), rektorer och huvudmän (Frostenson, 2012, s. 73) 

kunde påverka lärarrollen. Den visade även att CPD genom fortbildningsprogram som kom från 

staten kunde vara styrande och påverka yrkesrollen (Kirsten & Wermke, 2017, s. 392).  
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Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Först presenteras begreppet 

autonomi. Begreppet delas upp i sex dimensioner för att möjliggöra en analys av hur Skolverkets 

stödmaterial, som en del av CPD, kan påverka lärares autonomi. Därefter presenteras begreppet 

continuing professional development (CPD) och hur det kan ses som ett sätt att styra lärares arbete.  

 

Autonomi  

I forskningen kring lärares autonomi framgår att begreppet är komplext och saknar en entydig 

definition (Ballou, 1998, s. 109). Ursprungligen stammar ordet från grekiskans autonomos, auto 

betyder själv, nomos betyder lag, självlag med andra ord. Inom professionsforskning menar man 

att en grundbult för professionell autonomi är att utövaren av professionen behöver tillräcklig 

auktoritet över sitt arbete för att kunna utöva oinskränkt handlande (Freidson,1994, s. 166).  

 

Autonomins behov av uppdelning 

För att fånga fenomenet autonomis bredd definierar den franska skolforskaren Kathryn A. Ballou 

(1998) autonomi genom ett antal viktiga teman. Ballou (1998) delar upp begreppet i sex teman. De 

teman som är viktiga inom autonomi; självstyrande, kompetens, beslutsfattande, kritisk reflektion, frihet och 

självständighet, inneha självkontroll och självreglering (Ballou, 1998, ss. 103 - 105). Utifrån dessa 

definitioner definierar Ballou autonomi som förmågan att bestämma över sina egna handlingar, 

genom självständiga val inom ett system av principer och lagar inom professionen (Ballou, 1998, s. 

105). Med anledning av att skolan och lärares arbetssituation är komplex är det nödvändigt att se 

lärares autonomi som flerdimensionell (Frostenson, 2012, s.60). För att fånga fenomenet autonomi 

har Magnus Frostenson (2015) valt att dela upp det i olika delar. Frostenson (2015) är kritisk till 

det traditionella synsättet på autonomi som han beskriver som ”all or nothing” (Frostensson, 2015, 

s. 26). Det innebär en syn på autonomi som något man antingen har eller inte har utan något 

mellanting. Det överensstämmer inte med den verkliga situationen. Skolverksamhetens 

komplexitet innebär att det flerdimensionella synsättet på autonomi är nödvändig.  Frostenson 

(2015 s. 22 – 24) delade begreppet i tre delar, generell professionell autonomi, kollegial autonomi, individuell 

autonomi. Dimensionerna berör olika delar av skolans organisation (Frostenson 2012 s. 60). Den 

generella professionella autonomin är professionens autonomi i stort (Frostenson 2012 s. 52). Den 

kollegiala autonomin är den autonomi kollegiet besitter på lokal nivå (Frostenson 2012 s. 57) och 

den individuella autonomin är den autonomi varje enskild lärare besitter (Frostenson 2012 s. 59). 

En förlust av generell professionell autonomi innebär inte nödvändigtvis en förlust av kollegial eller 

individuell autonomi (Frostensson, 2012, s. 49). Frostenson (2012) menar också att 

decentraliseringen inneburit att behovet av att dela upp autonomibegreppet ökat. 

Beslutfattningsprocesser och styrning skiljer sig mellan skolans huvudmän och det decentraliserade 

skolsystemet innebär att lärares autonomi kan variera från plats till plats (Frostensson, 2012, s. 73). 
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Clayton Singer LaCoe III (2008) fokuserar på den individuella delen av autonomi och delar 

begreppet autonomi i sex dimensioner. LaCoe (2008) har tagit fasta på var lärare själva anser att 

möjligheten att vara autonom är viktigt. LaCoe (2008) delar då upp den individuella autonomin i 

sex dimensioner: läroplan, pedagogik, bedömning, elevdisciplin, klassrumsmiljö, professionell utveckling (LaCoe, 

2008, s. 39). 

   Dimensionerna är inte statiska utan bör snarare ses som referenspunkter för analys. 

Dimensionerna kan gå in i varandra och delar av det stödmaterial som studerades i studien kan 

därför tillhöra flera dimensioner, LaCoe (2008, s. 39) beskriver innehållet i dimensionerna på 

följande vis. 

 

Läroplan: Denna dimension behandlar vad undervisningen ska handla om, exempelvis genom att 

lärostoff anges.  

 

Pedagogik: Denna dimension behandlar metoder för instruktioner, hur lärare bör instruera elever, 

hålla genomgångar, presentera uppgifter och föra samtal med elever. 

 

Bedömning: Denna dimension behandlar förslag eller instruktioner angående hur lärare ska hantera 

bedömning av elever, bedömningsmatriser eller förslag gällande hur elevarbeten kan bedömas.  

 

Elevdisciplin: Denna dimension behandlar förslag eller instruktioner angående hur lärare ska 

hantera elevers beteende.  

 

Klassrumsmiljö: Denna dimension behandlar förslag eller instruktioner rörande hur lärare ska 

hantera den fysiska miljön i klassrummet samt gällande hur mycket tid som ska läggas på olika 

moment i undervisningen.  

 

Professionell utveckling: Denna dimension behandlar utbildning av lärare. Förslag på utbildning 

och utbildningsmaterial, information riktat till lärare som fyller funktionen att öka lärarens kunskap.  

 

Studien syftar inte till att undersöka den praktiska användningen av stödmaterialen. Materialens 

utformning är i fokus och av den anledningen syftar autonomi till materialens innehåll och vilken 

nivå av autonomi som förmedlas i materialen. Den teoretiska utgångspunkten kommer således att 

användas för att tolka stödmaterialens innehåll och vad stödmaterialen förmedlar i förhållande till 

LaCoes sex dimensioner av autonomi.  
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Continuing professional development 

Inom läraryrket finns ett behov av livslångt lärande och som lärare måste man hålla sig uppdaterad 

om de senaste rönen i sina undervisningsämnen men även inom didaktik och pedagogik. Lärares 

livslånga fortbildning brukar benämnas som contiuing professional development (CPD) 

(Skolverket, 2018s) En av Skolverkets huvuduppgifter är att stödja utvecklingen och 

förbättringsarbetet i förskola och skola och erbjuda fortutbildning för personalen inom 

skolverksamheten (Skolverket,2018t). Material och utbildning som kommer från Skolverket ses 

som CPD då materialet är avsett som stöd för lärare så att de kan förbättra sin undervisning. Det 

material som studien undersökt är Skolverkets ”stödmaterial i undervisningen”. Materialet beskrivs 

som: ”Här hittar du stödmaterial för att utveckla undervisningen eller verksamheten inom en rad 

olika områden, skolformer och verksamheter- även ämnesövergripande” (Skolverket, 2018b). 

Stödmaterialet kan ses som en form av CPD för lärare, något som lärare använder under sitt 

livslånga lärande för att stärka och fördjupa kunskaper både inom skolämnena och inom didaktik 

och pedagogik. 

