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1. Inledning 
Denna rapport redovisar uppgifter om lärares kompetensutveckling i de 
internationella undersökningarna TALIS, TIMSS, PIRLS och PISA under 
perioden 2001-2018. Rapporten beskriver utvecklingen över tid gällande 
andelen svenska lärare som deltagit i kompetensutveckling, samt jämför 
uppgifterna för svenska lärare med lärare i andra länder. Rapporten 
presenterar också uppgifter om omfattningen av lärares deltagande i 
kompetensutveckling, samt jämför deltagandet hos lärare i kommunala 
respektive fristående skolor.  

Rapporten kompletterar uppgifterna om lärares deltagande i 
kompetensutveckling som redovisas i Kirsten (2020), bland annat med 
beskrivningar av statistiska tillvägagångssätt och mått.  

 
2. Urval av internationella undersökningar  
Analysen som presenteras i denna rapport baseras på samtliga internationella 
undersökningar, vilka innehåller uppgifter om svenska lärares deltagande i 
kompetensutveckling som är jämförbara över tid. Dessa undersökningar är:  
 TALIS 2013, 2015 
 TIMSS årskurs 4 2007, 2011, 2015 
 TIMSS årkurs 8 2003, 2007, 2011, 2015 
 PIRLS 2001, 2006, 2011, 2016  
 PISA 2015, 2018  
 
Det finns för vissa av dessa internationella undersökningar även tidigare 
omgångar som inte ingår i rapportens underlag. Anledningarna att dessa 
omgångar uteslutits är följande:  
1. Sverige deltog inte i de första omgångarna (TALIS 2008, TIMSS årskurs 

4 1995, 2003)  
2. Tidigare omgångar saknar uppgifter om lärares kompetensutveckling 

(PISA 2000, 2003, 2006) 
3. Frågorna om lärares kompetensutveckling har omformulerats så att 

svaren inte blir jämförbara med senare omgångar (PISA 2009, 2012, 
TIMSS årskurs 8 1995, 1999) 
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3. Metod 
Statistiken som presenteras i denna rapport baseras på egna bearbetningar 
utifrån uppgifterna i respektive databas. Uppgifter om lärares 
kompetensutveckling presenteras visserligen i de officiella rapporterna för 
respektive undersökning, men rapporterna presenterar inte alla uppgifter som 
är tillgängliga i databaserna. PIRLS-rapporterna redovisar exempelvis endast 
uppgifter om lärares kompetensutveckling från år 2011, trots att sådana 
uppgifter finns i databasen från år 2001. För TIMSS redovisar rapporterna 
ingen sammanställd siffra över lärares deltagande i kompetensutveckling. 
Istället redovisas lärares deltagande separat för kompetensutveckling med 
olika innehåll (exempelvis kompetensutveckling om läroplan, pedagogik, 
respektive bedömning). Dessutom försvårar de officiella rapporterna 
jämförbarhet över tid, på två sätt. Dels baseras det internationella snitt som 
rapporterna redovisar på olika länder/skolsystem i varje omgång av 
respektive undersökning. Dels baseras, för TALIS, de sammanlagda måtten 
för lärares deltagande i kompetensutveckling inte på samma enkätfrågor i 
olika omgångar av undersökningen.  

I denna rapport har följande mått vidtagits för att åstadkomma 
jämförbarhet över tid: Andelen lärare som deltagit i kompetensutveckling 
beräknas utifrån de enkätfrågor som återkommer i samma form i alla 
omgångar av respektive undersökning. Dessutom baseras de internationella 
snitt som redovisas i rapporten endast på de länder som deltagit i alla 
omgångar av respektive undersökning (se bilaga 1 för en tabell över dessa 
länder). 

Analyserna av uppgifterna i respektive databas genomfördes med hjälp 
av dataprogrammen IDB Analyzer v 4 i kombination med SPSS v 25. IDB 
Analyzer används eftersom de internationella undersökningarna bygger på en 
komplex undersökningsdesign med enkätsvar på flera, av varandra beroende, 
nivåer (skola, rektorer, lärare, och elever). I TALIS har exempelvis skolor 
valts ut slumpmässigt, men då varje skola representeras av minst 20 lärare är 
dessa lärare inte oberoende av varandra. IDB Analyzer möjliggör att 
beräkningar av genomsnittsvärden och standardfel tar hänsyn till detta. IDB 
Analyzer viktar dessutom enkätsvaren för att kompensera för att vissa skolor 
och lärare har lägre sannolikhet att ingå i det urval som besvarat enkäten, 
samt för att vissa utvalda skolor och lärare av olika anledningar inte besvarat 
enkäten. Användningen av IDB Analyzer medför således att beräkningar 
utifrån databaserna blir representativa för de analyserade skolsystemen som 
helhet.1   

                                                      
1 Som bland annat beskrivs av OECD (2019a, 2019b) finns även andra verktyg för att 
åstadkomma representativitet på skolsystemnivå.  
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4. Andel svenska lärare som deltagit i 
kompetensutveckling 
Den uppgift om lärares kompetensutveckling som ger störst möjligheter för 
jämförbarhet över tid är andelen lärare som har deltagit i 
kompetensutveckling. Sådana uppgifter för svenska lärare redovisas i figur 
1. Ett viktigt påpekande är att måtten för andel avser olika saker i olika 
undersökningar, varför måtten ska jämföras inom respektive undersökning, 
snarare än mellan dem.  

