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Abstract
Kirsten, N. 2020. Kompetensutveckling som styrning. Om statliga insatser för lärares
kompetensutveckling och hur de förhandlas i lärares lokala praktik. (Professional
development as a policy instrument. State initiatives for teachers’ professional development
and how they are negotiated in teachers’ local practice). Digital Comprehensive Summaries
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Teachers’ professional development (PD) is currently promoted as an important element of the
pursuit of improved school results by researchers, politicians, and international organizations.
Policy actors argue that the quality of teaching is the factor within school systems with the
greatest significance for students’ learning outcomes, and that PD is an important instrument
for enhancing such quality. Teachers’ PD has also become a higher priority among policy
makers due to decentralization reforms that have deprived states of many of the policy measures
previously available to them. However, teachers’ PD has rarely been investigated as a policy
instrument. This is unfortunate for several reasons, including that surrounding governance
structures are important for the effects of PD, and that most of the PD in which teachers
partake is initiated by actors such as states, municipalities, or school leadership. Based on these
arguments, the aim of this thesis is to develop knowledge about how teachers’ PD functions
as an instrument for governing teachers’ work. The dissertation explores this issue through
a comparative investigation of state initiatives for teachers’ PD in Sweden during the period
1991-2015. The dissertation devotes special attention to one intervention, the Literacy Boost
(in Swedish Läslyftet), by also investigating its enactment at six schools during the 2015/16
academic year. The thesis shows that the Swedish state’s spending for teachers’ PD and school
development increased significantly during the investigated period, especially after 2007, and,
likewise, that teachers’ participation in PD increased. Moreover, article I shows that school
agencies, since 1991, increased their engagement in teachers’ PD, that PD prescriptions became
more detailed, and that evaluations of local enactment were used in more comprehensive ways.
Based on the local enactment of the Literacy Boost, articles II and III illuminated the difficulty
of translating external and cross-curricular messages to teachers’ local practice. While the PD
model’s form of governance effectively induced teachers to discuss and enact instructions
in the PD material, enactments took the form of additional activities rather than being made
coherent with teachers’ present subject teaching. Thus, articles II and III indicated that, in order
for PD messages to contribute to teaching, governance should be more specific to teachers’
present practice. Lastly, the dissertation illuminates a paradox regarding state-initiated PD
in decentralized school systems. Although decentralization increases the state’s incentives to
engage in teachers’ PD, the state’s ability to adapt PD initiatives to local needs is limited by
the principles of decentralization.
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1. Inledning 

Den 3 december 2019 ställde sig utbildningsminister Anna Ekström vid en press-
träff för att presentera svenska 15-åringars förbättrade resultat i PISA-undersök-
ningen. ”Regeringens reformer har gett resultat” löd rubriken för en av presen-
tationsbilderna. En av de åtgärder som bilden listade var ”Bättre fortbildning”, 
under vilken kompetensutvecklingsinsatserna Läslyftet, Matematiklyftet och Special-
pedagogik för lärande nämndes. Dessa tre insatser bygger på den kompetensutveckl-
ingsmodell som i denna avhandling benämns kollegialt lärande-modellen och sam-
mantaget utgör den mest välfinansierade och omfattande satsningen på lärares 
kompetensutveckling sedan år 1991, samt den satsning som på mest direkt sätt 
griper in i lärares arbete. I denna avhandling undersöks kollegialt lärande-mo-
dellen i en jämförande analys av statliga kompetensutvecklingsinsatser i Sverige 
under perioden 1991-2015. Avhandlingen gör även en fördjupad undersökning 
av insatsen Läslyftets genomförande under läsåret 2015/16, med fokus på hur 
lärargrupper förhandlar Läslyftets påbud i relation till sin undervisning. Dessa 
studier bidrar sammantaget till avhandlingens syfte att skapa kunskap om hur 
statlig kompetensutveckling fungerar som instrument för styrning av lärares ar-
bete.  

Kompetensutveckling för lärare förespråkas idag som en viktig del av arbetet 
med att förbättra skolans resultat, av aktörer såsom forskare, politiker och inter-
nationella organisationer. En vanlig argumentationslinje är att lärares undervis-
ningsskicklighet är den faktor inom utbildningssystemet som har störst inverkan 
på elevers skolresultat – och att kompetensutveckling är ett av de viktigaste verk-
tygen för att förbättra sådan skicklighet (Barber & Mourshed, 2007; van Sche-
erens, 2010; Timperley, 2015; OECD, 2018; European Commission, 2018). 

Syftet med kompetensutveckling i ovanstående argumentation är alltså att 
genom utvecklad lärarskicklighet förbättra elevresultat. Kompetensutveckling 
framställs i många insatser också som ”stöd” till eller ”dialog” med lärare, be-
grepp med positiva konnotationer som ger intryck av att insatserna görs på lära-
res villkor. Samtidigt finns många exempel på kritik mot den kompetensutveckl-
ing som har bedrivits, för att den utgått ifrån en syn på lärare som bristfälliga 
(Clarke & Hollingsworth, 2002), för att den förändring som insatserna vill uppnå 
innebär en försämring av lärares arbetsvillkor (Heinrich & Altrichter, 2008) och 
för att det språkbruk som begrepp såsom ”stöd” och ”dialog” är uttryck för döl-
jer maktaspekter gällande vem som ska ha tolkningsföreträde gällande läraryrkets 
innehåll (Forsberg & Nordzell, 2013; Fussangel, Rürup, & Gräsel, 2010). Mot 
denna bakgrund betraktas kompetensutveckling i denna avhandling både som ett 
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instrument som stat eller andra aktörer kan använda för att förändra läraryrkets 
innehåll och som en arena inom vilken lärare kan förhandla och utveckla sin yr-
kesutövning.  

Denna avhandling argumenterar för att lärares kompetensutveckling bör för-
stås som en del av skolans styrning. Ett sådant perspektiv har i liten utsträckning 
utgjort en utgångspunkt för studier om lärares kompetensutveckling. Snarare har 
huvuddelen av forskningen behandlat kompetensutveckling som avgränsade in-
satser. Detta gäller bland annat den mest citerade och inflytelserika forskningen, 
vilken söker identifiera ”effektiv kompetensutveckling” genom statistisk bearbet-
ning av insatsers egenskaper i relation till lärares undervisning och elevresultat. 
Även om studier av avgränsade, och ofta forskarinitierade, insatser bidrar med 
viktig kunskap är det av flera skäl olyckligt att kompetensutveckling i liten ut-
sträckning har behandlats som en del av skolans styrning.  

Ett sådant skäl är att betydelsen av de system som omger enskilda insatser 
missas. Insatser kan visserligen i sig själva ge positiva effekter för lärare, skolor 
och elever, men studier visar också att eventuella effekter påverkas av omgivande 
stödstrukturer (Robinson, Bendikson, Mcnaughton, Wilson, & Zhu, 2017; 
Shirrell, Hopkins, & Spillane, 2019).  

Ett annat skäl är att studier av enskilda insatsers effektivitet döljer det faktum 
att utbildning – och därmed kompetensutveckling – är en politisk fråga, i vilken 
konsensus saknas. Oenigheten gäller bland annat vilket lärande som elever bör 
utveckla genom skolan, vilken undervisning som bäst åstadkommer sådant lä-
rande, samt vilken roll lärare bör inta i skolsystemet. Kompetensutveckling kan 
således inte betecknas som ”effektiv” i allmänhet, utan i relation till specifika 
syften (Earley, 2010). Som Sykes och Wilson (2016) nämner medför avsaknaden 
av konsensus även att förändringsförsök ofta aktualiserar konflikter, vilket ställer 
särskilda krav på långsiktiga och stabila stödstrukturer om förändringar ska få 
genomslag.  

Ett ytterligare skäl att studera kompetensutveckling som styrning är att hu-
vuddelen av lärares kompetensutveckling initieras av stat, huvudmän, skolledning 
eller andra aktörer i ledande position. Detta innebär att studier av insatser som 
initieras av sådana aktörer har mer direkt relevans för den kompetensutveckling 
som lärare deltar i än studier av kompetensutveckling som forskare konstruerat 
för att klarlägga egenskaper hos effektiva insatser.  

Mera precist utgår denna avhandling ifrån ett styrningsperspektiv, vilket in-
nebär att ”samordning och styrning av samhälleliga aktörers ömsesidigt beroende 
handlingar” samt ”reglering i komplexa strukturer” studeras (Maag Merki & Al-
trichter, 2010, s. 20, min översättning). Avhandlingens undersökning av statlig kom-
petensutveckling intresserar sig därmed för centralt initierade styrningsförsök, 
samt samspel mellan styrningsförsök och aktörer i skolan.  

Statliga kompetensutvecklingsinsatser betraktas med denna utgångspunkt 
som statliga försök att styra lärares arbete. Styrningsförsöken realiseras dock inte, 
med Clarkes (2015) formulering, ”by virtue of being announced” (s. 14). Reali-
sering innebär arbete – ”work of governing” (Clarke, 2012) – vilket inkluderar 
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tolkning, förhandling, översättning och iscensättning av styrningsförsök. Sådant 
styrningsarbete kännetecknar alla former av styrning, men har fått ökad betydelse 
då statlig styrning i moderna samhällen tonar ner hierarkisk kontroll till förmån 
för övertalning, påtryckning och samverkan med icke-statliga aktörer. Styrformer 
som på sådana sätt avser att styra utan att undergräva lokal autonomi har av Rose 
och Miller (1992) benämnts ”governing at a distance” (s. 173). Lärares kompe-
tensutveckling utgör ett exempel på statligt styrinstrument av denna karaktär. De 
insatser som studeras i denna avhandling betonar även till sin inriktning lokal 
självstyrning, bland annat genom att utbilda lokala ”matematikutvecklare” (Ut-
bildningsdepartementet, 2006) och befrämja ”kollegialt lärande” (Utbildningsde-
partementet, 2012b).  

Avhandlingens undersökning av statlig kompetensutveckling som styrning 
bidrar med kunskap om mönster över tid i statliga sätt att använda kompetens-
utveckling som styrinstrument. Den bidrar också med kunskap om hur styrnings-
försök hanteras lokalt, inklusive förståelse för de spänningar som där uppstår.  

1.1 Avhandlingens empiriska fall  
Det empiriska material som analyseras i avhandlingen härrör huvudsakligen från 
statliga kompetensutvecklingsinsatser i Sverige mellan 1991 och 2016 inom sko-
lämnena svenska och matematik. Störst fokus ägnas åt insatsen Läslyftet. Denna 
insats utgör en av flera storskaliga statliga kompetensutvecklingsinsatser som ba-
seras på den kompetensutvecklingsmodell som här benämns kollegialt lärande-mo-
dellen. Modellen utvecklades av Skolverket inför initieringen av Matematiklyftet 
(2012-2016) och har sedan, förutom inom Läslyftet, även använts inom nio yt-
terligare områden.1 Kollegialt lärande-modellen legitimerades vid sin introdukt-
ion av forskning om ”effektiv kompetensutveckling” (Skolverket, 2011, s. 13), 
bland annat baserat på systematiska forskningsöversikter av Timperley m.fl. 
(2007) och Cordingley m.fl. (2005). En av de aspekter som Skolverket lyfter fram 
utifrån dessa forskningsöversikter är att kompetensutvecklingen ska beröra grup-
per av lärare, snarare än enskilda individer. Kollegialt lärande-modellens utgångs-
punkt i forskning om effektiv kompetensutveckling, samt betoningen av lärar-
samarbete, ligger i linje med internationella tendenser gällande lärares kompe-
tensutveckling. Ett exempel på detta är de standarder för lärares kompetensut-
veckling som publicerats i USA och England (Combs & Silverman, 2016; 
Department for Education, 2016). Dessa bygger, liksom kollegialt lärande-mo-
dellen, på forskningsöversikter över effektiv kompetensutveckling och rekom-
menderar mot bakgrund av dessa att kompetensutveckling bland annat ska kän-
netecknas av samarbete och varaktighet över tid.  