   En teoretisk utgångspunkt i denna studie är att lärare inte enbart bedöms utifrån den utbildning 

som anskaffats, utan även utifrån det fortsatta lärandet under yrkesutövandet. För att kunna 

anpassa sig efter samhällets förändringar, elevers förändrade behov och utveckling inom ämnena 

som undervisas förväntas lärare fortbilda sig under hela sitt yrkesliv. Den fortbildning lärare 

förväntas genomgå under sitt yrkesliv kallas CPD (Wermke, 2013, s. 200). CPD kan ses som ett 

stöd till lärare så att de kan utveckla sitt arbete i enlighet med sina egna värderingar. Det kan även 

ses som styrinstrument att styra lärares arbete med (Kirsten & Wermke, 2017, s. 391). Förtroende 

för skaparen av det material man väljer att plocka in i sin undervisning påverkar lärare i valet av 

CPD (Wermke, 2013, s. 218). Både statliga och privata aktörer producerar material ämnat för CPD, 

vilket innebär att en marknadsplats för CPD skapas. Lärare ses som en aktör på den 

marknadsplatsen. I Sverige finns en tilltro till statliga myndigheter vilket har visat sig ha en 

avgörande roll vid valet av CPD (Wermke, 2013, ss. 212 - 217). Att Skolverket är en statlig 

myndighet gör att CPD som kommer från denna källa anses som trovärdig och kan påverka lärare 

i valet av vilka material, skrivelser eller fortbildningsprogram de väljer i sin process att ta till sig 

lärande under sitt yrkesliv. I läroplanen fastställs vad elever ska lära genom uppsatta mål och 

resultat. Huruvida målen har uppnåtts bedöms genom nationella prov. Styrsättet har inneburit en 

högre press på lärare. För att bedöma elever används resultat från de nationella proven. Proven är 

konstruerade av Skolverket och lärare använder därför Skolverket som stöd för planering av 

undervisning. Det innebär att styrning av lärare är förhållandevis centraliserad (Wermke, 2013, s 

206). Även Aileen Kennedy (2014) har studerat CPD och hävdar att för att öka elevers 

måluppfyllelse är lärares kvalitet av central betydelse. En ökad lärares kunskapsnivåer kan i 

förlängningen ge ökade elevresultat. Lärares kvalitet kan ökas genom CPD (Kennedy, 2014, s.691) 

I enlighet med tron om ett livslångt lärande erbjuds lärare tid till CPD. Från att lärare har inhämtat 

ämneskunskaper genom lärarutbildning har lärare idag ett större ansvar att anskaffa den kunskap 
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som möjliggör för lärare att möta elevers enskilda behov och den ämnesutveckling som ständigt 

sker genom kontinuerlig fortbildning (Wermke, 2013, s. 206).  

Wieland Wermke (2013, s. 217) menar att det finns en osäkerhet i läraryrket som lärare behöver 

hantera. Lärare behöver hantera processen att foga samman samhällets och skolans förväntningar 

å den ena sidan och interaktionen med och behoven hos elever å den andra sidan. All CPD lärare 

väljer att ta till sig måste passa in i det komplexa systemet. Slutsatsen Wermke (2013, s. 217) drar 

är att lärare försöker minimera sin sårbarhet genom att reducera osäkerheten. Osäkerheten kan 

minskas genom att lärare väljer CPD utifrån källans trovärdighet (Wermke, 2013, s. 218). 
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 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur Skolverkets stödmaterial, med fokus på grundskolans 

år F-3, inverkar på lärares autonomi. 

 

Syftet preciseras genom att diskutera följande frågor: 
• Hur kan stödmaterialet ses i relation till LaCoes sex dimensioner av autonomi? 

• Vad anser Skolverket att lärare behöver stöd i? 

• Vilken styrning kan skönjas i stödmaterialet? 

 

 



18 
 

Metod 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av urvalet av det empiriska material som studien 

undersökte sedan presenteras det analysverktyg studien använde baserat på LaCoes sex 

dimensioner av lärarautonomi. Sedan redovisas genomförandet av analysen. Avslutningsvis finns 

en beskrivning av empirins innehåll. 

Urval  

Det material som undersöktes i studien var ett urval av det material som Skolverket på sin sida 

benämner som ”stödmaterial i undervisningen”. Det beskrevs på Skolverkets hemsida som material 

för att utveckla undervisningen eller verksamheten inom olika områden (Skolverket, 2018b). 

För att hitta materialet gick vi in på Skolverkets hemsida (Skolverket, 2018a) och valde fliken 

”Skolutveckling”. Under skolutveckling fanns vid vår sökning åtta menyval. Vi valde menyn 

”Inspiration och stöd i arbetet”. Under den menyn fanns ytterligare två valmöjligheter, ”Inspiration 

och reportage” och ”Stöd i arbetet”, det senare alternativet valdes. På sidan som öppnades gick det 

att skrolla mellan de olika materialen som erbjuds (89 stycken) eller att precisera sin sökning genom 

att välja skolform eller verksamhet, ämne och fokusområde (Skolverket, 2018b). Vi valde att kryssa 

i ”Grundskoleutbildning” i samtliga sökningar eftersom vårt fokus i denna studie är grundskolans 

år F-3. I studien undersöktes olika ämnen inom ett samhällsorienterande ämne, ett språkämne och 

ett naturvetenskapligt ämne. Anledningen till valen av ämnesområdena var att få ett ämne ur varje 

ämnesblock. Vi valde att inte använda valmöjligheten att kryssa i ”Fokusområde” då vi vill ha ett 

bredare material att göra urvalet ifrån. 

För att få ett ämne med koppling till de samhällsorienterade ämnena att studera valde vi ämnena 

geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap och SO, vid val av ”Ämne”. Det gav oss fem 

träffar. Därefter sorterade vi bort de stödmaterial som inte rörde grundskolans år F-3. Det fanns 

då tre träffar kvar, varav ett av dessa innehöll ett så begränsat material att det blev svårt att analysera. 

Därefter lottades urval av de två kvarvarande stödmaterialen fram. Urvalet gjordes genom att skriva 

upp träffarna på varsin lapp och låta en utomstående person dra en lapp, då kvarvarande material 

skulle ha lika stor chans att undersökas (Bell, 2016, s. 180). Lotten föll på stödmaterialet Material för 

att undervisa om nationella minoriteter (Skolverket, 2018c). 

Vid urvalet av språkämne valdes ämnena svenska och engelska då dessa är de språkliga ämnen 

som Grundlärarutbildningen F-3 ger behörighet till. Det gav fyra träffar. Tre av dessa riktade in sig 

på elever i årskurserna F-3. Ett av de tre ämnena var samma material som valdes för att studera ett 

samhällsorienterande ämne och räknades därför bort. Återstod gjorde två ämnen. Därefter lottades 

det återigen mellan de kvarvarande materialen. Lotten föll på rubriken Europeiska språkportfolion 

(Skolverket, 2018d). 

Vid urval av naturämne valdes ämnena biologi, kemi, fysik samt NO. Sökningen gav åtta träffar. 

Av stödmaterial var en otillgänglig då sidan var under ombyggnad. Två av träffarna innehöll 

stödmaterialmaterial ämnade för äldre elever och föll utanför urvalet för studien. Därefter gjordes 

åter en lottning. Lotten föll på stödmaterialet Naturens nytta och glädje (Skolverket, 2018e). 
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För att få ett bredare undersökningsmaterial lade vi till ytterligare ett ämne. Valet föll på ämnet 

teknik då ämnet möjliggjorde en bredare undersökning. 