Uppgifterna för TALIS och PISA gäller lärares deltagande i 
kompetensutveckling oavsett skolämne, medan uppgifterna för TIMSS och 
PIRLS är avgränsade till de ämnesområden som respektive undersökning 
studerar (matematik, naturvetenskap och läsning). Som framgår i texten som 
följer efter figur 1 skiljer sig måtten i de olika undersökningarna även åt på 
andra sätt. 

 
Figur 1. Andel svenska lärare som deltagit i kompetensutveckling enligt 
internationella kunskapsmätningar. Observera att axeln för andel inleds vid 40 
procent. 

 
Som framgår i figur 1 har andelen svenska lärare som deltagit i 
kompetensutveckling ökat över tid i alla undersökningar.  

Uppgifterna för andel som deltagit i kompetensutveckling baseras på 
följande mått:  
 För TALIS avser måttet andel lärare som under de sista 12 månaderna 

deltagit i minst en av de sju kompetensutvecklingsaktiviteter som lärare 
tillfrågades om i både undersökningen 2013 och 2018. Dessa sju 
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aktiviteter är: kurser och workshops, utbildningskonferenser eller 
seminarier, studiebesök på andra skolor, studiebesök på företag, 
offentliga eller privata organisationer, utbildningsprogram, deltagande i 
nätverk av lärare bildat specifikt för lärares yrkesmässiga utveckling, 
samt mentorskap och/eller kollegial observation och handledning som 
en del av ett formellt arrangemang på skolan.  

 För PIRLS avser måttet andel elever i årskurs 4 vars lärare deltagit mer 
än 0 timmar i kompetensutveckling inom läsning eller läsundervisning 
under de sista två åren.  

 För TIMSS avser måttet andel elever vars lärare under de sista två åren 
har deltagit i kompetensutveckling inom något av följande fem områden 
inom matematik- respektive NO-undervisning: ämnesinnehåll, 
pedagogik, kursplan, IT och bedömning. TIMSS-uppgifterna i tabellen 
utgör ett genomsnitt av siffrorna avseende lärare i matematik respektive 
NO. 

 För PISA avser måttet andelen elever vars lärare har deltagit i 
fortbildning under de senaste tre månaderna. Den definition av 
fortbildning som används i frågan är ett formellt program om minst en 
dag som är avsett att förbättra undervisningen eller lärares pedagogiska 
färdigheter. För PISA lämnas uppgifterna av skolans rektor (i övriga 
undersökningar lämnas uppgifterna av lärare).  

 
Måtten för PIRLS, TIMSS och PISA är formulerade som andel elever vars 
lärare deltagit i kompetensutveckling. Anledningen till detta är att dessa 
undersökningars slumpmässiga urval görs på elevnivå. Därför måste de 
statistiska slutsatserna om skolsystemen som helhet dras på elevnivå, även 
när elevernas lärare eller rektorer har lämnat uppgifterna ifråga. Det torde 
dock föreligga en stark samvariation mellan andel elever vars lärare deltagit i 
kompetensutveckling och andel lärare som deltagit i kompetensutveckling. I 
denna rapport används ett förenklat språkbruk, så att även resultaten för 
PIRLS, TIMSS och PISA omtalas som lärares deltagande i 
kompetensutveckling.  

Som framgår i punktlistan ovan använder PIRLS och TIMSS olika mått 
på lärares deltagande i kompetensutveckling. I den senaste omgången av 
TIMSS (år 2015) används dock, i tillägg till de frågor som även förekommer 
i tidigare omgångar av undersökningen, också ett mått av samma typ som 
används i PIRLS. Det är därför möjligt att jämföra vilken skillnad måttens 
utformning medför för uppskattningen av hur stor andel av lärarna som 
deltagit i kompetensutveckling. I genomsnitt är då andelen fyra 
procentenheter högre för måttet av PIRLS-typ. 
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Här kan också nämnas några avgörande skillnader mellan PISA-måttet 
och övriga undersökningars mått. En sådan är att PISA-måttet avser andel 
som deltagit i kompetensutveckling de senaste tre månaderna, medan övriga 
undersökningar avser en tidsperiod om 1-2 år. Detta medför att länder som 
fördelar kompetensutvecklingen olika över året kan uppvisa markant olika 
PISA-siffror, även när det sammanlagda deltagandet över året är detsamma. 
PISA använder också en snävare definition av kompetensutveckling, i vilken 
endast formella program om minst en dag inbegrips. Därmed utesluts 
exempelvis deltagande i lärarnätverk och kompetensutveckling som sker 
under delar av dagar. En tredje skillnad är att PISA-uppgifterna lämnas av 
rektor. Detta medför sannolikt att en del av den kompetensutveckling som 
lärare deltar i på eget initiativ missas.  