                               
1 De övriga nio områden som listas på webbsidan https://larportalen.skolverket.se/ omfattar di-
gital kompetens, moderna språk, naturvetenskap, nyanländas lärande, skolans värdegrund, special-
pedagogik, styrning och ledning, teknik och ämnesöverskridande/hållbar utveckling. 
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Kollegialt lärande-modellen baseras på ett omfattande kompetensutveckl-
ingsmaterial indelat i ”moduler” om olika aspekter av undervisning. Modulerna 
innehåller forskningsbaserade texter och videor om olika aspekter av undervis-
ning. Modulerna innehåller även instruktioner för lärarmöten och undervisnings-
aktiviteter som lärare ska genomföra inom ramen för sin undervisning. Därige-
nom förväntas lärare utprova det de har lärt sig i praktiken.  

Läslyftet syftade, enligt det regeringsuppdrag som initierade satsningen, till 
”att ge lärare vetenskapligt väl underbyggda metoder och beprövade arbetssätt 
för att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga med syfte att förbättra elevernas 
läsförståelse och skrivförmåga” (Utbildningsdepartementet, 2013, s. 1). Insatsen 
väntas vid sitt slut år 2020 ha nått omkring 35 000 yrkesverksamma lärare i olika 
skolämnen i grundskolan och gymnasiet, samt 3500 handledare. Detta motsvarar 
knappt 25 procent av lärarna i dessa skolformer.  

Avhandlingens fokus på Läslyftet bygger på ett antal argument. För det första 
synliggör Läslyftet mötet mellan statliga kompetensutvecklingsinsatsers intent-
ioner och lokal praktik och belyser därigenom komplexiteten och villkoren för 
den lokala iscensättningen. I jämförelse med andra statliga interventioner fram-
träder detta särskilt tydligt inom Läslyftet och övriga insatser inom kollegialt lä-
rande-modellen, då modulmaterialets instruktioner ålägger lärare att diskutera 
och genomföra föreskrivna undervisningsaktiviteter. För det andra anger Läslyf-
tet (eller uppfattas ange) i likhet med andra statliga insatser, en ur statligt perspek-
tiv önskvärd förändringsriktning, vilket ökar insatsens legitimitet och därmed 
dess potentiella inflytande över det lokala arbetet. För det tredje är statlig kom-
petensutveckling i allmänhet – och Läslyftet i synnerhet – genom sin stora sprid-
ning ett betydelsefullt styrinstrument i svensk skola. 

1.2 En ökad betoning av lärares kompetensutveckling  
Den period som står i fokus för avhandlingens delstudier kännetecknas av ett 
antal förändringar inom såväl det svenska skolsystemet som lärares kompetens-
utveckling, vilka på flera sätt också återspeglar internationella tendenser. Den 
ändrade ansvarsfördelningen i svensk skola som trädde i kraft vid 1990-talets 
början innebar att kommunerna övertog ansvaret för finansiering, organisering 
och uppföljning av skolornas verksamhet, medan statens ansvar blev att sätta 
nationella mål samt att utvärdera på nationell nivå (Forsberg & Lundgren, 2010). 
Kommunerna fick därmed, med Skolverkets ord, ”det fulla ansvaret för fortbild-
ningen” (Skolverket, 1992, s. 1). Denna förändring utgör en del av en internat-
ionell rörelse mot ett decentraliserat ansvar för skolan. Syftet med sådana refor-
mer har varit att öka den lokala flexibiliteten – och därmed effektiviteten – i ar-
betet mot centralt fastslagna mål (Hudson, 2007; Maag Merki & Altrichter, 2010; 
Moos & Paulsen, 2014). Decentraliseringsreformer har dock, i såväl Sverige som 
i ett flertal andra länder, följts av stärkt statlig styrning av det lokala arbetet (Al-
trichter, 2010a; Dahl m.fl., 2016; Hudson, 2007), genom information, riktlinjer, 
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nationella prov, skolinspektion och kompetensutvecklingsinsatser. Denna ten-
dens till recentralisering har i ett svenskt perspektiv tolkats som en reaktion mot 
svårhanterlig komplexitet som resultat av den tidigare decentraliseringen 
(Wermke & Forsberg, 2017). Statlig kompetensutveckling utgör således ett av de 
styrinstrument som fick ökad betydelse när staten avsagt sig andra styrmedel 
(Ehn, 2000).  

Statens ökade betoning av lärares kompetensutveckling kan också förstås 
mot bakgrund av forskning som utpekat lärareffektivitet som den mest betydel-
sefulla faktorn inom utbildningssystemet för att påverka elevers lärande (Darling-
Hammond, 2000; Hanushek & Rivkin, 2006; Hattie, 2008; van Scheerens, 2010). 
Den internationella policyaktör som i störst utsträckning bidragit till att sprida 
sådan forskning är OECD, genom riktade rapporter om lärares arbete och kom-
petensutveckling (t ex OECD, 2009b, 2011, 2012, 2016, 2018), samt genom re-
dovisningar av PISA- och TALIS-undersökningarna. Betoningen av lärares bety-
delse för elevers lärande har även kommit till uttryck i svenska utredningar inför 
reformer och insatser (Skolverket, 2011; Utbildningsdepartementet, 2012a) och 
har angetts som skäl för regeringsbeslut, i formuleringar såsom ”En av de viktig-
aste faktorerna för elevernas studieresultat i skolan är lärarna” (Prop. 
2012/13:136, s. 27). Sveriges lärarbrist och ökande variation i elevresultat mellan 
huvudmän, skolor och elevgrupper framstår med en sådan utgångspunkt som 
starka skäl för olika insatser riktade mot läraryrket, däribland kompetensutveckl-
ing.  

1.3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna avhandling är att utveckla kunskap om hur statlig kompetens-
utveckling fungerar som instrument för styrning av lärares arbete, genom att un-
dersöka statliga kompetensutvecklingsinsatser i Sverige under perioden 1991-
2016. Avhandlingen behandlar i relation till detta syfte två övergripande fråge-
ställningar, vilka indelas i preciserade forskningsfrågor enligt nedan.   
 
I. Vad utmärker och hur förändras statlig kompetensutveckling som styrinstru-

ment i Sverige under perioden 1991-2015? 
• Vilka roller tillskrivs lärare i kompetensutvecklingsinsatser?  
• Hur kontrollerar och utvärderar staten insatserna?  
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II. Hur förhandlar lärare påbud i statlig kompetensutveckling i relation till sin 
undervisning?  
• Vad kännetecknar det lokala styrningsarbetet vid iscensättningen av stat-

lig kompetensutveckling?  
• Hur relaterar lärare kompetensutvecklingens påbud till sin ämnesunder-

visning?  

Den första övergripande frågeställningen behandlas genom den nutidshistoriska 
undersökningen av statliga kompetensutvecklingsinsatser som presenteras i arti-
kel I. Även den analys av hur ansvarsfördelning, kostnader, samt lärares delta-
gande i kompetensutveckling har förändrats över tid som presenteras i avhand-
lingens tredje kapitel bidrar till svaret på den första övergripande frågeställningen. 
Den andra övergripande frågeställningen behandlas genom två delstudier av hur 
den statliga insatsen Läslyftet iscensätts lokalt av lärargrupper på sex skolor. 
Dessa delstudier avrapporteras i artikel II och III. Artikel II undersöker hur del-
tagande lärare i Läslyftet relaterar undervisningsaktiviteter inom språk-, läs- och 
skrivutveckling till sina olika undervisningsämnen. Artikel III studerar styrnings-
processer under Läslyftets kollegiala samtal, genom att analysera hur lärare för-
handlar insatsens påbud i relation till sin undervisning.  

1.4 Disposition  
Kappan består av sju kapitel. I kapitel 2 ges en översikt över forskning om lärares 
kompetensutveckling. Kapitlet presenterar även en systematisk forskningsöver-
sikt över studier av lärares kompetensutveckling i relation till styrning. Mot denna 
bakgrund preciseras därefter avhandlingens kunskapsbidrag. Kapitel 3 ger en 
bakgrund till lärares kompetensutveckling i Sverige under den undersökta peri-
oden, genom att presentera formell reglering, samt de resurser som staten har 
avsatt inom området. Kapitlet analyserar även utvecklingen av svenska lärares 
deltagande i kompetensutveckling, samt ger en utförlig beskrivning av de kom-
petensutvecklingsinsatser som undersöks i avhandlingen. Kapitel 4 introducerar 
avhandlingens teoretiska angreppssätt och argumenterar för hur forskning ur ett 
styrningsperspektiv bidrar med ny kunskap om lärares kompetensutveckling. Ka-
pitel 5 presenterar avhandlingens metodologiska vägval, vilket innefattar urval, 
behandling och analys av empiriskt material, samt forskningsetiska övervägan-
den. Kapitel 6 sammanfattar de artiklar som avhandlingen inbegriper. Avslut-
ningsvis sammanfattas avhandlingens resultat och slutsatser i kapitel 7, samt dis-
kuteras i relation till tidigare forskning och avhandlingens syfte och frågeställ-
ningar.  
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2. Forskning om lärares kompetensutveckling   

Detta kapitel definierar och ger en översikt till forskning om lärares kompetens-
utveckling. Kapitlet presenterar även en systematisk forskningsöversikt över det 
mer specifika område inom vilket denna avhandling skrivs: lärares kompetensutveckl-
ing i relation till styrning. Mot bakgrund av forskningsöversikten redogör kapitlet 
för avhandlingens kunskapsbidrag.  

2.1 Kompetensutveckling som forskningsfält 
Kompetensutveckling anknyter till ett antal andra forskningsområden, såsom 
personalutveckling, professionell utveckling, vidareutbildning och livslångt lä-
rande (Bolam & McMahon, 2004), samt olika didaktiska och pedagogiska forsk-
ningsfält som innehållet i kompetensutvecklingsinsatser berör. Delvis behandlar 
dessa olika forskningsområden skilda fenomen, men det är också vanligt att olika 
termer används för att beskriva samma eller snarlika fenomen. Ett exempel på 
samspelet mellan terminologi och kunskapsobjekt är att internationell litteratur i 
forskningsfältet har övergått från att benämna kompetensutveckling in-service trai-
ning (INSET) till professional development (PD) eller continuing professional development 
(CPD). Detta kan exemplifieras med namnbytet hos den ledande internationella 
tidskriften med specifikt fokus på lärares kompetensutveckling, från Journal of In-
Service Education till Professional Development in Education. Namnbytet motiverades 
av att intresset breddats från formella kurser och workshops till även andra 
aspekter av lärares utveckling (O’Brien, 2009). Ett annat exempel är uppslags-
verksartiklarna i andra och tredje upplagan av The international encyclopedia of educat-
ion, vilka betitlades ”Teacher education: inservice” (Eraut, 1994) respektive 
”Continuing professional development of teachers” (Earley, 2010).  

Den motivering som angavs för namnbytet av tidskriften Professional Develop-
ment in Education antyder att professional development är ett vidare begrepp än in-service 
training. Det är dock mycket vanligt att professional development används synonymt 
med vad som tidigare kallades in-service training. Ett exempel är studien ”How does 
professional development improve teaching?” (Kennedy, 2016a), vilken endast 
studerar formell kompetensutveckling (inte sådant som lärares självstudier eller 
informella samtal med kollegor). Eftersom begreppet professional development an-
vänds på detta sätt har forskare föreslagit att det bör ersättas av professional learning, 
i syfte att motverka ett ensidigt fokus på egenskaper hos formella insatser (Tim-
perley, 2015; Webster-Wright, 2009). Även professional learning verkar dock vara 
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användbart i bemärkelsen formell kompetensutveckling (Watson & Michael, 
2016).  

Begreppsdiskussionen gällande in-service training, professional development och pro-
fessional learning åskådliggör sammantaget en spänning gällande forskningens för-
hållningssätt till formell respektive informell kompetensutveckling, samt en strä-
van mot att betona lärares roll. Den fortsatta betoningen av externt initierade 
insatser (oavsett terminologi) illustrerar även att kompetensutveckling av många 
betraktas som ett viktigt styrinstrument.  

I Universitets- och högskolerådets ordbok (2019) är både kompetensutveckling 
och fortbildning svenska motsvarigheter till begreppet continuing professional develop-
ment. Kompetensutveckling kan dock betraktas som en bredare term, som utöver 
insatser för utveckling av det befintliga yrket även inbegriper skolutveckling i 
bredare mening, samt insatser riktade mot en annan/högre yrkeskompetens 
(SOU 2014:5). Denna uppfattning har angetts som skäl till att begreppet kompe-
tensutveckling, snarare än fortbildning, ska användas i skollagen (SOU 2018:41). 
För stringensens skull används i denna avhandling begreppet kompetensutveckl-
ing konsekvent, utom vid referat av författare som använder en annan term.  