Vid sökningen av valdes ämnet teknik under menyvalet för ”Ämne”. Det gav åtta träffar. Fyra 

av dessa rörde grundskolans årskurser F-3. Därefter lät vi återigen en utomstående person dra en 

lapp. Det gav urvalet Lekplatsen, teknik i årkurs 1-3 (Skolverket, 2018f)  

 

Analysverktyg 

Som tidigare nämnt delar LaCoe upp autonomibegreppet utifrån sex dimensioner (2008). Dessa 

sex dimensioner kommer att utgöra vår studies analysverktyg. De sex dimensioner som utgör 

autonomi är: läroplan, pedagogik, bedömning, elevdisciplin, klassrumsmiljö, professionell 

utveckling (LaCoe, 2008, s. 39). 

 

• Läroplan: vad och hur stoff ska läras ut. 

• Pedagogik: metoder för instruktioner. 

• Bedömning: lärares och skolas process för att bedöma elevers lärande. 

• Elevdisciplin: hur lärare hanterar elevers beteende. 

• Klassrumsmiljö: fysisk miljö samt hur mycket tid som ska läggas på varje moment i 

undervisningen. 

• Professionell utveckling: frihet i val och tillgång till fortbildning metoder använda för att säkra 

fortsatt lärande för lärare. 

 

I studien kommer hädanefter LaCoes uppdelning att benämnas som dimensioner. För att 

möjliggöra användning av dimensionerna tolkades de på nedanstående sätt: 

 

Läroplan: I studien tolkades undervisningsförslag, instruktioner rörande lektionsupplägg, 

materialförslag och gruppindelningar tillhöra dimensionen läroplan. 

 

Pedagogik: I studien tolkades formuleringar som gör gällande hur lärare bör instruera elever, hålla 

genomgångar, presentera uppgifter och föra samtal med elever tillhöra dimensionen pedagogik. 

 

Bedömning: Förslag eller instruktioner angående hur lärare ska hantera bedömning av elever 

tolkades tillhöra dimensionen bedömning, exempelvis genom att se om stödmaterialet inkluderade 

bedömningsmatriser eller förslag gällande hur elever kan bedömas.  

 

Elevdisciplin: Förslag eller instruktioner angående hur lärare ska hantera elevers disciplin eller 

hantera elevers beteende tolkades tillhöra dimensionen elevdisciplin. Exempelvis formuleringar 

som rör hur lärare hanterar elevers beteende i klassrummet tolkas tillhöra dimensionen 

elevdisciplin. 
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Klassrumsmiljö: Förslag eller instruktioner rörande hur lärare ska hantera den fysiska miljön i 

klassrummet samt gällande hur mycket tid som ska läggas på olika moment i undervisningen 

tolkades tillhöra dimensionen klassrumsmiljö. Förslag på klassrumsmöblering, var undervisningen 

ska bedrivas samt tidsangivelser tolkades tillhöra dimensionen. 

 

Professionell utveckling: Förslag på utbildningsmaterial, information riktat till lärare som fyller 

funktionen att öka lärarens kunskap om området stödmaterialet berör, till exempel faktatexter samt 

information riktat till lärare som fyller funktionen att öka lärares kunskap om elevers inlärning 

tolkades tillhöra dimensionen professionell utveckling. 

 

Genom att studera Skolverkets stödmaterial utifrån ovanstående punkter är det möjligt att se vad 

materialen innehåller och på vilket sätt innehållet är styrande. 

  

Genomförande 

Undersökningsmaterialet lästes och undersöktes av båda författarna i denna studie. På grund av 

materialets utformning på hemsidan och dess uppbyggnad var det svårt att skriva ut materialet. 

Många av länkarna gick till hemsidor, filmer och andra typer av material som av olika anledningar 

var svåra att skriva ut i pappersform. Detta gjorde att materialet undersöktes via skärmar och i 

direkt anslutning till det besökta materialet. Därefter förde var och en in de delar av materialet som 

på något vis hade anknytning till LaCoes punkter (LaCoe, 2008, s. 39) i varsin tabell Figur 1 (se s. 

21).  

Därefter gick författarna gemensamt igenom tabellerna och sammanställde dessa till en tabell 

för varje undersökt material. Detta gav oss fem tabeller, en för varje undersökt material samt en 

extra tabell vid undersökningen av Material för att undervisa om nationella minoriteter då materialet blev 

svårt att överblicka i originaltabellen. De fem tabellerna skrevs ut för att möjliggöra en 

sammanställning. Sammanställningen redovisas på sida 21 i denna studie. Databearbetningen av 

tabellerna gjordes gemensamt av studiens båda författare.  
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Namn på 

stödmaterial  

Rubrik 1 Rubrik 2 Rubrik 3 Rubrik 4 Rubrik 5 

Läroplan      

Pedagogik      

Bedömning      

Elevdisciplin      

Klassrumsmiljö      

Professionell 

utveckling 

     

Figur 1. Visar hur tabellen utformades. 

 

Empirins utformande 

Material för att undervisa om nationella minoriteter (Skolverket, 2018c) 

Skolverket beskrev materialet som ett material för att hitta material och lektionsförslag vid 

undervisning om de nationella minoriteterna (Skolverket, 2018c). 

Materialet innehöll fyra rubriker med tillhörande länkar. Den första rubriken hade tre länkar 

varav två länkar gick till olika läroplaner, LGR11 för grundskolan och sameskolan. Den andra 

rubriken hade fyra länkar i introduktionsavsnittet varav en var en filmserie. Det fanns en flik 

vardera för varje minoritet som finns i Sverige med sammanlagt sex länkar. En av länkarna gick till 

material för årskurserna 7-9 vilket gjorde att den räknades bort. Den andra länken tog besökaren 

vidare till ytterligare en sida som innehöll material för att undervisa om romer. Denna sida innehöll 

ytterligare sju rubriker och 19 länkar. Den tredje rubriken innehöll en länk. Rubrik fyra innehöll en 

film samt en nedladdningsbar Power Point. Sidan innehöll länkar som ledde till de externa 

hemsidorna So-rummet, Forum för levande historia och Minoritet.se. Materialet på hemsidorna 

var förknippat med undervisningsämnet. I studien undersöktes inte hemsidorna i sin helhet då 

ingen information om hur sidan kunde användas stod utskrivet. Endast den sida som länken förde 

besökaren till undersöktes. Under stödmaterialets första underrubrik ”Läroplanen i grundskolan 

om undervisning om nationella minoriteter” var den aktuella delen ur läroplanen framplockad. 

Under stödmaterialets underrubrik ”Material för att undervisa för att undervisa om alla nationella 

minoriteter” gavs hänvisningar till andra hemsidor med undervisningsmaterial samt ett bokförlag. 