 
5. Andel som deltagit i kompetensutveckling 
internationellt 
Ökningen av andelen som deltagit i kompetensutveckling gäller även för det 
internationella snittet i respektive undersökning, vilket framgår i figur 2. 
Ökningstakten för det internationella snittet är dock lägre än för svenska 
lärare.  

 
Figur 2. Det internationella snittet för andel lärare som deltagit i 
kompetensutveckling enligt internationella kunskapsmätningar. Observera att axeln 
för andel inleds vid 40 procent. 
 
Beräkningarna av det internationella snittet baseras på de länder/skolsystem 
som deltagit i varje omgång av de undersökningar som behandlas i denna 
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rapport (se bilaga 1). Genomsnittsvärdena viktar varje land/skolsystem lika 
och tar således inte hänsyn till att länder/skolsystem har olika 
befolkningsmängd.  

Ökningen av det internationella snittet över tid drivs inte av stora 
förändringar i ett fåtal länder/skolsystem, utan gäller de flesta deltagande 
länder/skolsystem. Detta framgår vid en jämförelse mellan andelen lärare i 
olika länder/skolsystem som deltagit i kompetensutveckling enligt TALIS 
2013 och 2018 (se bilaga 2). Som dessa siffror visar har andelen deltagande 
endast sjunkit i Mexiko och Portugal av de 29 länder/skolsystem som ingick 
i båda undersökningar. I bilaga 3 visas en liknande jämförelse av andelen 
lärare som deltagit i kompetensutveckling inom läsning/läsundervisning 
enligt PIRLS. Denna jämförelse visar att andelen som deltagit i 
kompetensutveckling endast har sjunkit i fyra av de 22 länder/skolsystem 
som ingick i alla undersökningarna (England, Marocko, Slovakien och 
Ungern).  

 
6. Beräkningar av statistisk signifikans  
Uppgifterna som framgår i figur 1 och 2 förefaller ge en tydlig bild av hur 
lärares deltagande i kompetensutveckling utvecklats över tid. Det finns trots 
det en möjlighet att resultaten snarare orsakades av slumpmässig variation i 
undersökningarnas urval än att avspegla verkliga förändringar i respektive 
lärarpopulation. För att undersöka sannolikheten för detta genomfördes 
beräkningar av statistisk signifikans för utvecklingen över tid.  

Mellan första och sista omgången av respektive undersökning visar 
signifikanstesten för svenska lärare följande:  
 Skillnaden mellan TALIS 2013 och 2018 är statistiskt signifikant  

(p < 0,001)  
 Skillnaden mellan PIRLS 2001 och 2016 är statistiskt signifikant  

(p < 0,001) 
 Skillnaden för TIMSS årskurs 4 mellan år 2007 och 2015 är statistiskt 

signifikant för både matematik och naturvetenskap (p < 0,05)  
 Skillnaden för TIMSS årskurs 8 mellan år 2003 och 2015 är statistiskt 

signifikant gällande matematik (p < 0,01), men inte gällande 
naturvetenskap 

 Skillnaden mellan PISA 2015 och 2018 är statistiskt signifikant  
(p < 0,05)  

 
Ökningen av andelen svenska lärare som deltagit i kompetensutveckling är 
alltså statistiskt signifikant för alla lärarkategorier, med undantag för TIMSS 
naturvetenskap i årskurs 8.  
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För det internationella snittet visar signifikanstesten följande:  
 Skillnaden mellan TALIS 2013 och 2018 är statistiskt signifikant  

(p < 0,001)  
 Skillnaden mellan PIRLS 2001 och 2016 är statistiskt signifikant  

(p < 0,001) 
 Skillnaden för TIMSS årskurs 4 mellan år 2007 och 2015 är statistiskt 

signifikant för både matematik (p < 0,001) och naturvetenskap (p < 0,05)  
 Skillnaden för TIMSS årskurs 8 mellan år 2003 och 2015 är statistiskt 

signifikant gällande matematik (p < 0,001), men inte gällande 
naturvetenskap 

 Skillnaden mellan PISA 2015 och 2018 är statistiskt signifikant  
(p < 0,001)  

 
Liksom för svenska lärare var alltså även ökningen av det internationella 
snittet statistiskt signifikant för alla lärarkategorier, med undantag för 
TIMSS naturvetenskap i årskurs 8.  
 
Beräkningarna av signifikans utfördes enligt formeln: 

 

 

 
p1 och p2 är de beräknade andelarna som jämförs och  är 

standardfelet för skillnaden mellan andelarna.  
Såsom beskrivs av OECD (2019c, s. 175, 443) beräknades standardfelet 

för skillnaden mellan andelarna utifrån formeln: 
 

 

 
 och  är variansen hos de beräknade andelarna. Variansen hos 

respektive andel beräknades genom . Måtten för standardfelet hos 
respektive andel beräknades med hjälp av IDB Analyzer v. 4 i kombination 
med SPSS v. 25.  
 