Lärares kompetensutveckling definieras i denna avhandling utifrån Bolam 
och McMahon (2004) som: ”all the activities in which teachers engage during the 
course of a career which are designed to enhance their work” (s. 3). För att en 
aktivitet ska räknas som kompetensutveckling i denna definition krävs alltså att 
aktivitetens syfte är att förbättra lärares arbete.2 Definitionen medför däremot 
inte att effekterna nödvändigtvis är de eftersträvade och innebär inte ett ställ-
ningstagande till vad som är att betrakta som förbättring.  

Avhandlingens kunskapsobjekt avgränsas dessutom till den del av kompe-
tensutvecklingen som kan kallas formell. Utifrån Fraser, Kennedy, Reid och Mck-
inney (2007) kännetecknas sådana aktiviteter av att vara ”explicitly established by 
an agent other than the teacher” (s. 160). Avgränsningen till formell kompetens-
utveckling är inte grundat i ett antagande om att formell kompetensutveckling är 
viktigare än den informella, då ett flertal studier antyder att informell kompetens-
utveckling är minst lika viktig (Harris & Sass, 2011; Shirrell m.fl., 2019). Valet att 
fokusera på den formella kompetensutvecklingen beror istället på intresset för 

2 Den inflytelserika definition som föreslagits av Day (1999) är mer utförlig: ”Professional devel-
opment consists of all natural learning experiences and those conscious and planned activities 
which are intended to be of direct or indirect benefit to the individual, group or school and which 
contribute, through these, to the quality of education in the classroom. It is the process by which, 
alone and with others, teachers review, renew and extend their commitment as change agents to 
the moral purposes of teaching; and by which they acquire and develop critically the knowledge, 
skills and emotional intelligence essential to good professional thinking, planning and practice with 
children, young people and colleagues through each phase of their teaching lives.” (s. 4). En sådan 
omfattande definition blir dock genom sin komplexitet svåranvänd för syftet att avgränsa vad som 
är kompetensutveckling och – ännu mer problematiskt – avgränsar kompetensutveckling till sådana 
aktiviteter som i praktiken förbättrar lärares arbete. Aktiviteter som inte åstadkommer förbättring 
blir därmed definitionsmässigt inte kompetensutveckling.  
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den dubbla funktion som sådana insatser kan ha, genom att samtidigt fungera 
som stöd och styrning av lärares arbete.  

2.2 Forskning om lärares kompetensutveckling   
Det finns idag en mängd forskningsöversikter inom forskningsfältet lärares kom-
petensutveckling, i form av vetenskapliga handböcker (Day, 2012; Day & Sachs, 
2004; Martin, Kragler, Quatroche, & Bauserman, 2014; Müller, Eichenberger, 
Lüders, & Mayr, 2010), uppslagsverksartiklar (Borko, Jacobs, & Koellner, 2010; 
Earley, 2010; Eraut, 1994, 1995; Timperley, 2015), samt tidskriftsartiklar, antolo-
gier och rapporter. Antalet forskningsöversikter är i dagsläget så många att även 
meta-översikter (det vill säga forskningsöversikter över forskningsöversikter) om 
lärares kompetensutveckling har publicerats (Cordingley m.fl., 2015; Dunst, Bru-
der, & Hamby, 2015). Forskningsöversikterna behandlar dock i huvudsak frågan 
om vad som kännetecknar effektiv kompetensutveckling. Det finns däremot få 
översikter av typen scoping review, vilka syftar till att skapa en ”high level map of 
an area of research that can inform future research” genom att beskriva ”the 
breadth and key characteristics of research on a topic” (Moss & Haertel, 2016, s. 
129). I syfte att positionera avhandlingen i relation till kompetensutvecklings-
forskning sammanfattas det fåtal översikter av typen scoping review som ändå exi-
sterar nedan.  

Tre sådana forskningsöversikter har identifierats (Avalos, 2011; Bolam & 
McMahon, 2004; Kennedy, 2014). Av dessa baseras endast Avalos (2011) tid-
skriftsartikel på en systematisk litteratursökning, i detta fall avgränsat till artiklar 
om lärares kompetensutveckling som publicerats i tidskriften Teaching and Teacher 
Education 2000-2010. Kennedys (2014) översikt baseras på en genomgång av ar-
tiklar publicerade i tidskriften Professional Development in Education, men kan snarare 
beskrivas som ett diskussionsinlägg än en systematisk litteraturstudie. Bolam och 
McMahon (2004) föreslår, baserat på erfarenhet av forskningsfältet, ett antal ka-
tegorier som forskning om lärares kompetensutveckling kan indelas i. I tillägg till 
dessa tre översikter används nedan också kapitelindelningen i den senast utgivna 
vetenskapliga handboken om lärares kompetensutveckling (Martin m.fl., 2014) 
som en kategorisering av kompetensutvecklingsforskning. De kategorier som 
presenteras i nämnda texter sammanfattas i tabell 1.  
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Sammanställningen som presenteras i tabell 1 ger en översiktlig bild av vad kom-
petensutvecklingsforskning handlar om. Alla översikter avsätter någon kategori 
åt redogörelser för enskilda kompetensutvecklingsinitiativ, samt någon kategori 
för  beskrivningar av kompetensutvecklingsmodeller. Avalos (2011), Kennedy 
(2014) och Martin m.fl. (2014) anslår minst en kategori för kännetecken hos 
effektiv kompetensutveckling. Hos Avalos (2011) och Martin m.fl. (2014) tillde-
las också forskning om samarbeten/partnerskap gällande kompetensutveckling 
en kategori. Kennedy (2014) och Bolam och McMahon (2004) avsätter en kate-
gori för forskning om kompetensutvecklingspolicy, vilket hos Avalos (2011) in-
begrips i kategorin conditions and factors. Något förvånande är att Avalos (2011) 
översikt är den enda som innehåller en kategori för hur lärare lär sig, en kategori 
som i hennes sammanställning dessutom var den mest omfattande. Översikterna 
av Avalos (2011) och Martin m.fl. (2014) inbegriper också samverkan mellan lä-
rare, samt ledning av kompetensutveckling.  

Kategorierna som presenteras i tabell 1 sammanfattas nedan i sju punkter, 
vilka avser att inrymma alla forskningsinriktningar som återges i tabellen, men 
även renodla kategoriseringarna i avgränsade forskningsområden:  
1. Effekter av lärares kompetensutveckling 
2. Närstudier av lärares lärande inom ramen för kompetensutveckling 
3. Lärarsamverkan  
4. Ledarskap för kompetensutveckling  
5. Partnerskap mellan skola och universitet  
6. Redogörelser för enskilda kompetensutvecklingsinsatser 
7. Lärares kompetensutveckling i relation till styrning  

Kategoriseringar såsom listan ovan utgör förenklingar av verkligheten. Många 
studier av lärares kompetensutveckling har således drag som passar in i mer än 
en kategori. Denna reservation till trots kan en beskrivning av kompetensutveckl-
ingsforskning i form av renodlade forskningsområden möjliggöra att på ett över-
skådligt sätt diskutera vilka konsekvenser angreppssätt får för hur studiers resul-
tat kan förstås. Sådan diskussion kan även vara relevant för studier som berör 
fler än en av de ovan beskrivna kategorierna. 

Nedan följer en presentation av särdrag för respektive forskningsområde, 
utifrån beskrivningarna i de forskningsöversikter som sammanfattas i tabell 1. 
Redogörelsen baseras huvudsakligen på Avalos (2011) artikel, då denna erbjuder 
mest utförliga och systematiska beskrivningar av respektive forskningsinriktning.  

Forskningsområdet Effekter av lärares kompetensutveckling utmärks, i Avalos 
(2011) beskrivning, av studier som explicit fokuserar på effektiviteten hos kom-
petensutveckling med avseende på hur insatser bidrar till förändring av lärares 
tänkande, övertygelser och praktik, samt elevers lärande. Studierna baseras hu-
vudsakligen på kvantitativ empiri, vanligen en kombination av 1) uppgifter om 
kompetensutvecklingsinsatsers upplägg och innehåll, 2) uppgifter om karakteri-
stika hos deltagande skolor och lärare, 3) uppgifter om effekter på lärares under-
visning, oftast baserat på enkätsvar, och 4) uppgifter om elevresultat i form av 
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provresultat eller betyg. Studierna är vanligen experimentella, kvasi-experimen-
tella eller baserade på registerdata. Som nämns av Kennedy (2014) är detta forsk-
ningsområde särskilt väl anpassat för meta-studier, då kvantitativa mått förenklar 
synteser av studier.  

I forskningsområdet Närstudier av lärares lärande inom ramen för kompetensutveckl-
ing undersöks hur lärare lär sig eller förändras i samband med kompetensutveckl-
ing. Sådana studier fokuserar enligt Avalos (2011) huvudsakligen på att förstå 
processer för lärarförändring, eller hur olika teknologiska verktyg och kompe-
tensutvecklingsformer påverkar lärares lärande. Studierna kan vara teoretiska, i 
form av förslag på modeller för lärares lärande. De kan också vara empiriska 
fallstudier med fokus på observation och intervjuer, vilka använder analytiska 
verktyg med fokus på reflektion, narrativ och diskurs.  

Forskningsområdet Lärarsamverkan söker förstå hur lärare samarbetar för att 
utveckla sin praktik, samt relationen mellan sådan samverkan och lärares eller 
elevers lärande. Exempel på samverkansformer som undersöks är, enligt Avalos 
(2011, s. 12), nätverk, lärande gemenskaper, coachning och ”lesson study”.  

Man kan utifrån Martin m.fl. (2014) också identifiera ett forskningsområde 
som undersöker ledarskap för kompetensutveckling. Denna forskning behandlar hur 
ledare på olika nivåer kan ge förutsättningar för produktiv kompetensutveckling. 

Forskningsområdet Partnerskap mellan skola och universitet omfattar studier som 
fokuserar på projekt där forskare och lärare samverkar, en kategori som repre-
senteras hos både Avalos (2011) och Martin m.fl. (2014). Dessa studier genom-
förs ofta av forskare som själva driver de projekt som undersöks. Frågor som 
står i fokus omfattar värdet av sådana partnerskap och svårigheter i samverkans-
processer. 

Enligt Kennedy (2014) utgörs en stor del av kompetensutvecklingslitteratu-
ren av redogörelser för enskilda kompetensutvecklingsinsatser; ett forskningsområde som 
motsvarar kategorin utvärderingar av enskilda projekt som omtalas av Bolam och 
McMahon (2004). Studier inom detta område avser inte nödvändigtvis göra teo-
retiska bidrag till forskningen, utan fokuserar på utvärdering och rekommendat-
ioner i relation till undersökta insatser.  

Det sista området i denna kategorisering utgörs av Lärares kompetensutveckling 
i relation till styrning. Denna kategori omfattar vad Kennedy (2014) omtalar som 
studier av kompetensutveckling i relation till policy och lärarprofessionalism. 
Hos Martin m.fl. (2014) motsvarar denna kategori kapitel om federal policy gäl-
lande kompetensutveckling, samt relationen mellan kompetensutvecklingspolicy 
och lärares praktik. Det är också inom detta forskningsområde denna avhandling 
skrivs.  
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2.2.1 Sammanfattning  
Moss och Haertel (2016) hävdar att förståelse för utbildningsfenomen kräver 
jämförelser och synteser mellan kunskap som skapats i olika vetenskapliga trad-
itioner. Således kan kunskap som skapats utifrån ovan beskrivna forskningsom-
råden med fördel kombineras eller relateras till varandra. Denna avhandling är 
närmast situerad inom forskningsområdet Lärares kompetensutveckling i relation till 
styrning och hävdar följaktligen att kunskaper om kompetensutveckling som en 
del av skolans styrning är centralt för förståelse för varför kompetensutveckling 
ser ut och fungerar som den gör. Samtidigt är även forskning inom flera av de 
övriga forskningsområdena relevanta för denna avhandling. Exempelvis utgör de 
resultat som har producerats inom forskningsområdet Effekter av lärares kompetens-
utveckling en bakgrund för de insatser som denna avhandling studerar, då forsk-
ningsresultat utifrån detta forskningsområde har använts av policyaktörer för att 
legitimera de studerade insatsernas upplägg. Dessutom utgör resultat inom forsk-
ningsområdet en bakgrund till vissa av delstudiernas frågeställningar. Studier och 
översikter om effektiv kompetensutveckling har exempelvis betonat vikten av att 
insatserna berör deltagande lärares undervisningsinnehåll samt att kompetensut-
veckling inbegriper kollegial samverkan (Desimone, 2009; Garet, Porter, Desi-
mone, Birman, & Yoon, 2001); aspekter som undersöks i artikel II och III. Stu-
dier om effektiv kompetensutveckling förlitar sig dock på kvantitativa uppgifter, 
såsom samvariation mellan lärares enkätsvar och elevers provresultat, medan 
denna avhandling snarare undersöker de processer som kännetecknar arbetet 
inom ramen för kompetensutveckling.  