Under samma underrubrik fanns information om var undervisningsmaterial för undervisning om 

varje specifik minoritet kunde hittas. Samtliga minoriteter hade en egen flik som inleddes med en 

kort beskrivande text om den nationella minoriteten och avslutades med länkhänvisningar till 

undervisningsmaterial. Under fliken med material för att undervisa om romer fanns en länk som 

gick till en sida med fakta. Den beskrevs som användbar i undervisning om romer, romernas 

historia och den romska kulturen (Skolverket, 2018g). På sidan fanns förslag om vad undervisning 

om romer kan handla om samt länkar till externa hemsidor samt bokförlag. Inga förslag på hur 

undervisningen ska utformas eller hur materialet på länkarna ska användas eller tolkas gavs. Under 
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fliken med material för att undervisa om samer presenterades ett utvecklingspaket (Skolverket, 

2018h). Där fanns förslag på planering och genomförande av undervisning. Materialet hänvisade 

till ett, av Skolverket framtaget, diskussionsunderlag för samtal kring undervisning om samer. Till 

diskussionsunderlaget hörde en film som saknades på hemsidan. Under flikarna för material för att 

undervisa om sverigefinnar, tornedalingar samt judar gavs hänvisningar till en extern hemsida 

(Andersson Junkka, 2010) som sade sig innehålla undervisningsförslag. Undervisningsförslagen 

fanns inte på sidan länken gick till utan hade krävt undersökning av hela den externa sidan i sig 

vilket låg utanför studiens avgränsning. Materialet innehöll även information om de nationella 

minoriteterna. Informationens mängd och innehåll på Skolverkets hemsida varierade men formen 

var densamma för samtliga minoriteter, en informerande text samt hänvisning till hemsida med 

ytterligare information. Stödmaterialet inbegrep även en länk till Skolverkets modul (Skolverket, 

2018i) för kompetensutveckling kring normer och normmedvetenhet. Under materialets sista 

rubrik ”Om nationella minoriteter för skolledning eller rektor” fanns material riktat till skolledare 

och rektorer innehållande en PowerPoint och en film.  

 

Europeiska språkportfolion (Skolverket, 2018d) 

Skolverket beskrev materialet som en hjälp för både läraren och eleverna för att få syn på elevernas 

kunskaper i olika språk för att lättare sätta mål för vad eleverna behöver lära sig mer om. Materialet 

beskrevs kunna hjälpa eleven att bli mer medveten om sitt eget lärande. För äldre elever beskrevs 

materialet kunna användas som dokumentation inför studier utomlands eller för att söka ett arbete. 

Materialet beskrevs inte ersätta betyg men presenterades som ett komplement till examinationer. 

Språkportfolion var framtagen av Europarådet och innehöll flera delar. Ett språkpass för 

dokumentation av elevers språkkunskaper. En språkbiografi för planering, bedömning och 

reflektion kring elevens inlärning av olika språk och kulturella erfarenheter. Språkbiografin innehöll 

planerings- och utvärderingsblad samt checklistor som ska användas för att ge läraren en 

uppfattning om var eleven befinner sig i sin språkutveckling och vad eleven behöver utveckla. 

Språkportfolion innehöll även en dossier för insamlande av ett urval av elevernas arbeten 

(Skolverket, 2018d). 

Materialet innehöll en introduktion av språkportfolion uppdelad på elva rubriker. Fem av 

rubrikerna riktades till äldre elever och undersöktes inte då de föll utanför studiens avgränsning. 

Under var och en av de sex rubriker som undersöktes fanns en nedladdningsbar pdf-fil med 

undervisningsmaterial samt en kort beskrivning av vad materialet innehöll i punktform. Den första 

nedladdningsbara pdf-filen var en lärarhandledning på 48 sidor. Den andra pdf-filen var en 

språkportfolio för åldrarna 6-11 år på 38 sidor. Den tredje pdf-filen var en språkbiografi för 

åldrarna 6-11 år på 24 sidor. Den fjärde pdf-filen var ett språkpass för åldrarna 6-11 år på åtta sidor. 

Den femte pdf-filen var ett frågeformulär för förskoleklass och årskurs 1 på två sidor med sju 

frågor. Den sjätte pdf-filen var en dossier för elever i åldrarna 6-16 år på tre sidor.  

Stödmaterialet var ett arbetsmaterial med tillhörande lärarhandledning. På stödmaterialets sida 

på Skolverkets hemsida fanns en introduktion till materialet med information om varför materialet 

ska användas, detta för att elever ska fås syn på sitt eget lärande. De efterföljande sex 
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underrubrikerna bestod av en lärarhandledning och fem arbetsmaterial. Lärarhandledningen 

inleddes med en allmän informationsdel om stödmaterialet innan det nedladdningsbara materialet 

(Skolverket, 2018j) och följdes av instruktioner till samtliga av stödmaterialets olika delar. I studien 

undersöktes fem av dessa rubriker då de rubrikerna riktade sig till elever i årskurs F-3. Rubrikerna 

var ”Europeisk språkportfolio för elever 6-11 år” (Skolverket, 2018k), ”Min språkbiografi för elever 

6-11 år” (Skolverket, 2918l), ”Mitt språkpass för elever 6-11 år” (Skolverket, 2018m), 

”Frågeformulär för förskoleklass och år 1 grundskolan” (Skolverket,2018n) och ”Dossier för elever 

6-16 år” (Skolverket,2018o) En bedömningsmatris var inkluderad i materialet (Skolverket, 2018m). 

 

Naturens nytta och glädje (Skolverket, 2018e) 

Skolverkets beskrev materialet som följande ”naturen ger oss glädje och avkoppling, men också 

varor och energi från olika ekosystemtjänster. Genom upplevelser och övningar får eleverna lära 

sig om naturen, allemansrätten och näringskedjor” (Skolverket, 2018e). 

På sidan fanns en länk till andra övningar om ekosystemtjänster och en nedladdningsbar pdf 

med en översiktsbild om ekosystemtjänster. Dessa undersöktes inte då länken presenteras som ett 

annat stödmaterial på Skolverkets sida. Materialet hade fallit bort i och med det slumpmässiga valet 

under urvalsprocessen. Sedan följde fyra rubriker: ”Naturupplevelser”, ”Vår nytta av naturen”, 

”Konstruera en allemansrätt” och ”Näringskedjan – vem äter vem?” Under varje rubrik fanns en 

kort genomgång av vad stycket under rubriken handlade om. Sedan följde under och var och en av 

genomgångarna en detaljerad steg-för-steg aktivitet som kunde genomföras i en skolklass, både för 

inom- och utomhus aktiviteter. 

 

Lekplatsen, teknik i årskurs 1-3 (Skolverket, 2018f) 

Skolverkets beskrev materialet som ”i arbetsområdet Lekplatsen får eleverna utforska tekniska 

lösningar som de möter i vardagen. Uppdraget gör det möjligt att behandla flera av punkterna i det 

centrala innehållet i ett och samma arbetsområde” (Skolverket, 2018f). 

Materialet innehöll sex underrubriker med tillhörande diskussionsuppgifter och länkar. Den 

första underrubriken hade ett uppdrag med tillhörande länk. Länken gick vidare till ytterligare tio 

länkar innehållande fördjupande texter, varav åtta av dessa riktades till elever i grundskolan F-3. 

Nästföljande rubrik hade en länk som gick till en text på 20 sidor. Sedan följde tre rubriker 

innehållande en film vardera och den sista rubriken innehöll en länk innehållande två elevuppgifter. 