7. Svenska lärares deltagande i internationell 
jämförelse 
I tabell 1 nedan visas uppgifter som möjliggör att svenska lärares deltagande 
i kompetensutveckling kan jämföras med det internationella snittet för 
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respektive undersökning. Det internationella snittet framgår inom parentes 
vid sidan av respektive uppgift för svenska lärare. Måtten för omfattningen 
av deltagande presenteras närmare i avsnitt 8.  
 

Tabell 1. Svenska lärares deltagande i kompetensutveckling enligt internationella 
undersökningar. Det internationella snittet framgår inom parentes.  

 Andel som deltagit i % Omfattning av deltagande (dagar)2  

TALIS 2013 åk 7-9 82 (86)  2,83 (5,72)  
TALIS 2018 åk 7-9 90 (91) 3,90 (6,42) 
TALIS 2018 åk 1-6 923 5,034  
TALIS 2018 Gy 90 4,45  
PIRLS 2001  64 (72) 0,60 (0,74)  
PIRLS 2006 77 (75) 0,65 (0,83)  
PIRLS 2011 77 (74) 0,92 (0,75)  
PIRLS 2016 85 (82) 1,05 (0,90)  
TIMSS åk 4 2007 49 (59) – 
TIMSS åk 4 2011 57 (62) – 
TIMSS åk 4 2015 61 (62)  0,88 (0,66)  
TIMSS åk 8 2003 67 (75) – 
TIMSS åk 8 2007 69 (81) – 
TIMSS åk 8 2011 67 (80) –  
TIMSS åk 8 2015 72 (80) 0,96 (1,15)  
PISA 2015 72 (51) – 
PISA 2018 80 (53) – 
 
En jämförelse av siffrorna för svenska lärare och det internationella snittet i 
tabellen tyder på att svenska lärare deltar mindre i kompetensutveckling än 
det internationella snittet. Av de mått för andel som presenteras uppvisar 
svenska lärare ett lägre deltagande i tio mått och ett högre deltagande i fem 
(PIRLS 2006, 2011, 2016, samt PISA 2015, 2018).5 I måtten för omfattning 

                                                      
2 Tankestreck i tabellen indikerar att undersökningen ifråga inte tillfrågade lärare om 
omfattningen av deltagande. 
3 I TALIS 2018 deltog svenska lärare på tre nivåer: årskurs 1-6, 7-9, samt gymnasiet. I TALIS 
2013 deltog endast lärare i årskurs 7-9, vilket innebär att endast siffrorna för högstadiet kan 
jämföras över tid. Då endast ett litet antal länder deltar med lärare i årskurs 1-6 samt 
gymnasiet visas inget internationellt snitt för dessa nivåer. 
4 Se fotnot 2   
5 De internationella siffrorna för PISA indikerar att en betydligt lägre andel lärare 
internationellt deltagit i kompetensutveckling än inom Sverige. Som beskrivs i avsnitt 4 finns 
dock flera skillnader mellan PISA-måttet och övriga undersökningars mått, vilka 
sammantaget kan medföra att den bild som PISA ger blir missvisande. Detta indikeras 
exempelvis av den stora skillnaden mellan PISA- och TALIS-uppgifterna i figur 2 gällande 
andelen lärare som deltagit i kompetensutveckling internationellt. Jämförelser mellan PISA- 
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av deltagandet ligger svenska lärares deltagande lägre i fem mått och högre i 
tre (PIRLS 2011, 2016, samt TIMSS åk 4 2015).  

Ett annat sätt att jämföra svenska lärares deltagande med det 
internationella snittet är att korstabulera TALIS-undersökningens uppgifter 
om antalet former av kompetensutveckling lärare deltagit i med 
omfattningen av deltagandet. Ett spridningsdiagram som visar resultatet av 
en sådan tabulering presenteras i figur 3.  

Det internationella snittet i diagrammet visar genomsnittet av de 29 
länder/skolsystem som deltagit i både TALIS 2013 och 2018 (se bilaga 1 för 
en lista över dessa länder/skolsystem). I bilden visas uppgifter för ett urval 
av dessa länder/skolsystem, för att hålla diagrammet läsbart. Beräkningen av 
det genomsnittliga antalet former av kompetensutveckling baseras på de sju 
aktiviteter som också ligger till grund för beräkningen av andel som deltagit 
i kompetensutveckling i figur 1. För detaljer kring måttet av omfattning, se 
avsnitt 8. 

 
Figur 3. Genomsnittligt antal former av kompetensutveckling lärare deltagit i, samt 
omfattningen av deltagande i antal dagar, utifrån siffror i TALIS 2018. Observera att 
axeln för genomsnittligt antal aktiviteter inleds vid 1,0 och att axeln för 
genomsnittligt antal dagar inleds vid 2.  
 