Fortsättningen av detta kapitel presenterar en systematisk forskningsöversikt 
över studier som genomförts inom området Lärares kompetensutveckling i relation till 
styrning, som en grund för att positionera denna avhandling och beskriva de sätt 
som avhandlingen utgör ett kunskapsbidrag till tidigare forskning i fältet.  

Här kan nämnas att forskningsöversiktens fokus är något bredare än avhand-
lingens. Medan avhandlingen utgår ifrån ett styrningsperspektiv omfattar forsk-
ningsöversikten även studier ur andra teoretiska perspektiv, så länge deras kun-
skapsobjekt är kompetensutveckling i relation till policydokument, policyaktörers 
handlingar eller styrning under kompetensutvecklingens genomförande. Denna 
skillnad mellan avhandling och forskningsöversikt framgår vid en jämförelse mel-
lan avhandlingens titel (kompetensutveckling som styrning) och forskningsöversiktens 
avgränsning (kompetensutveckling i relation till styrning). 

2.3 En systematisk forskningsöversikt om lärares 
kompetensutveckling i relation till styrning  
Forskningsöversikten som presenteras nedan omfattar internationell forskning 
om lärares kompetensutveckling i relation till styrning, publicerad under perioden 
2000-2019. En sådan översikt genomfördes av två skäl. Det första är att området 
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enligt ett flertal forskare hittills i liten grad beforskats (Bosche, 2018; Fussangel 
m.fl., 2010; Kennedy, 2014; Müller m.fl., 2018). Det andra skälet är att inga sys-
tematiska översikter över forskningsområdet existerar, i bemärkelsen att en ex-
plicit sökstrategi, samt redogörelse för analys av ingående studier används. Det 
finns därför ett behov av att sammanställa den forskning som publicerats och 
kartlägga dess teoretiska angreppssätt och empiriska fokus. Forskningsöversikten 
ger därmed en överblick över publicerad forskning, utgör en grund för syntes av 
resultat i olika studier, samt identifierar behov av fortsatta studier.  

Valet att begränsa översikten till studier publicerade efter år 2000 grundas i 
tre argument. För det första har forskningens (i likhet med policyaktörers) in-
tresse för detta område ökat över tid, vilket innebär att huvuddelen av forsk-
ningen har publicerats under det senaste decenniet. För det andra har styrningen 
av skola och kompetensutveckling genomgått starka förändringar de sista decen-
nierna, vilket innebär att äldre studier blir mindre relevanta för att förstå den 
nutida funktionen av kompetensutveckling i relation till styrning. För det tredje 
behandlas forskning om kompetensutveckling i relation till styrning före år 2000 
utförligt, om än inte systematiskt, av Knapp (2003). 

2.3.1 Tidigare forskningsöversikter  
Det finns sedan tidigare tre forskningsöversikter som redogör för forskning om 
lärares kompetensutveckling i relation till styrning. Dessa är Jaquith (2014), Fus-
sangel m.fl. (2010) och Knapp (2003). Nedan presenteras översiktligt deras av-
gränsning, resultat och förslag för fortsatt forskning.  

Jaquiths (2014) forskningsöversikt, ”Changing the Relationship between 
Professional Development Policy and the Practitioner’s Role” är ett kapitel i en 
amerikansk vetenskaplig handbok om lärares kompetensutveckling. Ämnet för 
översikten är relationen mellan kompetensutvecklingspolicy och lärares praktik, 
vilket enligt Jaquith (2014) inbegriper policyaktörers sätt att påverka deltagande, 
kvalitet och inriktning hos kompetensutveckling. Översikten sammanställer 
forskning inom det företrädesvis amerikanska fältet policy implementation research, 
vilket är bredare än kompetensutvecklingsforskning, då fler åtgärder än kompe-
tensutveckling studeras.  

Forskningsöversikten av Fussangel m.fl. (2010), ”Lehrerfortbildung als Un-
terstützungssystem” (”Lärarfortbildning som stödsystem”, min översättning), är ett 
kapitel i en tyskspråkig vetenskaplig handbok om skolans styrning. Fussangel 
m.fl. likställer i kapitlet stödsystem med politiska styrinstrument. Översikten sam-
manfattar internationell forskning om effekter av fortbildningsarrangemang i 
konkreta interventioner, med avseende på lärares uppfattningar, praktiker och 
elevers lärande, det vill säga forskning inom det forskningsprogram som tidigare 
benämnts Effekter av lärares kompetensutveckling. Översikten redogör däremot i liten 
utsträckning för forskning om kompetensutveckling i relation till styrning. Relat-
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ionen mellan kompetensutveckling och styrning beskrivs istället utifrån policyak-
törers uppgifter om resurser och ramverk för kompetensutveckling i tyskspråkiga 
länder.   

Forskningsöversikten av Knapp (2003), ”Professional Development as a Po-
licy Pathway”, är en artikel i tidskriften Review of Research in Education. Översikten 
sammanställer teoretiskt och empiriskt arbete om kompetensutveckling och dess 
roll i reformstrategier i avsikt att ge en bild av ”the strategic use of professional 
development as a policy instrument or tool” (Knapp, 2003, s. 110). Översikten 
redogör först för forskning om kompetensutvecklingens betydelse för undervis-
ning och elevresultat och därefter för forskning om policyaktörers kompetensut-
vecklingsstrategier. Den senare kategorin forskning utgörs av fallstudier av ame-
rikanska skoldistrikts och delstaters användning av lärares kompetensutveckling 
som en del av reformstrategier. Detta fokus vid skoldistrikt och delstater beror 
enligt Knapp på att dessa aktörer i det amerikanska utbildningssystemet besitter 
mest resurser och auktoritet över lärares kompetensutveckling. Deras styrmedel 
inbegriper krav på deltagande i kompetensutveckling, fördelning av resurser, ex-
pertis, nätverksbyggande och system för användning av kompetensutveckling. 
Översikten gör inte anspråk på att täcka det forskningsfält som sammanfattas, då 
fokus enligt Knapp (2003) ligger på att uppnå ”conceptual saturation” (s. 112) 
med avseende på betydelsen av policyaktörers användning av kompetensutveckl-
ingsstrategier. 

Eftersom översikten av Fussangel m.fl. (2010) redogör för relationen mellan 
kompetensutveckling och styrning utifrån policyaktörers uppgifter snarare än 
forskning beskriver den heller inte forskningsresultat i området. Resultaten i de 
andra två forskningsöversikterna är delvis snarlika. Jaquith (2014) beskriver ut-
vecklingen av forskningen inom policy implementation research som att forskare efter 
hand har lagt större vikt vid det tolkningsarbete som sker på olika nivåer mellan 
policy och praktik, vilket framträder genom begrepp såsom ”mutual adaptation”, 
”mediate policies” och ”policy brokers” (s. 88, 89, 94). Jaquith redogör också för 
hinder för att sådana översättningsprocesser ska resultera i eftersträvade resultat. 
Exempel på detta är att centrala budskap inte är anpassade efter lokal praktik eller 
riktar uppmärksamheten mot ytligt regelföljande och testresultat. Ytterligare ex-
empel är att insatser ger otillräckliga möjligheter att förstå policyer eller underlåter 
att förankra förändring i professionella strukturer. Mot bakgrund av tidigare 
forskning förordar därför Jaquith kompetensutvecklingspolicy som känneteck-
nas av ömsesidig kommunikation, samt där en del av ansvaret för utformningen 
av kompetensutveckling och undervisning förläggs hos lärarorganisationer. 
Knapps (2003) slutsatser utifrån analyserade fallstudier är att skoldistrikts och 
delstaters användning av kompetensutveckling fungerar bäst när kompetensut-
veckling utgör en integrerad del i en långsiktig reformstrategi som är väl förank-
rad hos personer i ledande ställning. Även stödstrukturer för kompetensutveckl-
ing och förankring i lokala strukturer ökar sannolikheten att insatser bidrar till 
lärares lärande. Enligt Knapp är det mera sannolikt att dessa strategier fungerar 
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om de kombineras, än om de används separat. Knapp lyfter också risken att skol-
distrikt eller delstater intar en alltför styrande roll. Även om central ledning av 
kompetensutveckling är viktig, kan alltför ensidig kommunikation och för litet 
utrymme för lokala beslut leda till att lärare tappar motivationen att delta i det 
gemensamma arbetet.  

Behov av fortsatt forskning diskuteras endast av Fussangel m.fl. (2010) och 
Knapp (2003). Enligt Fussangel m.fl. saknas tidigare forskning om fortbildnings-
system som helhet och på skolsystemnivå, exempelvis ifråga om statens engage-
mang, planering och ingrepp i området. Enligt Knapp kan tidigare forskning 
ännu inte besvara frågor gällande var och i vilken utsträckning olika kompetens-
utvecklingsstrategier förekommer, samt huruvida olika strategier fungerar olika 
väl i olika kontexter. Knapp hävdar vidare att det utifrån forskningsläget inte är 
möjligt att uttala sig om vilka mekanismer som förbinder specifika policyhand-
lingar och resultat, men att det däremot är möjligt att formulera välgrundade hy-
poteser att undersöka vidare.  

De forskningsöversikter om lärares kompetensutveckling som beskrivits 
ovan bidrar sammanfattningsvis både med avgränsning och översikt över forsk-
ning om lärares kompetensutveckling i relation till styrning. Bilden som ges är 
dock på flera sätt ofullständig. Som nämnts tidigare använder ingen av forsk-
ningsöversikterna en explicit sökstrategi eller redogör för analys av ingående stu-
dier. Knapp och Jaquith behandlar endast amerikansk forskning, medan Fuss-
angel m.fl. förlitar sig på policyaktörers uppgifter snarare än forskning. Den mest 
omfattande av forskningsöversikterna (Knapp, 2003) inkluderar endast forskning 
som publicerats fram till år 2003. Det finns således ett flertal skäl för att kom-
plettera bilden av området. Nedanstående systematiska forskningsöversikt avser 
att göra detta.  

2.3.2 Metod 
Forskningsöversikten genomfördes i tre steg: 1) litteratursökning, 2) urval av stu-
dier och 3) analys. Figur 1 illustrerar steg 1 och 2 i detta arbete.  
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Figur 1. Litteratursökning och urval av relevanta studier.  

Det första steget inleddes av en litteratursökning i de fyra databaserna Scopus, 
ERIC (via ProQuest), Web of Science och PsycInfo. Denna litteratursökning be-
gränsades till texter publicerade åren 2000-2019, vars titel, abstract eller nyckelord 
innehöll termer relaterade till a) lärare, b) kompetensutveckling, samt någonstans 
i texten innehöll termer gällande c) styrning. Samma kombination av termer an-
vändes i alla databaser.3 Sökningarna avsåg att fånga studier om lärares kompe-
tensutveckling i relation till styrning, oavsett vilka begrepp de använde för feno-
menen, samtidigt som studier med liten bäring på kunskapsobjektet exkludera-
des. Litteratursökningen gav, efter att dubbletter raderats, en träfflista om sam-
manlagt 1045 texter.  