Under den första rubriken fanns en länk till en sida med fördjupande texter kring det centrala 

innehållet i ämnet teknik (Skolverket, 2018p). På sidan fanns ytterligare tio länkar. Innehållet på 

länkarna skulle ge en fördjupad ämnesdidaktisk förståelse. Länkarna innehöll information om kurs- 

och läroplaner samt information kring specifika delar inom teknikämnet. Sex av länkarna innehöll 

information om viktiga begrepp att ta upp i klassrummet, två av länkarna innehöll tips för att öka 

elevers förståelse om delar av teknikämnet. En av länkarna innehöll förslag på konstruktioner 

möjliga att bygga i klassrummet och en länk innehöll tips på mekanismer att visa i klassrummet. En 

länk innehöll förslag på teknikutvecklade arbetssätt. Under stödmaterialets andra rubrik 

exemplifierades hur en lärare arbetat med planering, genomförande samt bedömning av 
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arbetsområdet stödmaterialet kretsar kring (Skolverket, 2018q). Förslag på hur undervisning kan 

genomföras och vad undervisningen kan innehålla samt förslag på material gavs i texten. De tre 

nästföljande rubrikerna innehöll varsin film riktad till lärare med tillhörande diskussionsfrågor. 

Under den sista rubriken länkades det till två undervisningsförslag (Skolverket, 2018r). 

Reflektion över metod 

När autonomi studeras genomförs ofta intervjuer. Vi valde att inte genomföra intervjuer utan valde 

istället att studera material som kan påverka lärares autonomi då avsikten med studien inte var att 

ta reda på hur lärare uppfattar sin autonomi. Avsikten med studien var att ta reda på om och hur 

innehållet i stödmaterial kan påverka lärares autonomi. Intentioner med stödmaterialen finns 

oavsett vad lärare själva säger och tycker om dess innehåll. Stödmaterialens innehåll förändras inte 

oavsett lärarnas uppfattning kring dem, vilket gör det intressant att studera lärares autonomi utifrån 

stödmaterialen och dess innehåll. 

Etiska hänsynstaganden 

Eftersom studien inte genomförs genom någon interaktion med personer och deras åsikter då inte 

kommer till tals har det inte funnits behov av att ta hänsyn till dessa typer av etiska regler 

(Vetenskapsrådet, 2017, ss. 40-41). Däremot har vi i studien försökt beskriva det undersökta 

materialet tydligt. Arbetsgången för urval (se s. 18) finns visat samt den metod som använts vid 

datainsamling har redovisats, enligt god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017, s. 8). 
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Analys 

Nedan visas analysen av studiens empiriska material.  Vid analysen av empirin studerades innehållet 

i varje stödmaterial utifrån LaCoes dimensioner (2008, s. 39) som redovisades i teoriavsnittet. 

Dimensionerna användes vid analysen för att synliggöra vilken typ av styrande inslag som fanns i 

stödmaterialen och för att möjliggöra en tolkning av vad Skolverket, som utformare av 

stödmaterialen, anser att lärare behöver stöd i. Kapitlet är disponerat så att varje dimension 

analyseras var för sig. Avslutningsvis sammanfattas analysen. 

 

Analys av dimensionerna 

 

Läroplan  

 I stödmaterialen framträdde delar som tolkades minska lärares autonomi inom dimensionen 

läroplan. Vid analysen framkom även detaljstyrning som indikerar regelstyrning. I lärarhandledning 

till stödmaterialet Europeiska språkportfolion står det att ”Formen för en Europeisk språkportfolio är 

given och måste följa de principer och riktlinjer som Europarådet har givit. Portfolion ska innehålla 

tre delar: Språkpass, Språkbiografi och Dossier” (Skolverket, 2018j, s.12). Innehållet och 

formuleringarna i materialet preciserar formen för undervisningen vid arbete med stödmaterialet. 

Av den anledningen tolkades materialet förmedla en minskad autonomi för lärare då det inte är 

läraren som bestämmer formen för undervisningen. Formen bestämdes istället i stödmaterialet. 

Lärarhandledningen var omfattande och gav tydliga instruktioner gällande arbete med 

stödmaterialet. Hur arbetsmaterialet skulle användas, vilket material som skulle användas och på 

vilket sätt materialet skulle användas beskrevs noggrant i stödmaterialet. Arbetsgången beskrevs 

tydligt, information om när stödmaterialets olika delar ska introduceras, hur och när material skall 

delas ut samt att arbetet med arbetsmaterialet ska ske växelvis mellan de olika delarna angavs 

(Skolverket, 2018j, s.20). Att formen i stödmaterialet beskrevs som att den måste följas och 

omfattningen av instruktioner i lärarhandledningen är ett tecken på att detta stödmaterial är ämnat 

för att tydligt styra lärare i enlighet med den tidigare så kallade regelstyrningen (jfr Jarl & Rönnberg, 

2011). Styrningen i stödmaterialmaterial gör att lärare får små möjligheter att fatta egna beslut 

rörande sin undervisning. Eftersom formen anges i materialet och inte av läraren själv minskade 

lärarens möjlighet att vara autonom då självstyrande och beslutsfattande är viktiga teman inom 

autonomi (jfr Ballou, 1998, ss. 103 - 105).  

   Regelstyrning har även påträffats i materialet Naturens nytta och glädje (Skolverket, 2018e). 

Uppgifterna beskrevs genom steg-för-steg instruktioner. Denna typ av instruktioner tolkades 

tillhöra dimensionen läroplan och inte dimensionen pedagogik då instruktionen är en 

uppgiftsbeskrivning som ger ett undervisnings innehåll snarare än en instruktion rörande hur elever 

bör instrueras. Formuleringar som: ”Därefter får eleverna åtta post-it lappar var som de individuellt 

skriva ned sina tankar på. Ett förslag på nytta och glädje skrivs på varje lapp” (Skolverket, 2018e, 

rubrik 2, flik 1, rad 4), ”I det tredje steget sitter eleverna i mindre grupper, sorterar och grupperar 
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lapparna tillsammans på ett större papper samt sätter rubriker på sorteringen” (Skolverket, 2018e, 

rubrik 2, flik 1, rad 8), ”Låt eleverna intervjua någon eller några i en äldre generation kring följande 

frågor: Vad har du för glädje och nytta av naturen? Hur har det förändrats sedan du var liten?” 

(Skolverket, 2018e, rubrik 2, flik 1, rad 19) gör att lektionsupplägget tolkades vara givet. 

Kombinationen av steg-för-steg instruktioner, materialförslag, gruppindelningar och givna 

intervjufrågor gjorde att materialet tolkades vara regelstyrt (jfr Lundgren, Säljö & Liberg, 2014, s. 

114). Båda ovan presenterade material visar alltså på en återgång till regelstyrning. 

   Något som framträdde i samtliga fyra studerade stödmaterial var att det lärostoff undervisningen 

berörde fanns i stödmaterialen. Det kan vara nästintill omöjligt att formulera ett stödmaterial för 

undervisning i ett visst ämne utan att inkludera vad som ska undervisas om. Det är ändå intressant 

att ämnet ges. I studiens teoriavsnitt visades att Skolverket är en betrodd källa som i och med den 

press som finns på lärare och de nationella provens betydelse har betydelse för hur lärare utformar 

sin undervisning. På det sättet får innehållet i stödmaterialen styrande karaktär då Skolverket genom 

att belysa vissa delar, alltså de lärostoff stödmaterialen innehöll, visar att dessa delar är viktiga i 

undervisningen. Samtliga fyra stödmaterial visade vilket innehåll Skolverket verkar anse vara viktigt 

för att eleverna ska uppnå målen. Innehållet i undervisningen styrdes exempelvis genom givet 

ämnesinnehåll, färdiga frågor och lektionsförslag på följande sätt: ”Genom upplevelser och 

övningar får eleverna lära sig om naturen, allemansrätten och näringskedjor” (Skolverket, 2018e). 