                                                                                                                             
och TALIS-siffror för enskilda länder visar också att TALIS ibland rapporterar en dubbelt så 
stor andel deltagande som PISA.  
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Som framgår i figur 3 deltar svenska lärare mindre i kompetensutveckling än 
genomsnittet för de undersökta länderna, både i termer av omfattning och 
antal former av kompetensutveckling. Situationen för svenska lärares 
deltagande är dock snarlik den för lärare i övriga nordiska länder.  

En jämförelse mellan TALIS 2013 och 2018 visar att lärarnas 
deltagande i olika länder/skolsystem är relativt stabilt över tid. Figur 4 visar 
samma korstabulering som figur 3, men baserat på TALIS 2013.  
 

 
Figur 4. Genomsnittligt antal former av kompetensutveckling lärare deltagit i, samt 
omfattningen av deltagande i antal dagar, utifrån siffror i TALIS 2013. Observera att 
axeln för genomsnittligt antal aktiviteter inleds vid 1,0 och att axeln för 
genomsnittligt antal dagar inleds vid 2.  

 
8. Omfattning av lärares deltagande 
Undersökningarna möjliggör, som nämnts ovan, beräkningar av 
omfattningen av lärares deltagande i kompetensutveckling. Dessa uppgifter 
är dock i mindre utsträckning jämförbara över tid, då måtten har förändrats 
mellan olika undersökningsomgångar, eller saknas i tidigare omgångar. De 
mått som förekommer presenteras i tabell 1 ovan. Av dessa anger TALIS-
måtten den totala omfattningen av kompetensutveckling, oavsett dess 
innehåll: 
 Enligt TALIS 2013 rapporterade svenska lärare i snitt att de deltagit i 

kompetensutveckling 2,8 dagar per år, att jämföra med det 
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internationella snittet om 5,7 dagar. Om detta uppräknas till deltagande 
per heltidstjänst blir motsvarande siffror 3,2 dagar per år, att jämföra 
med det internationella snittet om 6,9 dagar.  

 Enligt TALIS 2018 rapporterade svenska lärare i snitt att de deltagit i 
kompetensutveckling 3,9 dagar, att jämföra med det internationella 
snittet om 6,4 dagar. Om detta uppräknas till deltagande per heltidstjänst 
blir motsvarande siffror 4,2 dagar per år, att jämföra med det 
internationella snittet om 8,7 dagar.  

 
Frågan om omfattning av deltagande i kompetensutveckling ställs på olika 
sätt i TALIS 2013 och 2018, vilket innebär att det inte är möjligt att dra 
några slutsatser om huruvida omfattningen har ökat eller minskat mellan 
undersökningarna. Måtten som dessa uppgifter baseras på är följande:  
 Måttet för TALIS 2013 utgör en summering av lärares uppgifter om hur 

lång tid de deltagit i de fem aktiviteter som de ombads att uppskatta 
omfattningen av. Dessa fem aktiviteter är kurser och workshops, 
utbildningskonferenser eller seminarier, studiebesök på andra skolor, 
studiebesök på företag, offentliga eller privata organisationer, samt 
fortbildning hos företag, offentliga eller privata organisationer. Två 
enkätfrågor ställs om dessa aktiviteter: först om lärare har deltagit i 
respektive aktivitet och därefter om omfattningen av deltagandet. Nästan 
alla lärare som svarade nej på den första frågan underlät att besvara den 
andra. För att inte nej-svaren skulle behandlas som bortfall i frågan om 
omfattning bearbetades omfattningsvariabeln så att nej-svar 
omvandlades till 0 dagar per år. Omfattningen av deltagande visade sig 
också vara mycket skevt fördelat inom lärargruppen. Av denna 
anledning beräknades genomsnittsvärdet av omfattning efter att de lärare 
som deltagit minst 35 dagar i kompetensutveckling uteslutits ur urvalet 
(dessa lärare motsvarar cirka sex procent av urvalet internationellt och 
knappt en procent för svenska lärare). Inkludering av dessa lärares 
enkätsvar hade medfört genomsnittsvärden som var mindre 
representativa för lärarpopulationen som helhet. Om även dessa lärare 
inkluderas ökar det internationella snittet öka med cirka fyra 
procentenheter, medan det svenska ökar med cirka en halv procentenhet. 
Medianen för deltagande hos svenska lärare (innan några lärare uteslutits 
ur urvalet) är 2 dagar och genomsnittet av alla länders medianer är 4,38 
dagar. 