Urvalet av studier för fortsatt analys utgick från fem inkluderingskriterier: a) 
studien behandlar lärare i grundskola eller gymnasium, b) kompetensutveckling 
undersöks explicit, snarare än endast nämns kortfattat, c) kompetensutveckling 
undersöks eller konceptualiseras i relation till styrning,4 d) texten redogör för en 

                               
3 Sökningarna genomfördes 15/8 2019. Även om kombinationen av termer var densamma i alla 
databaser anpassades söksträngen efter programspråket i respektive sökmotor. I Scopus användes 
exempelvis söksträngen: ( TITLE-ABS-KEY (”professional development” OR ”staff development” OR ”in-
service education” OR ”in-service training” OR ”competence development” OR ”professional learning”) AND 
TITLE-ABS-KEY (teacher OR teachers OR teaching) AND ALL (”governance” OR ”policy instrument” OR 
”policy technology” OR ”policy pathway” OR ”instrument of policy” OR ”policy strategy” OR ”instrument of 
government” OR ”programme of government” OR ”reform strategy”)) AND PUBYEAR > 1999.  
4 Med detta avses antingen att kompetensutveckling analyseras i termer av styrning (genom att 
strukturer, innehåll, processer eller handlingar undersöks som styrning), eller att den empiriska 
undersökningen studerar kompetensutveckling i relation till policydokument eller policyaktörers 
handlingar.  

Web of Science 
72 

PsycInfo 
78 

Scopus 
717 

Summa minus dubbletter 
1045 

Summa inkluderade studier 
77 

Inkluderingskriterier A-E 
61 

Sökningar i referenslistor 
8 

Källor på Sv/No/Da/Ty 
8 

ERIC 
281 
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empirisk studie, e) fulltext existerar (vilket exkluderade konferensabstract och lik-
nande). Utifrån dessa kriterier exkluderades 984 studier, vilket innebar att 61 stu-
dier kvarstod för fortsatt analys. Efter detta genomsöktes referenslistor i inklu-
derade texter för ytterligare relevanta studier. Detta resulterade i att ytterligare 
åtta källor identifierades. Sökningar genomfördes också efter relevant litteratur 
författad på skandinaviska språk och tyska, varigenom ytterligare åtta relevanta 
studier identifierades.5 Sammanlagt ingick således 77 studier i det slutliga urvalet. 
Dessa listas i bilaga 2.  

Utöver studier som publicerats i tidskrifter med peer-review-förfarande (vil-
ket utgjorde majoriteten av de inkluderade studierna) analyserades även avhand-
lingar, bokkapitel, böcker och rapporter. Orsaken till att även dessa texttyper in-
kluderades är att forskningsöversikten syftar till att sammanställa och kartlägga 
den publicerade forskningens teoretiska och metodologiska angreppssätt samt 
resultat, snarare än att bedöma forskningens kvalitet. 

Tabell 2 sammanfattar studiernas huvudsakliga empiri, texttyp hos ingående 
studier, samt de regioner i vilka studierna genomförts (utifrån studiernas empi-
riska fall, snarare än författarnas hemvist).  

Tabell 2. Inkluderade studier. 

Studiens huvudsakliga 
empiri 

Intervju och/eller observation: 40 studier 
Policydokument: 23 studier 
Enkäter: 14 studier 

Texttyp Tidskriftsartikel: 62 studier  
Avhandling: 6 studier 
Bokkapitel: 4 studier 
Bok: 1 studie  
Rapport: 4 studier 

Region i vilken studien 
genomförts 

Nordamerika: 36 studier 
Europa: 30 studier 
Oceanien: 5 studier 
Asien: 2 studier 
Sydamerika: 2 studier 
Jämförande mellan länder: 2 studier 

De länder i vilka flest studier har genomförts är USA (34 studier), Storbritannien 
(13 studier), Sverige (5 studier) och Australien (4 studier). Studiernas huvudsak-
liga empiri samvarierar med de fenomen som står i fokus för studierna. Studier 
baserade på intervju och/eller observation fokuserar således på kompetensut-
vecklingens processer eller strategier, antingen gällande hur administratörer or-

5 För dessa sökningar användes databaserna Diva, Libris, Norart, Idunn, BibliotekDK och Fachin-
formationssystem Bildung. Sökningarna riktades mot studier som i fulltext innehöll motsvarande 
kombination av begrepp som i de engelskspråkiga sökningarna, i för respektive språk relevanta 
termer (se bilaga 1 för använda söktermer).  
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ganiserar kompetensutveckling, eller hur lärare förhåller sig till sådana arrange-
mang. Studier baserade på policydokument behandlar diskurser, fokus och styr-
instrument hos interventioner organiserade huvudsakligen av stat, delstat eller 
kommun/skoldistrikt. Studier baserade på enkäter är huvudsakligen kvantitativa 
undersökningar av samspel mellan styrningen av lärares kompetensutveckling 
och utfall såsom lärares deltagande i eller motivation för kompetensutveckling. 
Studierna har huvudsakligen publicerats i tidskrifter med fokus på lärares kom-
petensutveckling, lärares arbete och utbildningspolicy. Omkring två tredjedelar 
av texterna publicerades efter 2010.  

De studier som inkluderades i det slutliga urvalet analyserades i relation till 
studiernas a) empiriska fokus, b) teoretiska angreppssätt och c) resultat. I relation 
till de två förstnämnda aspekterna utvecklades kategorier för klassificering av 
identifierade studier, utifrån likheter och skillnader mellan analyserade studier. 
Kategorierna utvecklades alltså induktivt under det analytiska arbetet. Tidigt i 
processen fanns preliminära kategorier, vilka under arbetets gång sammanfoga-
des eller delades upp för att bättre avspegla likheter och skillnader mellan de an-
greppssätt som anlades i olika studier. Det hade varit möjligt att dela in studierna 
i fler och därmed mera preciserade kategorier än de som redogörs för nedan, 
exempelvis genom att dela upp kategorier i underkategorier, samt tilldela egna 
kategorier till de studier som klassificerades som övrigt. I syfte att uppnå över-
skådlighet, samt synliggöra släktskap mellan studier, eftersträvades dock ett litet 
antal kategorier. De kategorier som analysen resulterade i presenteras kortfattat 
nedan och utgör en grund för den redogörelse för de analyserade studiernas re-
sultat som därefter följer.  

2.3.3 Studiernas fokus och angreppssätt  
Studiernas empiriska fokus klassificerades i kategorierna:  
• Studier av policyformering undersöker egenskaper och tendenser hos centralt 

initierad styrning av lärares kompetensutveckling, såsom policydokument 
(lagar, standarder, riktlinjer, utredningar), riktade bidrag och system för cer-
tifiering och utvärdering av kompetensutveckling.  

• Studier av strukturella villkor för lärares kompetensutveckling jämför aspekter 
av kompetensutveckling mellan skoldistrikt, delstater, skolor och/eller insat-
ser.  

• Studier av genomförande av kompetensutveckling undersöker enstaka eller ett 
fåtal insatsers konkreta iscensättning.  

Studiernas teoretiska angreppssätt klassificerades i kategorierna:  
• Studier av governance undersöker kompetensutveckling som statlig/samhälle-

lig styrning i termer såsom government-governance, policy instruments och policy tools.  
• Studier av accountability/professionalism analyserar kompetensutveckling i relat-

ion till extern detaljkontroll över lärares arbete och redovisningsskyldighet 
gentemot högre hierarkiska nivåer (accountability), vilket ställs i kontrast till 
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strukturer som ger handlingsutrymme och/eller verktyg för lärardriven kun-
skapsuppbyggnad (professionalism).  

• Studier av organisation/ledarskap betonar strukturer för styrning och koordi-
nation på skolnivå. Detta tolkas utifrån ledarskapsteoretiska begrepp, såsom
instructional leadership (pedagogiskt ledarskap) och distributed leadership (distri-
buerat ledarskap). Det tolkas också i relation till teori om lärarsamverkan, i
begrepp såsom communities of practice (praxisgemenskaper) och professional le-
arning communities (lärande gemenskaper).

Antalet studier med respektive empiriska fokus och teoretiska angreppssätt kors-
tabuleras i tabell 3.  

Tabell 3. Empiriskt fokus och teoretiskt angreppssätt i analyserade studier. 

Empiriskt fokus 

Teoretiskt angreppssätt 

Policy-
formering  

Strukturella 
villkor  

Genomförande  Övrigt Totalt 

Governance 14 12 1 - 27

Accountability,  
professionalism 

6 2 11 - 19

Organisation, ledarskap 1 8 14 - 23

Övrigt 2 - 5 1 8

Summa 23 22 31 1 77

2.3.4 Resultat  
Följande avsnitt beskriver vad studier inom respektive kategori av empiriskt fo-
kus och teoretiskt angreppssätt studerar, samt vilka resultat de har genererat.  

2.3.4.1 Studier av governance  
Som framgår av tabell 3 har framför allt policyformering och strukturella villkor 
för kompetensutveckling studerats utifrån ett governance-perspektiv.  

Studierna av policyformering har studerat förskjutningar och egenskaper hos 
centralt initierad styrning av kompetensutveckling i stater eller delstater. Ett ex-
empel på detta är Huang (2016), vilken utifrån policydokument och tidigare 
forskning tolkar en övergång till decentraliserat ansvar för lärares kompetensut-
veckling i Taiwan, i kombination med statligt kontrollerade karriärstegsprogram 
och lärarutvärdering, som ett skifte från government till governance. En studie baserad 
i Storbritannien (Furlong, 2005) tolkar, basis av liknande empiri, utvecklingen 
gällande styrningen av lärares kompetensutveckling som uttryck för idéer om 
modernisering, enligt vilka utbildningssystem ska bli mer effektiva genom mark-
nadsmekanismer, ”managerialism” och stöd till kollaborativa nätverk (s. 124). I 
detta ingår en betoning av statliga standarder för lärares kompetensutveckling, 
skolbaserad kompetensutveckling och statliga ingripanden i enskilda skolors 
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verksamhet. Cohen-Vogel (2005) skildrar liknande tendenser i USA, utifrån en 
studie av federal användning av styrinstrument, såsom de kommer till uttryck i 
lagstiftning, policydokument och federala budgetpropositioner. Enligt denna stu-
die har generella satsningar ersatts av insatser riktade mot skolor och skoldistrikt, 
där fokus ligger på lärarkvalitet och där insatser kopplas till accountability-system. 
I kontrast till dessa studier visar en översikt över lärares kompetensutveckling i 
Österrike (Müller m.fl., 2018) att området präglas av individuella lärares intressen 
i relation till det kompetensutvecklingsutbud som erbjuds av pedagogiska högs-
kolor. Styrningen av kompetensutvecklingsutbud och lärares deltagande är enligt 
denna studie svag, på både statlig nivå och skolnivå, även om regleringen har 
stärkts de senaste åren. Tendensen till att kompetensutveckling knyts till standar-
der, utvärdering och kollektiva (snarare än individuella) behov som framträder i 
de andra studierna verkar således i liten utsträckning gälla Österrike hitintills.   

Ett flertal studier har också undersökt strukturella villkor ur ett governance-
perspektiv, med fokus på användning och betydelse av olika styrmedel gällande 
kompetensutveckling. I fokus för flera av dessa studier står amerikanska delsta-
ters användning av styrinstrument. Jaquith m.fl. (2010) visar exempelvis, utifrån 
fallstudier av fyra delstater som uppvisade en positiv utveckling i elevers stud-
ieresultat, att delstaterna kombinerade standarder och kvalitetskontroll för kom-
petensutveckling, understödde lärarsamarbete och förankrade arbetet hos pro-
fessionella organisationer. St. John m.fl. (2005) visar i en studie av delstatliga re-
formstrategier gällande lärares kompetensutveckling att kollaborativt arbete samt 
omfattande och koherenta reformer var positivt korrelerade med elevers skolre-
sultat, mätt utifrån ett läsprov. Songs (2008) undersökning av samspelet mellan 
policy hos delstater, skoldistrikt och skolor visade, på basis av enkätsvar, att fö-
rekomsten av kompetensutveckling för rektorer var positivt korrelerat med lära-
res deltagande i kompetensutveckling. Även lärarautonomi på kollektiv nivå var 
enligt studien positivt korrelerat med sådant deltagande. Däremot korrelerade in-
dividuell lärarautonomi negativt med deltagande i kompetensutveckling. Dessa 
resultat tolkas som att kompetensutveckling för rektorer stärker deras pedago-
giska ledarskap och därmed engagemang för lärares kompetensutveckling. Även 
lärarautonomi på kollektiv nivå antas stärka betoningen av lärares professionella 
utveckling, medan individuell lärarautonomi kan leda till att lärare i större ut-
sträckning förlitar sig på inarbetade arbetssätt. Som framgår ovan baseras studi-
erna av strukturella villkor huvudsakligen på kvantitativa mått gällande lärares 
kompetensutveckling och elevers studieresultat. Resultaten är likartade så tillvida 
att omfattande och koherent styrning av lärares kompetensutveckling framstår 
som positivt för elevers studieresultat och lärares nivå av deltagande i kompe-
tensutveckling. Det förekommer också studier som i viss mån ifrågasätter, eller 
nyanserar, denna bild. Penuel m.fl. (2009) visade att lärares upplevelser av kohe-
rens mellan kompetensutveckling och delstatspolicyer var låg, trots att ansträng-
ningar gjorts för att uppnå sådan koherens. Detta tolkas som att lärares uppfatt-
ningar om såväl kompetensutveckling som delstatspolicyer i stor utsträckning be-
ror på enskilda lärares och skolors behov. Seezink och Poell (2011) visar i sin 
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studie att lärare deltog i liknande kompetensutvecklingsaktiviteter trots att deras 
skolor antagit policyer gällande lärares kompetensutveckling som i olika utsträck-
ning betonade lärare som individer respektive kollektiv. Sammanfattningsvis in-
dikerar studierna av strukturella villkor ur ett governanceperspektiv att omfat-
tande och koherent styrning av lärares kompetensutveckling kan vara positivt för 
elevers studieresultat och lärares nivå av deltagande i kompetensutveckling, men 
att utfallet på lokal nivå beror av lärares uppfattningar och behov.  