”I arbetsområdet Lekplatsen får eleverna utforska tekniska lösningar som de möter i vardagen. 

Uppdraget gör det möjligt att behandla flera av punkterna i det centrala innehållet i ett och samma 

arbetsområde” (Skolverket, 2018f). I materialet Europeiska språkportfolion fanns ett frågeformulär 

med sju frågor inkluderat (Skolverket, 2018n). Materialet Material för att undervisa om nationella 

minoriteter beskrevs som ett material för att hitta material och lektionsförslag vid undervisning om 

de nationella minoriteterna (Skolverket, 2018c). Innehållet av lärostoff i alla fyra stödmaterialen 

tolkas vara styrande då de minskar lärares möjlighet att vara autonoma eftersom det lärostoff 

undervisningen ska beröra angavs. Det var Skolverket och inte lärarna som valde vad 

undervisningen bör beröra för att elever ska nå målen (jfr Kirsten & Wermke, 2017, s. 391). 

 

Pedagogik 

I tre av materialen fanns plats för lärare att vara autonoma då inga styrande inslag kunde tolkas 

rörande dimensionen pedagogik. I materialet Europeiska språkportfolion fanns det innehåll som 

tolkades tillhöra dimensionen. I handledningen (Skolverket, 2018j, s.34) stod vad elever behöver 

förstå innan de kan börja arbeta. Exemplen berör vad som behöver beröras under genomgången 

för att elever ska få den förståelse de behöver: ”Gå igenom och diskutera innehållet i tankekartan 

tillsammans med klassen och se till att eleverna förstår vad de ska göra. Eleverna ska presentera sig 

själva: namn, ålder och vilket land de kommer från och var de bor, vilka språk de kan och var de 

har lärt sig dessa språk.” (Skolverket, 2018j, s. 36), ”Gå igenom instruktioner för hur de ska 

färglägga molnen och vad de olika färgerna står för” (Skolverket, 2018j, s. 34). Upplägget av 

genomgångarna styrdes då det är givet vad som måste förklaras innan elever kan börja arbeta. 

Stödet som fanns i stödmaterialet i kombination med att formen i materialet var given och måste 
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följas (Skolverket, 2018j, s.12) indikerade att lärares möjligheter att själva välja hur genomgångar 

skulle hållas minskades. Innehållet i stödmaterialet tolkades minska möjligheten för lärare att vara 

autonom vid användande av stödmaterialet. Självbestämmande rätten är ett viktigt tema inom 

autonomi (jfr Ballou, 1998, ss. 103 - 105). Läraren ska istället följa materialets instruktioner för att 

materialets funktion ska fyllas på bästa sätt. Materialets utformning tolkades som en styrning mot 

att läraren blir vad studien tidigare presenterat som en effektiv lärare. Lärare antar vid användandet 

av materialet en mer organisatorisk roll, vilket innebär att man är mer en utförare än en utformare 

av undervisning (jfr Lundström, 2015, ss. 81 – 82).  

 

Bedömning 

I stödmaterialet Lekplatsen, teknik i årskurs 1-3 exemplifierades hur en lärare genomfört bedömning 

av eleverna efter arbete med stödmaterialet (Skolverket, 2018q). Exempelbedömningen innehöll 

förslag på hur kursplanens mål kan tolkas. Det gör att en lärare kan använda exempellärarens 

diskussion som underlag vid sin egen bedömning. För att kunna ta hjälp av exempelbedömningarna 

måste uppgifterna i stödmaterialet användas på det angivna sättet. Det kan ses som ett sätt att styra 

vilket material som ska undervisas då bedömningsstöden baserades på stödmaterialets uppgifter. 

Är lärare i behov av hjälp med bedömning måste de angivna uppgifterna i materialet användas. 

Väljer lärare bedömningsstödet ges indirekt även ämnesinnehållet. Stödmaterialet Europeiska 

språkportfolion beskrevs som ett komplement till examinationer (Skolverket, 2018d, rad 6). Materialet 

kan hjälpa till att kartlägga elevernas språkkunskaper och att synliggöra utveckling för bedömning 

i olika former (Skolverket, 2018d, rad 12). I materialet var en matris för bedömning inkluderad 

(Skolverket, 2018m, ss. 7-8). Matrisen kan användas som en guide för lärare och elever vid 

bedömning. Båda materialen tolkades som styrande då lärare inte ges möjligheten att själva besluta 

kring hur bedömningen ska genomföras. Innehållet i materialet begränsar lärares autonomi genom 

att frihet att välja hur bedömningen ska genomföras minskas samt vilket ämnesinnehåll 

undervisningen ska innehålla (jfr Ballou, 1993 ss. 103-105).  

   Det Lundström (2015) och Stenlås (2011) ser i sina studier syns i materialet Europeiska 

språkportfolion. Materialet är standardiserat och fokuserar på bedömning. Lundström (2015) menar 

att lärare blir hårdare granskade gällande utfall och att lärares arbete blivit mer övervakat och 

standardiserat (Lundström, 2015, ss. 81 – 82). Stenlås (2011) hävdar att styrning sker genom 

standardisering, uppföljning och utvärdering (Stenlås, 2011, s. 24) Stödmaterialet var utformat för 

att följa en europeisk standard och fokuserar på bedömning (Skolverket, 2018d, rad 12) vilket kan 

bekräfta Lundströms (2015) tro om att läraren intagit rollen som en effektiv lärare (jfr Lundström, 

2015, s. 81 – 82). Skolverkets ansvar är att analysera och plocka fram statistik om skolan 

(Skolverket, 2018t). Europeiska språkportfolion kan med sin uppbyggnad ses som ett verktyg för att 

Skolverket ska kunna genomföra den uppföljning och utvärdering av skolan som de ansvarar för 

(jmf Lundgren, Säljö & Liberg, 2014, s. 114). 
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Elevdisciplin 

Det gick inte att tolka som att något av stödmaterialen innehöll dimensionen elevdisciplin. Det 

fanns därför heller inga styrande inslag och läraren tycks vara helt fri att själv ta beslut i frågor 

rörande elevdisciplin. Lärare tolkas i studien som autonoma inom denna dimension.  

 

Klassrumsmiljö 

Tre stödmaterial tolkades erbjuda lärare frihet att själva välja hur och var undervisningstiden 

disponeras. Ett stödmaterial Naturens nytta och glädje (Skolverket, 2018e) innehöll 

undervisningsförslag med utomhusaktiviteter. Det tolkades tillhöra dimensionen klassrumsmiljö då 

det angavs att undervisningen skulle bedrivas utomhus (Skolverket, 2018e, rubrik 1, rad 6). Styrning 

sker då genom vilket material lärare väljer, då stödmaterial kan verka både som ett stöd och ett 

hinder av undervisnings innehåll (jfr Kirsten & Wermke, 2017, s. 391). De föreslagna 

undervisaktiviteterna skulle bedrivas utomhus vilket innebar att undervisningsmiljön angavs i 

stödmaterialet. Det kan även medföra att eleverna missar stödmaterialets ämnesinnehåll om 

utomhus aktiviteten måste väljas bort på grund av yttre omständigheter. Det innebär att lärares 

självbestämmande av undervisningsplats och ämnesinnehåll minskar. 