 Måttet för TALIS 2018 baseras på lärares uppgifter om antal timmar de 
deltagit i kompetensutveckling under den senaste fullständiga 
arbetsveckan. Måttet omräknades till antal dagar per år (beräknat utifrån 
8 h arbetsdag, samt att ett läsår omfattar 40 fullständiga arbetsveckor). 
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Eftersom omfattningen av deltagande är mycket skevt fördelad inom 
lärargruppen beräknades genomsnittsvärdet, i likhet med värdet för 
TALIS 2013, efter att de lärare som deltagit minst 35 dagar i 
kompetensutveckling uteslutits ur urvalet (dessa lärare motsvarar cirka 
fem procent av urvalet internationellt och knappt tre procent för svenska 
lärare). Inkludering av dessa lärares enkätsvar hade medfört 
genomsnittsvärden som var mindre representativa för lärarpopulationen 
som helhet. Om även dessa lärare hade inkluderats skulle det 
internationella snittet öka med knappt tre procentenheter, medan det 
svenska ökar med cirka en procentenhet. Medianen för deltagande hos 
svenska lärare (innan några lärare uteslutits ur urvalet) är 0 h föregående 
vecka och genomsnittet av alla länders medianer är 0,97 h föregående 
vecka (motsvarande 4,85 dagar under ett år). 

 Måttet för deltagande per heltidstjänst beräknades genom att varje 
lärares uppgift om omfattningen av deltagandet i kompetensutveckling 
dividerades med deras uppgifter om anställningsprocent. Exempelvis 
motsvarar tre dagar per år vid en anställningsgrad om 60 procent fem 
dagar kompetensutveckling uppräknat till heltid. Det finns både 
argument för och emot att uppräkna omfattningen av deltagande till 
heltidstjänst. Om kompetensutvecklingen sker under arbetstid bör 
heltidsmåttet vara relevant vid jämförelser med riktlinjerna som ges i 
kommunalt anställda lärares kollektivavtal (Sveriges kommuner och 
landsting & Lärarnas samverkansråd, 2018). Detta gäller dock inte om 
lärare deltar i kompetensutveckling under sin fritid. Det är utifrån 
TALIS inte möjligt att särskilja dessa olika fall.   
 

Måtten för omfattning i TALIS 2013 och 2018 har olika för- och nackdelar. 
Måttet i TALIS 2013 baseras på formella och tillfälliga arrangemang och 
exkluderar mer långsiktiga eller arbetsintegrerade former, såsom lesson 
study och studiecirklar. Måttet i TALIS 2013 bör således underskatta det 
totala deltagandet i kompetensutveckling.  

Måttet i TALIS 2018 är bredare, då omfattningen av 
kompetensutveckling inte avgränsas till specifika former. Däremot baseras 
måttet endast på deltagandet under den föregående veckan. Beroende på hur 
kompetensutveckling förläggs över året kan siffran bli missvisande åt ena 
eller andra hållet.  

TALIS uppgifter om omfattning för svenska lärare kan jämföras med 
resultaten i en enkätundersökning genomförd av Lärarnas Riksförbund 
(2006). I denna undersökning uppgav lärare hur många timmar de deltagit i 
kompetensutveckling under de senaste två åren. Genom att omvandla de 
intervall lärarna kryssat för (0 h, 1-25 h, osv.) till medelvärdet för respektive 
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intervall (1-25 h motsvaras exempelvis av värdet 13 h) kan den 
genomsnittliga omfattningen uppskattas. En sådan bearbetning resulterar i 
genomsnittet 6,7 dagar per år totalt, varav 2,5 dagar inom lärarnas 
undervisningsämnen. Mot bakgrund av de ovan beskrivna bristerna hos 
TALIS-måtten verkar det rimligt att den frågeformulering som används i 
Lärarnas riksförbunds undersökning resulterar i en högre siffra. Denna 
undersökning har dock, i jämförelse med TALIS, en låg svarsfrekvens (52,6 
procent) och omfattar endast lärare som är medlemmar i förbundet. Man kan 
tänka sig att de lärare som inte besvarade enkäten och inte är medlemmar i 
förbundet deltog i lägre utsträckning i kompetensutveckling, om deras 
förankring på arbetsmarknaden var svagare.  

Lärarnas riksförbunds undersökning ger dessutom en uppfattning om när 
kompetensutvecklingen förläggs. Lärarsvaren indikerar att 58 procent av 
kompetensutvecklingen sker under den reglerade arbetstiden, 25 procent 
under förtroendetiden och 18 procent under fritiden. Eftersom de kommunalt 
anställda lärarnas kollektivavtal anger att 13 dagar kompetensutveckling ska 
ske under den reglerade arbetstiden (Sveriges kommuner och landsting & 
Lärarnas samverkansråd, 2018) bör endast denna andel av 
kompetensutvecklingen användas vid jämförelser med riktlinjerna i 
kollektivavtalet. 58 procent av de 6,7 dagar per år som lärarna angav att de 
deltar i kompetensutveckling motsvarar då 3,9 dagar under den reglerade 
arbetstiden. Motsvarande resonemang bör även gälla för siffrorna i TALIS. 
Där saknas dock uppgifter om hur stor del av kompetensutvecklingen som 
skedde under arbetstid.  