2.3.4.2 Studier av accountability/professionalism 
I tabell 3 framgår att studier inom perspektivet accountability/professionalism 
huvudsakligen har undersökt genomförande av kompetensutveckling. Ett flertal 
studier av genomförande av kompetenutveckling inom detta perspektiv (t ex 
Bradford, 2009; Hardy, 2018, 2019) studerade lärares förhållningssätt till kompe-
tensutveckling med accountability-inslag, såsom lärarmöten med utgångspunkt i 
resultaten från standardiserade test. Dessa studier ger en likartad bild, så tillvida 
att lärare intog ett kluvet förhållningssätt till accountability-inslag genom att både 
uttrycka stöd, kritik och efterlevnad. Lärarna accepterade alltså till viss del dessa 
inslag. Även när lärarna var kritiska mot de kvantitativa mått som användes utgick 
de ifrån måtten i det gemensamma arbetet. Studien av Bradford (2009) visade 
också att accountability-policyer minskade lärares arbetsmotivation, nivå av del-
tagande i kompetensutveckling, samt väckte oro för förlorad lärarautonomi.  

Ett antal studier undersökte kompetensutvecklingsinsatser som avsåg att be-
tona lärares handlingsfrihet och professionella bedömningar, men genomfördes 
i kontexter med accountability-inslag. En sådan studie (Lambirth, Cabral, & 
McDonald, 2019) undersökte en aktionsforskningsinsats baserad i Storbritan-
nien. Insatsen i sig avsåg att ge lärare möjlighet att undersöka praktiska problem 
och utveckla förståelsen för den lokala kontexten. Den regionala organisation 
som stödde projektet finansiellt, samt skolledningarna, hade ett snävare fokus på 
att öka elevers studieresultat. Enligt studien intog de lärare som deltog i kompe-
tensutvecklingsinsatsen ett tekniskt förhållningssätt till aktionsforskning, där sko-
lans behov betonades, snarare än nyfikenhet inför pedagogiska frågor, specifika 
klassrumskontexter och elevers intressen. En studie baserad i Chile (Gellert, 
Espinoza, & Barbé, 2013) visade att den omgivande kontexten för en kompe-
tensutvecklingsinsats inom matematikdidaktik ledde till att de nya idéerna iscen-
sattes tekniskt, men i liten utsträckning påverkade lärares professionella förhåll-
ningssätt till matematikundervisning.  

Studierna som har beskrivits ovan uttrycker sammanfattningsvis att 
accountability-inslag inom kompetensutvecklingsinsatser, liksom i omgivande 
policy-kontexter, begränsar räckvidden hos kompetensutveckling till tekniska 
aspekter av lärararbetet och betonar studieresultat i kvantitativa mått. En studie 
baserad i Kanada (Melville & Hardy, 2020) tyder dock på att nivån av tilltro till 
lärares professionella bedömningar inom kompetensutvecklingsinsatser kan 
medföra mer eller mindre instrumentella förhållningssätt.  
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Studier inom perspektivet accountability/professionalism-perspektiv har 
även undersökt policyformering. Ett exempel på detta är en studie av Torrance 
och Forde (2017) som undersöker standarder för lärares arbete och kompetens-
utveckling i Skottland. Studien visar att de undersökta standarderna betonar pro-
fessionalism, i form av ”leadership and professional enquiry” (s. 121), snarare än 
mera byråkratiska förhållningssätt till lärares arbete. Studien hävdar dock att 
”professional enquiry” i dessa standarder begränsas till lokal utveckling och till-
lämpning av expertis, snarare än att lärare förväntas bidra till kunskapsutveckling 
i bredare mening. En annan studie (Frankham & Hiett, 2011) undersöker utform-
ningen av en statligt initierad masterutbildning för lärare i England. Sådan mas-
terutbildning kan enligt författarna tolkas som ett uttryck för betoning av pro-
fessionalism, genom att den lägger vikt vid lärares professionella kunskapsbas. I 
detta fall menar dock författarna att utformningen snarare utgör ett uttryck för 
statlig skepticism mot högre utbildning för lärare och begränsar utrymmet för 
lärares professionella bedömningar. Aspekter som medför dessa konsekvenser är 
en stark centralstyrning av masterutbildningen, i kombination med krav på att 
programdeltagarna ges stöd av handledare vid de skolor där de arbetar, i syfte att 
möta lärares individuella utvecklingsbehov. Likartade tendenser visas i en studie 
av nationell kompetensutvecklingspolicy i Storbritannien (McMahon, 2009), vil-
ken hävdar att lärare i tidigare policy betraktades som professionella, med ansvar 
för sin egen kunskapsutveckling, medan senare policy förlägger ansvaret för 
kompetensutveckling hos skolledningen, vilken utifrån nationella standarder och 
skolans behov ska utforma lärares kompetensutveckling.  

En jämförande studie av kompetensutvecklingspolicy i Sverige, Norge, Fin-
land och Australien (Hardy, Rönnerman, Moksnes Furu, Salo, & Forsman, 2010) 
visar både skillnader och likheter inom och mellan länder. De undersökta policy-
erna riktas både mot att höja elevresultat i termer av standardiserade test och mot 
friare former av kompetensutveckling där aspekter av praktiken med påverkan 
på många sorters lärande står i fokus. Författarna ser dock en övergripande ten-
dens i riktning mot kompetensutveckling med utgångspunkt i elevresultat i kvan-
titativa mått.  

Två studier har också jämfört betydelsen av strukturella villkor i relation till 
accountability/professionalism. Den ena studien (Smith & Rowley, 2005) kunde, 
med utgångspunkt i data från en nationell lärarenkät i USA, visa att skolor som 
satsade på en ”commitment strategy” (lärarsamarbete och lärarsamverkan vid 
skolbeslut) hade lägre läraromsättning och högre deltagande i kompetensutveckl-
ing än skolor där accountability-strategier dominerade. Den andra studien (Her-
ren, 2016) undersökte, utifrån enkätsvar, lärares motivation att arbeta för skolans 
väl, beroende på om skoldistriktet satsade på prestationsbaserad lön eller lärande 
gemenskaper. Resultatet visade ett positivt samband mellan betoning av lärande 
gemenskaper och motivationen för att arbeta för skolans väl.  

Sammanfattningsvis visar studier inom perspektivet accountability/profess-
ionalism att accountability-inslag inom kompetensutvecklingsinsatser, samt i den 
omgivande kontexten, kan rikta lärares deltagande mot efterlevnad av föreskrifter 
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och kvantitativa mått. Accountability-inslag kan enligt några studier leda till mins-
kad motivation, lägre deltagande i kompetensutveckling hos lärare och högre lä-
raromsättning. Balansen mellan accountability- och professionalism-inslag varie-
rar både inom och mellan länder, samtidigt som vissa studier finner en tendens 
mot en starkare betoning av accountability.  

2.3.4.3 Studier av organisation/ledarskap  
Som tabell 3 visar undersökte de flesta studier inom perspektivet organisation/le-
darskap genomförandet av kompetensutveckling. Fokus i dessa studier är sam-
spelet mellan olika aspekter av skolors organisation, vilket huvudsakligen under-
söks genom intervjuer eller observationer på en eller ett fåtal skolor. Ett antal av 
dessa studier undersökte lärare i ledarroller inom ramen för kompetensutveckl-
ing. Dessa studier visade att lärare i sådana roller kan stödja förändringsprocesser 
om de arbetar strategiskt, ges möjligheter att utveckla sin förståelse för idéerna 
ifråga och om en gemensam och tydlig vision föreligger på skol- och distriktsnivå 
(Cooper m.fl., 2016; Gallucci, DeVoogt van Lare, Yoon, & Boatright, 2010). Stu-
dierna visade också att arbetet för lärare i ledarroller försvåras av oklara mandat 
(Mangin & Dunsmore, 2015).  

Ett antal studier av genomförande studerade också samspelet i lärarlag. En 
sådan studie (Scribner, Sawyer, Watson, & Myers, 2007) undersökte hur lärarlag 
fungerar som en del av distribuerat ledarskap inom skolan. Denna studie visade 
att lärarlag behöver ges olika förutsättningar beroende på lagets syfte. Ett lärarlag 
som på egen hand ska identifiera problem att hantera behöver således ges till-
räcklig autonomi för uppgiften. Studien indikerar också att lärarlagens struktur 
och sociala dynamik återkommande behöver uppmärksammas för att upprätt-
hålla samarbetets kvalitet. Huggins (2011) undersökte införandet av lärande ge-
menskaper på två skolor och fann att skolledningens stöd, struktur och påtryck-
ning var avgörande för sådana lärarlags potential att bidra till skolutveckling. En 
studie (Robinson m.fl., 2017) jämförde koordination och koherens i fem skolors 
utvecklingsarbete. Denna studie visade att en starkare koordination samvarierade 
med förbättring av elevers studieresultat.  

Ett antal studier utifrån ett organisation/ledarskapsperspektiv undersökte 
också strukturella villkor. En sådan studie (Supovitz, 2002) undersökte utifrån 
enkätsvar och skolresultat effekter av skoldistrikts satsningar på lärarlag. Resul-
tatet indikerade att sådana satsningar inte i sig leder till förändrade förhållnings-
sätt till undervisning. En förklaring som föreslås är att lärarlagen tydligare måste 
riktas mot gemensamt arbete kring undervisning om förändring ska ske. Resul-
taten indikerade också att studenter vars lärarlag kännetecknades av mer gemen-
samma undervisningspraktiker uppvisade högre studieresultat. En studie av 
Shirrell m.fl. (2019) undersökte betydelsen av formell respektive informell kom-
petensutveckling för förändring av lärares praktiker och övertygelser. Studien vi-
sade, utifrån enkätsvar från lärare i två skoldistrikt, att informell kompetensut-
veckling var mer betydelsefullt för förändrade praktiker, medan formell kompe-
tensutveckling i större utsträckning påverkade övertygelser. En ytterligare slutsats 
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var att infrastruktur som stöttar interaktion mellan lärare kan höja effekten av 
både informell och formell kompetensutveckling. En studie (Stein & Coburn, 
2008) undersökte också betydelsen av stödstrukturer hos skoldistrikt för utveckl-
ing av praxisgemenskaper och möjligheter för lärares lärande. Studien visade att 
skoldistrikt där relationen mellan lärarlag och rektorer kännetecknades av dub-
belriktad kommunikation erbjöd lärarlagen mer meningsfulla möjligheter att fo-
kusera på elevers lärande.  

Sammanfattningsvis ger studierna ur perspektivet organisation/ledarskap en 
relativt likartad bild, så tillvida att ledarskap och lärarlag kan stödja skolutveckl-
ing, samt förbättrade elevresultat om rätt förutsättningar föreligger. Faktorer som 
kan underlätta detta är koherenta strategier, tydliga mandat, fokus vid undervis-
ning, dubbelriktad kommunikation mellan lärare och rektorer, att både formella 
och informella utbyten mellan lärare understöds, samt att tillräckliga möjligheter 
att utveckla förståelse för aktuella idéer ges.  