 

Professionell utveckling 

För att tolkas in i dimensionen professionell utveckling krävdes att stödmaterialen hade inslag av 

utbildning av lärare. Två av stödmaterialen Material för att undervisa om nationella minoriteter och 

Lekplatsen, teknik i årskurs 1-3 innehöll faktakunskaper och hänvisningar till externa sidor som gav 

ytterligare fakta om de olika ämnena (Skolverket, 2018c; Skolverket, 2018p). Det gjorde att delarna 

tolkades tillhöra dimensionen professionell utveckling. Det urval av fakta som presenterades av 

Skolverket tolkades som styrande av vad lärare behöver kunna för att bedriva undervisning då 

stödmaterialen kan styra vad som tas upp innehållsmässigt inom ämnena (jfr Kirsten & Wermke, 

2017, s. 391). Innehållslig styrning hör till dimensionen läroplan men då dimensionerna inte är helt 

statiska kan stödmaterialen överlappa fler dimensioner. Vi anser att i de fallen där information och 

förmedling av fakta gavs i stödmaterialet hör de delarna till dimensionen professionell utveckling 

eftersom Skolverket då signalerade vilken fakta det var som lärare behöver ha kunskap om för att 

undervisa i det ämne stödmaterialet behandlade. I materialet Material för att undervisa nationella 

minoriteter fanns information om de nationella minoriteterna ” De fem nationella minoriteterna i 

Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Du som undervisar elever i 

grundskolan ska ge alla elever kunskap om minoriteternas historia och kultur” (Skolverket, 2018c, 

rubrik 1, rad 1). I materialet hänvisades även till externa hemsidor (Andersson Junkka, 2010; de 

Vries, 2011) där ytterligare kunskap om de nationella minoriteterna förmedlades. Stödmaterialets 

innehåll tolkades till stora delar innehålla fakta som behövs vid undervisning av nationella 

minoriteter. Exempelvis presenterades den del av stödmaterialet som rör romer med 

inledningstexten att ”Här hittar du fakta om romer som kan användas i undervisning om romerna 

som nationell minoritet, deras historia och om romsk kultur” (Skolverket, 2018g). Det tolkades 

som att stödmaterialet i huvudsak syftade till att utbilda lärare inför undervisning i ämnet. Det 
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tolkades styrande i och med att Skolverket hade valt ut vilken fakta lärare behöver ha för att kunna 

bedriva undervisning (jfr Kirsten & Wermke, 2017, s. 391). 

   En liknande tolkning gjordes av stödmaterialet Lekplatsen, teknik i årskurs 1-3 (Skolverket, 2018f) 

då det fanns innehåll i materialet som tolkades fylla funktionen att utbilda lärare. Materialet 

(Skolverket, 2018p) innehöll åtta fördjupande texter riktade till lärare i grundskolans år F-3. 

Texterna rörde olika delar inom teknikämnet. Texterna presenterades som ”Texterna gör inte 

anspråk på att helt behandla innehållet utan är tänkta att ge en ämnesdidaktisk fördjupning kring 

ett innehåll” (Skolverket, 2018p, rad 1).  

   Två av materialen, Europeiska språkportfolion och Naturens nytta och glädje, innehåller information 

som fyller funktionen att öka lärares kunskap om elevers inlärning. Formuleringar som ”ibland har 

elever partiella kompetenser i ett språk, de kan till exempel tala språket men inte läsa och skriva 

det” (Skolverket, 2018j, s. 19). Det står även att elever har svårt att förstå begreppen ”ofta” och 

”ibland” och att elever behöver undervisas i detta (Skolverket, 2018j, s. 33). ”För att barn och 

ungdomar ska bry sig om och värna om naturen behöver de delta i aktiviteter som ger tillfälle till 

upplevelser.” (Skolverket, 2018e, rubrik 1, rad 1), Inslag av utbildning ges även då lärare informeras 

i vad elever behöver kunna för att förstå ekosystemtjänster (Skolverket, 2018e, rubrik 4, rad 1) och 

tolkades in i dimensionen professionell utveckling då de ger information om vad som är viktigt för 

läraren att veta för att eleven ska lära sig.  

Både Fredrikson (2010) och Frostenson (2012) fann i sina studier att rektorer fått ökade 

möjligheter att påverka lärares arbete. I stödmaterialet Material för att undervisa om nationella minoriteter 

fanns en del riktade till rektorer (Skolverket, 2018c, rubrik 4) med avsikten att möjliggöra för 

rektorer att utbilda lärare. Det kan tolkas som ett tecken på rektorers ökade inflytande över lärares 

arbete (jfr Fredriksson, 2010, s. 186). 

I stödmaterialet Europeiska språkportfolion stärks materialets trovärdighet genom en utbildning av 

Europarådet (Skolverket, 2018j, s. 7), syftesförklaring (Skolverket, 2018j, ss. 10-11) samt en 

vetenskaplig förankring (Skolverket, 2018j, s.8) Detta kan ses som en styrande faktor till att välja 

materialet enligt studiens teori om styrning via förtroende (jfr Wermke, 2013, s. 218).  

 

Sammanfattning 

Innehållet i stödmaterialen kan signalera vad Skolverket anser att lärare behöver ha stöd i. Som 

visat i analysen av stödmaterialens innehåll framgick att det framträdde flera delar som tolkades 

tillhöra dimensionerna läroplan och professionell utveckling, då samtliga fyra undersökta material var 

representerade inom de två dimensionerna. I dimensionen bedömning fanns två material 

representerade. I dimensionerna pedagogik och klassrumsmiljö var ett material representerat i vardera 

av dimensionerna. I dimensionen elevdisciplin var inget material representerat. Det verkar som att 

Skolverket, och i det långa loppet staten som är Skolverkets uppdragsgivare, verkar anse att lärare 

behöver stöd i professionell utveckling samt med vad som ska läras ut i klassrummet.  

Då undervisningsinnehållet styrdes i stödmaterialen erbjöds ett lågt mått av autonomi inom 

dimensionen läroplan. I dimensionen pedagogik styrdes hur genomgångar kan läggas upp vilket 
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minskade lärarens autonomi då utrymme inte fanns för läraren att själv bestämma över hur 

genomgångarna ska genomföras. Inom dimensionen bedömning gavs lärare inte möjligheten att själva 

besluta kring hur bedömningen ska genomföras. Inom dimensionen bedömning begränsades lärares 

autonomi genom styrningen av hur bedömningen ska genomföras. Det här påverkarade även 

autonomin inom dimensionen läroplan, då bedömning endast kan ske genom att använda det givna 

ämnesinnehållet. Inom dimensionen klassrumsmiljö var miljön given vilket begränsade möjligheten 

att vara självbestämmande vilket tolkades minska autonomin. Ämnesinnehållet blev även i detta 

fall styrt vilket också innebär att lärares autonomi minskades inom dimensionen läroplan. 

Dimensionen professionell utveckling innehöll styrning av vad lärare behöver kunna för att kunna 

bedriva undervisning då stödmaterialen innehöll vad lärare behöver kunna för att undervisa i 

ämnena. Det minskade lärares autonomi då de inte själva ges möjlighet att välja innehållet i 

undervisningen. Det innebar att lärares autonomi inom dimensionen läroplan återigen minskades. 