 
9. Ämnesspecifik kompetensutveckling  
Omfattningen av den ämnesspecifika kompetensutvecklingen kan beräknas 
utifrån TIMSS 2015 och PIRLS 2016: 
 Enligt PIRLS 2016 rapporterade svenska lärare i snitt att de deltagit i 

kompetensutveckling 1,05 dagar per år, att jämföra med det 
internationella snittet om 0,9 dagar  

 Enligt TIMSS 2015 årskurs 8 rapporterade svenska lärare i snitt att de 
deltagit i kompetensutveckling 0,96 dagar per år, att jämföra med det 
internationella snittet om 1,15 dagar 

 Enligt TIMSS årskurs 4 rapporterade svenska lärare i snitt att de deltagit 
i kompetensutveckling 0,88 dagar per år, att jämföra med det 
internationella snittet om 0,66 dagar 

 
Omfattningen av den ämnesspecifika kompetensutvecklingen kan utifrån 
dessa mått uppskattas till omkring en dag per undervisningsämne och år för 
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svenska lärare, åtminstone för de ämnesområden som här innefattas (läsning 
och läsundervisning, matematik och NO). För en lärare med två 
undervisningsämnen blir det två dagar per år. Det internationella snittet är i 
samma storleksordning som för svenska lärare vad gäller PIRLS och TIMSS 
årskurs 8, men lägre för TIMSS årskurs 4. Måtten som dessa uppgifter 
baseras på är följande:  
 Måttet för PIRLS baseras på lärares uppgifter om hur många timmar de 

deltagit i kompetensutveckling om läsning och läsundervisning under de 
sista två åren. Eftersom lärarna i PIRLS ombads att svara genom att 
kryssa för ett intervall (inget, högst 6 timmar, 6-15 timmar, osv.) 
omräknades dessa intervall till absoluta värden genom att medelvärdet 
för respektive intervall fick representera intervallet (intervallet 6-15 h 
representeras exempelvis av 10,5 h). Värdena för antal timmar lärare 
deltagit de senaste två åren omräknades därefter till antal dagar per år. 
Därefter kunde medelvärden i antal dagar per år beräknas. 

 Måttet för TIMSS baseras på en enkätfråga konstruerad på motsvarande 
sätt som PIRLS-frågan enligt ovan, men riktad mot 
kompetensutveckling inom matematik respektive NO. Uppgifterna i 
TIMSS-databasen bearbetades därför på samma sätt som motsvarande 
PIRLS-uppgifter. Siffrorna för TIMSS som presenteras i tabell 1 är ett 
genomsnitt av uppgifterna gällande matematik och NO. 

 

10. Kommunal respektive fristående skola  
TALIS möjliggör att deltagandet i kompetensutveckling kan jämföras mellan 
lärare som arbetar i kommunal respektive fristående skola. För dessa 
beräkningar användes samma mått för andel som beskrivs i avsnitt 4. Måttet 
för omfattning är detsamma som beskrivs i avsnitt 8.  
 För TALIS 2013 är andelen svenska lärare som deltagit i 

kompetensutveckling 84 procent för kommunala skolor och 76 procent 
för fristående. Omfattningen av deltagandet är 2,9 dagar per år för 
kommunala skolor och 2,1 dagar för fristående skolor. Uppräknat till 
deltagande per heltidstjänst blir motsvarande siffror 3,3 dagar per år för 
kommunala skolor och 2,5 dagar för fristående skolor. 

 För TALIS 2013 är andelen svenska lärare som deltagit i 
kompetensutveckling 91 procent för kommunala skolor och 90 procent 
för fristående. Omfattningen av deltagandet är 4,0 dagar per år för 
kommunala skolor och 3,1 dagar för fristående skolor. Uppräknat till 
deltagande per heltidstjänst blir motsvarande siffror 4,3 dagar per år för 
kommunala skolor och 3,4 dagar för fristående skolor.  
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11. Sammanfattning  
Sammantaget indikerar alla tillgängliga internationella undersökningar med 
jämförbara uppgifter om lärares kompetensutveckling att andelen svenska 
lärare som deltagit i kompetensutveckling har ökat sedan år 2001. Även det 
internationella snittet har ökat över tid, om än med en lägre ökningstakt än 
för svenska lärare.  

Omfattningen av svenska lärares deltagande i kompetensutveckling är 
utifrån TALIS omkring 3-4 dagar per år, att jämföra med det internationella 
snittet på omkring 6-9 dagar.  

Undersökningarna indikerar att svenska lärares deltagande är lägre än 
det internationella snittet. Detta gäller både andelen lärare som deltagit i 
kompetensutveckling och omfattningen av den kompetensutveckling de 
deltagit i. Utifrån TALIS är svenska lärares deltagande i 
kompetensutveckling mindre för lärare i fristående skolor än för lärare i 
kommunala skolor. 