2.3.4.4 Övrigt  
Ett antal studier föll utanför de teoretiska angreppssätt som beskrivits ovan. Två 
av dessa studier använde institutionell teori. Diehl (2019) analyserade lärares för-
handling mellan institutionella logiker inom ramen för kompetensutveckling. Stu-
dien fann att införandet av lärande gemenskaper betonade institutionella logiker 
som lade vikt vid personliga relationer och innovationer. Efterhand införlivades 
och begränsades dock dessa institutionella logiker av en annan logik, som snarare 
betonade formella professionella normer och rutiner. Ballangrud (2012) under-
sökte utifrån ett institutionellt perspektiv hur styrningssystem inom ramen för 
kompetensutveckling organiseras. Studien fann att decentralisering av ansvaret 
för kompetensutveckling till kommunnivå ledde till en ny professionsmodell, där 
lärare förväntas vara medskapare till förändringsprocesser. Samtidigt blev lärarna 
mer beroende av kommun och skolledning, genom betoningen av de senare ak-
törernas ledarskap.  

Fyra studier undersökte också hur lokala, regionala och nationella policyak-
törer tolkade och iscensatte överordnade nivåers policybudskap. Erixon och 
Wahlström (2016) undersökte, i termer av rekontextualisering, hur budskap hos 
internationella policyaktörer (OECD och EU) iscensattes i svensk policy om ma-
tematiklärares kompetensutveckling. Studien fann att både internationell och 
svensk policy uttryckte att matematikundervisningens kvalitet behöver öka för 
att förbättra elevresultat, ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft. Svensk och in-
ternationell policy överensstämde också i att matematiklärare betraktades som 
centrala aktörer för att höja elevresultaten, samt att kompetensutveckling skulle 
bidra till att förbättra lärarnas undervisningsskicklighet. En studie av Watson och 
Michael (2016) undersökte ett språkligt skifte från professional development till pro-
fessional learning i skotsk policy, samt hur detta iscensattes av lokala administratö-
rer. Skiftet i terminologi avsåg enligt studien att betona lärares aktiva medverkan 
i sin professionella utveckling, i kontrast till en förståelse av kompetensutveckling 
som externa insatser i vilka lärare mera passivt deltar. Lokala administratörers 
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iscensättning var dock mera språklig än materiell, då de organiserade samma ak-
tiviteter som tidigare, om än under annan beteckning.  

Studierna utifrån institutionell teori, samt med fokus på tolkning av överord-
nade nivåers policybudskap, indikerar sammantaget att de undersökta policyini-
tiativen har en tydlig påverkan på lägre nivåer, men att budskapen omtolkas och 
anpassas till rådande praktiker.  

2.4 Sammanfattning och kunskapsbidrag 

2.4.1 Befintlig forskning och kunskapsluckor  
I avsnitt 2.3.1 sammanfattades tre tidigare forskningsöversikter om lärares kom-
petensutveckling i relation till styrning. Dessa beskrev ett antal områden inom 
vilka mer forskning behövs. Knapp (2003) hävdade exempelvis att det saknas 
forskningsgrund för att uttala sig om utbredningen av olika kompetensutveckl-
ingsstrategier och hur väl dessa fungerar olika väl i olika kontexter. Fussangel 
m.fl. (2010) menade att tidigare forskning om kompetensutvecklingssystem som 
helhet eller på skolsystemnivå saknas, exempelvis vad gäller statens engagemang, 
planering och ingrepp i området. Liknande slutsatser angående forskning om 
kompetensutveckling i relation till styrning har dragits av flera andra forskare. 
Enligt Müller m.fl. (2018) finns ett behov av forskning om den politiska och ad-
ministrativa styrningen av lärares kompetensutveckling, samt om samspelet mel-
lan institutionella förutsättningar och kompetensutvecklingsprocesser. Bosche 
(2018) menar att samspelet mellan skolreformer och lärares kompetensutveckling 
är lite beforskat, samt att kompetensutvecklingens roll för styrningen av skolan 
inte har undersökts inom styrningsforskning. Kennedy (2014) hävdar att lärares 
kompetensutveckling i relation till policy och styrning utgör en liten andel av 
kompetensutvecklingsforskningen. Hon efterlyser särskilt forskning som söker 
utveckla teori som inte enbart representerar skeenden i enskilda fall, utan belyser 
relationer mellan kompetensutveckling, policy och professionalism i olika kon-
texter.  

Mot bakgrund av den forskningsöversikt av studier om kompetensutveckling 
i relation till styrning som presenterats kan bilden som ges av ovan nämnda för-
fattare nyanseras. Utifrån forskningsöversikten kan följande tyngdpunkter i tidi-
gare forskning om lärares kompetensutveckling i relation till styrning identifieras:  
 
i. En första tyngdpunkt är statlig eller delstatlig användning av styrmedel gäl-

lande lärares kompetensutveckling. Sådana studier har undersökt tendenser 
i ett antal olika länder, dock oftast utan att undersöka konsekvenserna för 
skola, lärare och elever. Undantaget är ett antal amerikanska studier som 
har undersökt användningen av kompetensutveckling inom delstater och 
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skoldistrikt. Därmed kan sägas att forskning om relationen mellan admi-
nistrativ styrning av kompetensutveckling och olika kontexter som efterly-
ses av bland andra Knapp (2003) och Müller m.fl (2018) i viss mån finns i 
USA-baserad forskning. Då både system och kontexter för lärares kompe-
tensutveckling skiljer sig starkt mellan länder finns dock ett stort behov av 
studier som undersöker samspel mellan styrning och iscensättning i andra 
länder än USA. Dessutom saknas studier av samspelet mellan nationell 
styrning av kompetensutveckling och lokala kontexter även i USA. En an-
nan uppgift för forskning om samspelet mellan styrning och iscensättning 
är att undersöka hur de former av ”effektiv kompetensutveckling” som 
förordats i inflytelserika forskningsöversikter kommer till uttryck på olika 
platser.  

ii. En andra tyngdpunkt är balansen mellan accountability/professionalism i
policyer och enskilda insatser, samt betydelsen av detta för lärares förhåll-
ningssätt till kompetensutveckling. I denna forskning betonas risken att
accountability-inslag leder lärare mot ett instrumentellt förhållningssätt, där
externa påbud betonas och efterlevs, samtidigt som utrymmet för lärares
professionella omdöme begränsas. Denna forskning utgår ifrån en förstå-
else av accountability som extern kontroll. Accountability kan dock också
förekomma i form av intern professionell kontroll, vilket utgör en aspekt
av professionalism (Mausethagen, 2013). I flera av studierna utifrån per-
spektivet accountability/professionalism framträder dock fenomenen
accountability/professionalism som dikotoma. Även om det finns spän-
ningar mellan professionell och byråkratisk kontroll är dessa i praktiken
ofta nära sammanvävda i form av organisatoriska rutiner (Svensson, 2008).
Betoning av professionalism kan också betraktas som ett försvar mot en
utökad byråkratisk kontroll över arbetet (Møller, Prøitz, Rye, & Aasen,
2013), vilket indikeras av tendenser att mindre etablerade professioner ut-
trycker starkare professionella hållningar än väletablerade sådana (Svens-
son, 2008). Mot denna bakgrund finns det utrymme att nyansera forsk-
ningen om lärares kompetensutveckling i relation till accountability/pro-
fessionalism, genom att olika former av accountability-system jämförs i re-
lation till lärarprofessionalism. Det finns således även fortsättningsvis
viktiga områden att undersöka i relation till Kennedys (2014) efterlysning
av forskning om sambanden mellan kompetensutveckling, policy och pro-
fessionalism.

iii. En tredje tyngdpunkt är studier av samspelet mellan organisatoriska fak-
torer på skol- och skoldistriktsnivå, i termer av ledarskap och lärande ge-
menskaper. Denna forskning kompletterar i viss mån forskningen ur ett
accountability/professionalism-perspektiv, så tillvida att fokus läggs på in-
teraktionen inom lärarlag och mellan lärare och ledning, så att samspel sna-
rare än motsatsförhållanden mellan profession och organisation undersöks.
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Huvuddelen av studierna undersöker dock interna förhållanden vid en eller 
ett fåtal skolor, snarare än samspelet mellan sådana förhållanden och om-
givande styrsystem. Genom undersökning av relationen mellan lokala för-
hållanden och omgivande kontexter skulle studierna ur ett organisatoriskt 
perspektiv tydligare kunna bidra till insikterna från studier ur perspektiven 
accountability/professionalism och governance.  

2.4.2 Avhandlingens kunskapsbidrag 
Denna avhandling utgår ifrån det teoretiska angreppssätt som ovan benämns go-
vernance. Avhandlingen avser således i första hand att teoretiskt bidra till detta 
perspektiv, med empiriskt fokus på policyformering (artikel I), respektive kom-
petensutvecklingens lokala genomförande (artikel II och III).  

Som framgår ovan har samspelet mellan nationell och lokal nivå sällan un-
dersökts i tidigare forskning. Avhandlingens undersökning av statlig kompetens-
utveckling som styrning avser därmed att bidra till förståelsen för tendenser gäl-
lande kompetensutveckling som statligt styrinstrument, samt dess konsekvenser 
för kompetensutvecklingens lokala iscensättning. I synnerhet belyser denna av-
handling kompetensutvecklingens relation till lärares rådande arbete och hur 
denna relation tolkas, förhandlas, översätts och iscensätts lokalt. Avhandlingen 
bidrar också med kunskaper om förändring i statlig styrning av skolan generellt 
under den undersökta perioden.  

Som kommer framgå tydligare i kapitel 3 utgör lärares kompetensutveckling 
i Sverige på vissa sätt ett ovanligt fall i internationell jämförelse, framför allt ge-
nom de omfattande och direkta statliga ingripanden som framträder under den 
senare delen av den period som undersöks i avhandlingen. Samtidigt är den kom-
petensutveckling som iscensätts tydligt inspirerad av internationella tendenser 
gällande vad som ofta benämns ”effektiv kompetensutveckling”. Genom att for-
meringen av dessa former av kompetensutveckling undersöks i ett svenskt sam-
manhang ger avhandlingen ett kontrasterande bidrag i jämförelse med forskning 
om statlig och delstatlig kompetensutveckling i andra länder, där framför allt 
USA utgjort föremål för tidigare forskning.  

Det svenska fallet utgör även ett exempel på ett skolsystem där ansvaret för 
finansiering, organisering och uppföljning av skolornas verksamhet decentrali-
serats. Sådana tendenser kännetecknar, som översikten ovan visar, även flera 
andra länder. Avhandlingen kan därmed komplettera de slutsatser om statlig 
kompetensutveckling i decentraliserade skolsystem som dragits i studier baserade 
i andra länder.  
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3. Kompetensutveckling i ett decentraliserat 
skolsystem  

Detta kapitel redogör för bakgrund och kontext till de statliga kompetensutveckl-
ingsinsatser som undersöks i denna avhandling. Som beskrivs mer utförligt nedan 
skedde vid början av 1990-talet en ansvarsförskjutning gällande styrningen av 
den svenska skolan i allmänhet, inklusive lärares kompetensutveckling. Avhand-
lingens avgränsning i tiden till 1991-2016 möjliggör därmed en undersökning av 
kompetensutveckling som ett styrinstrument i ett decentraliserat (och över tid 
delvis re-centraliserat) skolsystem.  

Utöver att beskriva förskjutningar i statliga förhållningssätt till skol- och 
kompetensutveckling sammanställer och analyserar kapitlet också uppgifter om 
lärares deltagande i kompetensutveckling, samt statliga utgifter för lärares kom-
petensutveckling. Detta följs av en redogörelse för utformningen av de kompe-
tensutvecklingsinsatser som studeras i denna avhandling, med särskilt fokus på 
Läslyftet.  

Kapitlet sätter sammantaget de statliga kompetensutvecklingsinsatser som 
undersöks i denna avhandling i relation till reglering och hantering av lärares 
kompetensutveckling generellt under den undersökta perioden, samt jämför det 
svenska fallet med internationella tendenser.  