Styrningen i stödmaterialen minskade i första hand lärares möjlighet att själva styra över 

undervisningens innehåll.  
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Diskussion 

Nedan diskuteras Skolverkets stödmaterial utifrån lärares autonomi. Tolkningar av resultaten 

gjordes med stöd i den tidigare forskningen och det som presenterades i studiens bakgrund, med 

utgångspunkt i de teoretiska perspektiven. 

 

I enlighet med studiens teori om att lärare vill minska sin osäkerhet och väljer Skolverkets 

stödmaterial då Skolverket är en betrodd skapare av material ämnat för CPD (Wermke, 2013, s. 

218) innebär det att stödmaterialen kan tolkas vara av styrande karaktär och att Skolverkets 

stödmaterial får en betydande roll att fylla. Det innehåll som fanns i stödmaterialen kan anses vara 

styrande av vad lärare väljer att fylla sin undervisning med. Skolverket med Regeringen som 

uppdragsgivare har tagit fram stödmaterialen. Genom stödmaterialen kan Skolverket påverka vad 

undervisningen ska fyllas med (jfr. Kirsten och Wermke, 2017, s.406). Stödmaterialen kan även 

tolkas vara ett sätt att öka lärares kunskap för att förbättra undervisningens kvalitet. Texter där 

lärare informeras om hur elevers inlärning bäst sker och texter som syftar till att öka lärares 

kunskaper om ämnesområdet kan vara sätt att öka undervisningens kvalitet. Det som är intressant 

är var kvalitetsökningen ska komma från, i det här fallet centralt från staten via Skolverket och inte 

från lärare själva. Skolverket ska vara den myndigheten med fokus på att driva skolutvecklingen 

framåt i Sverige (Skolverket, 2018t). Analysen av stödmaterialen visade att samtliga stödmaterial 

var representerade inom dimensionen professionell utveckling. Lärare blev i stödmaterialen 

utbildade inom vad som anses viktigt inom de olika ämnena och vad undervisningen skulle 

innehålla.  

 

Styrningen inom läroplansdimensionen kan tolkas som återgång till regelstyrning. Wahlström 

(2015) menar att det finns övergripande motiv i läroplanen vi har idag som visar tecken på en 

recentralisering (Wahlström, 2015, s. 88). Tydligare styrning, tydligare resultatmedvetenhet och 

kunskapsbedömning samt ökad uppföljning, kontroll, spridning och användning av resultat. Det 

kan ses som motsägelsefullt med det som Regeringen ville uppnå med Tillitsdelegationen. Enligt 

Tillitsdelegationen behövde styrningen förändras och lita mer till lärares omdöme och kunskaper 

istället för att detaljstyras (Sverige & Tillitsdelegationen, 2017, s.46 - 47). Tillitsdelegationen tillsattes 

för att Regeringen upplevde brister i styrningen av den offentliga förvaltningen och menade att för 

mycket detaljstyrning skulle undvikas (Sverige & Tillitsdelegationen, 2017, s. 18). Det är då 

intressant att de undersökta stödmaterialen ändå visar tecken på att vara detaljstyrda vilket inte 

överensstämmer med Tillitsdelegationens mål om minskad detaljstyrning. 

 

Ett av de undersökta materialen särskilde sig. Materialet Europeiska språkportfolion var som beskrivet 

ett helt material med tillhörande lärarhandledning, där formen var given och skulle följas 

(Skolverket, 2018j, s. 12). Det som framgick i analysen var att Språkportfolion var ett standardiserat 

stödmaterial, framplockat för skolor i hela Europa med anpassning till den svenska kontexten. 

Effektiva lärare kan ta sig an uppgifter av sådana slag. Det innebär att det går att tolka förekomsten 

av materialet på Skolverkets hemsida som ett förespråkande för en effektiv lärare. Stenlås (2011) 
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visade att lärares arbete kan styras genom standardiseringar (Stenlås, 2011, s. 24) och Lundström 

(2015, ss. 81 - 82) menade att lärare förväntas anta rollen som effektiv lärare och då kan utföra 

standardiserade arbetsuppgifter. Stödmaterialen är frivilla att använda men existensen av dem kan 

säga något om Skolverkets intensioner med dem. Enligt den definition av autonomi som gavs i 

studiens teoriavsnitt är självstyrande, självständighet och frihet viktiga teman inom lärares 

autonomi (Ballou, 1998, ss. 103 - 105) det innebär en frihet i att själv kunna utforma sin egen 

undervisning. Den effektiva läraren, som kan tolkas förespråkas genom förekomsten av 

stödmaterialet på Skolverkets hemsida, är mer en utförare av en standardiserad arbetsuppgift än en 

utformare av undervisning och är därför att anse som mindre autonom (jfr Lundström, 2015, ss. 

81 - 82).  

   Stödmaterialet Europeiska språkportfolion presenterades som ett komplement till examination 

(Skolverket, 2018d, rad 6). Stödmaterialet var utformat för att kunna både underlätta vid 

bedömning och också dokumentation av elevernas utveckling. Stödmaterialet erbjöd alltså en hjälp 

för lärare med dokumentation och är ett verktyg för att kunna synliggöra elevernas progression. 

Stödmaterialet kan ses som ett led i den ökade uppföljningen, kontrollen, spridningen och 

användandet av resultat som Ninni Wahlström (2015, s. 88) menar att den läroplan, LGR 11 som 

är aktuell idag har medfört.  

   Att kunna jämföra skolprestationer nationellt är något som kan vara viktigt för att kunna 

åstadkomma den ökade uppföljning, kontroll och spridning och användning av resultat som 

Wahlström (2015) menade är övergripande motiv med dagens läroplan (Wahlström, 2015, s. 88). 

Stödmaterialet kan ses som ett hjälpmedel, i likhet med de nationella proven, för lärare att bedöma 

elevresultat (jfr Wermke, 2013). Liknande finns skrivelser av Skolverket där de belyser vikten av att 

kunna jämföra olika skolors resultat (Skolverket, 2018t). I och med att stödmaterialet presenterades 

som ett komplement till examinationer (Skolverket, 2018d, rad 6) och kan vara till hjälp vid 

bedömning och dokumentation kan elevers resultat synliggöras. Stödmaterialet kan på så sätt 

underlätta vid den jämförelse av skolors resultat som är nödvändig för att konkurrensutsättning 

och valfrihet ska få effekt (jfr Fredriksson, 2010, 187).  

Slutsats 

Sammanfattningsvis innehöll studiens undersökta stödmaterial olika grad av stöd och styrning till 

lärare. Inom dimensionerna läroplan och professionell utveckling framkom många formuleringar som 

kan tolkas vara styrande. Allt det som studien påvisade som stöd för lärare kan ses som styrande 

inslag i stödmaterialen då Skolverkets som trovärdig källa kan påverka vad undervisningen ska 

innehålla genom stödmaterialen. I stödmaterialen finns tecken som visar att Skolverket vill vara 

drivande i arbetet med att höja undervisningens kvalitet och att stödmaterialen innehåller 

regelstyrande inslag. I studien framkom även att stödmaterialet Europeiska språkportfolion var 

utformat för att möta en europeisk standard vilket kan ses som en strävan mot en mer 

standardiserad yrkesroll för lärare. Vidare har studien visat att det inom dimensionen elevdisciplin 

inte framkom någon styrning vilket tolkades som att styrning inom dimensionen inte sker genom 

stödmaterialen. 
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