Omfattningen av svenska lärares deltagande i ämnesspecifik 
kompetensutveckling kan utifrån TIMSS och PIRLS beräknas till omkring 
en dag per år och undervisningsämne, vilket för PIRLS och TIMSS årskurs 8 
är i samma storleksordning som det internationella snittet. Det 
internationella snittet för TIMSS årskurs 4 är däremot lägre än motsvarande 
mått för svenska lärare.   
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Bilaga 1  
 

Tabell 2. Länder/skolsystem som ingår i det internationella snittet för respektive 
undersökning. 

TALIS 2013-2018 TIMSS G4 2007-2015 TIMSS G8 2003-2015 PIRLS 2001-2016 PISA 2015-2018 

Alberta (Kanada) Armenien Armenien Bulgarien Australien 

Australien Australien Australien England Belgien 

Chile Danmark Bahrain Frankrike Chile 

Danmark Dubai Botswana Hong Kong Danmark 

England England England Iran Estland 

Estland Georgien Hong Kong Israel Finland 

Finland Hong Kong Iran Italien Frankrike 

Frankrike Iran Israel Litauen Grekland 

Georgien Italien Italien Marocko Irland 

Israel Japan Japan Nederländerna Island 

Italien Kazakstan Jordanien Norge Israel 

Japan Kuwait Libanon Nya Zealand Italien 

Kroatien Litauen Litauen Ontario (Kanada) Japan 

Lettland Marocko Malaysia Quebec (Kanada) Kanada 

Mexiko Nederländerna Marocko Ryssland Lettland 

Nederländerna Norge Norge Singapore Luxemburg 

Norge Nya Zealand Ontario (Kanada) Slovakien Mexiko 

Nya Zealand Ontario (Kanada) Quebec (Kanada) Slovenien Nederländerna 

Portugal Qatar Ryssland Sverige Norge 

Rumänien Quebec (Kanada) Saudiarabien Tyskland Nya Zeeland 

Ryssland Ryssland Singapore Ungern Polen 

Shanghai Singapore Slovenien USA Portugal 

Singapore Slovakien Sverige Schweiz 

Slovakien Slovenien Sydkorea Slovakien 

Spanien Sverige Taipei Slovenien 

Sverige Taipei Ungern Spanien 

Sydkorea Tjeckien USA Storbritannien 

Tjeckien Tyskland Sverige 

USA Ungern Sydkorea 

USA Tjeckien 

Turkiet 

Tyskland 

Ungern 

USA 

Österrike 

29 skolsystem 30 skolsystem 27 skolsystem 22 skolsystem 35 OECD-länder 
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Bilaga 2 
 

Tabell 3. Andel lärare som deltagit i kompetensutveckling enligt TALIS. Se avsnitt 4 
för en beskrivning av måttet som siffrorna baseras på.  

  2013 2018 

Alberta (Kanada) 97% 98% 

Australien 95% 99% 

Chile 68% 79% 

Danmark 85% 87% 

England 90% 93% 

Estland 91% 96% 

Finland 78% 86% 

Frankrike 69% 75% 

Georgien 67% 91% 

Israel 90% 94% 

Italien 69% 90% 

Japan 82% 85% 

Kroatien 96% 97% 

Lettland 96% 98% 

Mexiko 94% 83% 

Nederländerna 92% 96% 

Norge 86% 89% 

Nya Zeeland 96% 97% 

Portugal 86% 83% 

Rumänien 81% 87% 

Ryssland 94% 97% 

Shanghai (Kina) 98% 98% 

Singapore 98% 98% 

Slovakien 72% 86% 

Spanien 80% 85% 

Sverige 82% 90% 

Sydkorea 90% 95% 

Tjeckien 82% 92% 

USA 94% 96% 

Internationellt snitt 86% 91% 
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Bilaga 3 
 
 

Tabell 4. Andel lärare som deltagit i kompetensutveckling enligt PIRLS. Se avsnitt 4 
för en beskrivning av måttet som siffrorna baseras på. 

  2001 2006 2011 2016 

Bulgarien 50% 52% 46% 87% 

England 89% 72% 73% 82% 

Frankrike 36% 47% 40% 62% 

Hong Kong 78% 92% 92% 88% 

Iran 42% 91% 72% 86% 

Israel 88% 81% 86% 89% 

Italien 68% 66% 70% 74% 

Litauen 85% 85% 82% 95% 

Marocko 65% 32% 29% 34% 

Nederländerna 73% 71% 79% 90% 

Norge 56% 75% 68% 82% 

Nya Zeeland 88% 86% 87% 93% 

Ontario (Kanada) 86% 97% 96% 91% 

Quebec (Kanada) 63% 75% 85% 91% 

Ryssland 89% 85% 82% 90% 

Singapore 84% 85% 82% 93% 

Slovakien 77% 56% 51% 63% 

Slovenien 85% 84% 82% 85% 

Sverige 64% 77% 77% 85% 

Tyskland 59% 75% 75% 73% 

Ungern 69% 81% 79% 64% 

USA 94% 95% 96% 98% 

Internationellt snitt 72% 75% 74% 82% 

 

 