3.1 Ansvarsfördelning för lärares kompetensutveckling  
Tiden kring decennieskiftet 1990 markerar ett skifte gällande ansvarsfördel-
ningen i svensk skola, då staten överförde ansvaret för finansiering, organisering 
och uppföljning av skolornas verksamhet till kommuner och andra huvudmän, 
medan statens ansvar begränsades till att sätta nationella mål samt utvärdera 
(Forsberg & Lundgren, 2010). Kommunerna fick i och med denna förändring, 
med Skolverkets ord, ”det fulla ansvaret för fortbildningen” (Skolverket, 1992, s. 
1). Ett konkret uttryck för ansvarsförskjutningen var att statsbidraget för kom-
muners lokala skolutveckling flyttades till ett generellt sektorsbidrag. Därmed 
blev det upp till kommunerna att ”avgöra vilken kompetensutveckling som skulle 
anordnas och hur stor del av budgeten som skulle avsättas till detta” (SOU 
2018:41, s. 225). Ett annat uttryck för ansvarsförskjutningen var att statens bidrag 
till länsskolnämnder för att stödja kommuners arbete med fortbildning drogs in. 
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Den statliga styrningen av lärares kompetensutveckling minskade i och med 
dessa förändringar betydligt.  

I samband med den förändrade ansvarsfördelningen ersattes den tidigare 
skolmyndigheten, Skolöverstyrelsen, år 1991 av Skolverket. Den nya myndig-
heten skulle inta en ny roll i skolsystemet: målstyrning och uppföljning snarare 
än detaljreglering av skolans organisering (Jacobsson & Sahlin-Andersson, 1995). 
Därmed skulle enskilda kommuner och skolor få utrymme att styra sin verksam-
het efter lokala behov.  

Även inom den nya ansvarsfördelningen fanns dock möjlighet för staten att 
styra lärares kompetensutveckling. Redan år 1992 föreskrev regeringen att lärar-
fortbildning är ”ett av statens styrmedel i en mål- och resultatstyrd skola” (Prop. 
1991/92:75, s. 35), samt att Skolverket ansvarar för att fortbildning av god kvali-
tet finns över hela landet. Dessutom skulle den lokala fortbildningen ske i enlig-
het med de nationella målen. Man kan alltså säga att staten uttryckte en ambiva-
lent inställning till ansvaret för lärares kompetensutveckling redan från införan-
det av den nya ansvarsfördelningen. Som följande beskrivning kommer visa var 
inställningen till detta område även fortsättningsvis kluven hos såväl skolmyndig-
heterna som regeringen, vilket uttrycks genom dubbla budskap och ibland tvära 
helomvändningar.  

Skolverket var vid 1990-talets början skeptisk mot att myndigheten skulle 
engagera sig i lokal skol- och kompetensutveckling, då myndigheten snarare 
skulle styra genom informationsspridning. Ansvaret för tolkning och anpassning 
till lokala behov skulle enligt Skolverkets ledning istället ligga hos kommunerna 
och skolans professionella (Magnusson, 2018). Skolverket tilldelades dock varje 
år medel för att främja skol- och kompetensutveckling nationellt. Detta betrak-
tades inom Skolverket som en anomali. För att undvika att bli inblandad i lokala 
angelägenheter delades medlen i huvudsak ut efter ansökningar från kommu-
nerna (Ehn, 2000). Myndigheten utformade endast kriterier för medelstilldelning.  

Efter hand väcktes kritik mot Skolverkets förhållningssätt. Från politiskt håll 
menade man att myndigheten varit för passiv i relation till skol- och kompetens-
utveckling och behövde utveckla tydligare styrinstrument (Magnusson, 2018). 
Inom Skolverkets utvecklingsavdelning förekom en liknande kritik, exempelvis 
formulerat i ett internt diskussionsunderlag inför uppstarten av det som kom att 
bli projektet Skola i utveckling: ”Vi uppfattas som vaga och menlösa och någon 
’som det nog går att mjölka på lite pengar’. En medveten satsning på vissa områ-
den skulle kunna ge en signal om vad Skolverket bedömer som nationellt viktigt” 
(Skolverket, 1995a, s. 1).  

En förändrad inställning till statligt engagemang i skol- och kompetensut-
veckling hade alltså redan initierats från mitten av 1990-talet. Trots detta innebar 
bytet av Skolverkets generaldirektör år 1999 en radikal förändring, från att stöd 
till skolutveckling ansågs suspekt, till att det framhölls som myndighetens centrala 
verksamhet. Ett nytt uppdrag för Skolverket växte sedan fram utifrån en dialog 
mellan den nya generaldirektören och den dåvarande skolministern. Nu skulle 
specialutformade insatser riktas mot kommuner som inte nådde de nationella 
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målen (Magnusson, 2018). I dialog med kommunerna diskuterade Skolverket 
vilka åtgärder som kunde vara lämpliga och gav också stöd till lärares kompetens-
utveckling.  

År 2002 avgick den socialdemokratiska skolministern och ansvaret för skol-
frågorna flyttades till sittande utbildningsminister. Denne ansåg, till skillnad från 
skolministern, att Skolverket inte borde stödja enskilda kommuners skolutveckl-
ing (Magnusson, 2018). Samtidigt bedömde regeringen att statens roll i det de-
centraliserade skolsystemet behövde stärkas (Prop. 2002/03:1), vilket skulle ske 
genom att Skolverkets inspektionsuppdrag stärktes och att utvecklingsuppdraget 
flyttades till en egen myndighet. En utredning tillsattes (Forsell, 2002), som ledde 
till en delning av Skolverket, där den nystartade Myndigheten för skolutveckling 
fick överta utvecklingsuppdraget. Myndigheten för skolutvecklings arbete fort-
satte dock i den tradition som hade bedrivits hos Skolverket från år 2000, med 
fokus på specialutformade insatser riktade mot kommuner och skolor som inte 
nådde de nationella målen.  

År 2008 lades Myndigheten för skolutveckling ner, efter en utredning som 
tillsatts på borgerligt initiativ (SOU 2007:79), då regeringen ansåg att direkt myn-
dighetsinblandning i lokal skolutveckling undergrävde kommunernas ansvar. Ge-
nom nedläggningen av Myndigheten för skolutveckling avbröts också arbetet 
med riktade insatser mot utvalda kommuner och skolor. Under åren som följde 
initierade dock den borgerliga regeringen ett stort antal kompetensutvecklingsin-
satser under Skolverkets ledning, däribland Lärarlyftet I och II (2007-), samt Ma-
tematiklyftet (2012-2016). Skolverkets anslag inom området skol- och kompetens-
utveckling under perioden från år 2007 visar – i motsats till regeringens uttalade 
inställning – att statens engagemang inom området skol- och kompetensutveckl-
ing blev större än någonsin tidigare (se figur 4, s. 51).  

Från 2012 återupptogs också ett antal projekt med specialutformad skolut-
veckling riktad mot skolor och huvudmän med problem eller brister. Den direkta 
myndighetsinblandningen i lokal skolutveckling som avbröts i och med nedlägg-
ningen av Myndigheten för skolutveckling år 2008 hade alltså återupptagits. Ett 
exempel på sådan insats är det borgerligt initierade Handledning för lärande (2012-
2014). Inriktningen mot direkta ingripanden hos huvudmän och skolor fortsatte 
i den röd-gröna regeringen från år 2014, bland annat genom insatsen Samverkan 
för bästa skola (2015-). Denna inriktning föranledde också förändringar i Skolver-
kets instruktion, först genom att Skolverkets ansvar breddades från ”nationella 
utvecklingsinsatser” till ”utvecklingsinsatser” (SFS 2015:1047) och därefter till att 
myndighetens stöd till skolutveckling ska ske ”i nära samarbete” med huvudmän-
nen (SFS 2017:1302).  

Statens förstärkta fokus på statlig kompetensutveckling omfattar även utvär-
deringen av insatserna. Ett uttryck för detta är att ett ökande antal regeringsupp-
drag till Skolverket innehåller krav på att insatserna ska utvärderas (Statskontoret, 
2015). Ett annat uttryck är att uppdraget för Institutet för arbetsmarknads- och utbild-
ningspolitisk utvärdering (IFAU) år 2012 utvidgades till att inkludera utvärdering av 
”effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet” (SFS 
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2012:16, 1 §). IFAU:s roll gällande utvärdering av lärares kompetensutveckling 
framträder bland annat i regeringsuppdragen för Matematik- och Läslyftet. Där 
föreskriver regeringen att IFAU ska utvärdera insatserna, såsom i formuleringen: 
”Vidare ska Skolverket samverka med Institutet för arbetsmarknads- och utbild-
ningspolitisk utvärdering för att satsningen ska bli utvärderingsbar vad avser ef-
fekterna för elevernas läsförståelse och skrivförmåga” (Utbildningsdepartemen-
tet, 2013, s. 2). Som formuleringen indikerar är syftet med IFAU:s arbete framför 
allt att utvärdera insatser med avseende på effekter på elevers studieresultat; en 
form av utvärdering som dessförinnan varit mycket sällsynt. Före år 2012 finns 
endast en skolmyndighetsfinansierad utvärdering av eventuella effekter på elev-
resultat mot bakgrund av myndighetsinitierad kompetensutveckling (Hermans-
son, Sjöstrand, & Freed, 2002).6  

Relationen mellan Skolverket och IFAU har kantats av viss oenighet, då 
IFAU vid upprepade tillfällen har uttryckt att Skolverket försvårar deras effekt-
utvärdering (Arevik, 2018; Skolverket, 2012). Oenigheten består i att IFAU öns-
kar att insatser i någon form slumpas ut till skolor, för att insatsers effekter ska 
kunna jämföras med en kontrollgrupp. Utan sådan slumpmässighet blir det enligt 
IFAU svårt att utvärdera om en insats förbättrar situationen på en skola eller ej. 
Skolverket menar å sin sida att slumpmässig fördelning skulle strida mot myndig-
hetens uppdrag, antingen då det är huvudmännens ansvar att avgöra vilka skolor 
som ska delta i en satsning, eller då Skolverket ska ge stöd till de skolor som bäst 
behöver det. 

Redogörelsen ovan åskådliggör en ambivalent inställning till statligt engage-
mang i skol- och kompetensutveckling i Sverige hos politiker i beslutsställning, 
ifråga om staten över huvud taget ska engagera sig i dessa frågor och, om så är 
fallet, hur mycket staten ska ingripa i insatsers lokala utformning. Denna kluven-
het kan betraktas som ett uttryck för en mer övergripande ambivalens till ett de-
centraliserat ansvar för skolan. Å ena sidan uttrycker staten att huvudmännen bör 
ansvara för skolans utveckling. Å andra sidan initieras ett stort antal statliga in-
satser för att stödja och styra detta område. Utvecklingen gällande statens enga-
gemang i skol- och kompetensutveckling åskådliggör också att kluvenheten till 
dessa frågor inte på ett tydligt sätt följer partipolitiska skiljelinjer. Såväl borgerliga 
som socialdemokratiskt ledda regeringar har vid olika tidpunkter betonat an-
tingen att staten bör överlämna dessa frågor till lokala beslutsfattare, eller att sta-
ten bör ta ett större ansvar.  

Skolverkets roll gentemot regeringen försköts också över tid. Under peri-
oden 1991-2003 drevs Skolverkets förhållningssätt till skol- och kompetensut-
veckling i stor utsträckning av verksledningens visioner. Den nya generaldirektö-
ren från 2003 såg sig däremot i första hand som en tjänsteman, utan egen agenda 
(Magnusson, 2018). Som nämnts ovan initierades i synnerhet från år 2007 ett 

                               
6 Studiens resultat är att de skolor som mottagit statliga bidrag för kompetensutveckling under åren 
1997-1999 inte uppvisar statistiskt signifikanta förbättringar över tid, mätt som meritvärden i års-
kurs 9.  
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stort antal direkta regeringsuppdrag till Skolverket, vilket sammantaget innebar 
en ökad detaljstyrning av Skolverkets verksamhet. Statskontoret (2015) konsta-
terar att denna utveckling har fortsatt fram till 2015 och att ”Skolverket har ut-
vecklats till att i huvudsak vara en uppdragsmyndighet” (s. 88).  

3.2 Huvudmännens arbete med kompetensutveckling 
Lärares kompetensutveckling är alltså i Sverige formellt huvudmännens ansvar. I 
och med det kan det betraktas som naturligt att lärares möjligheter att delta i 
kompetensutveckling varierar starkt mellan kommuner och skolor, bland annat 
beroende på finansiella förutsättningar och avstånd till högskolor (Parding, Berg-
Jansson, Sehlstedt, McGrath-Champ, & Fitzgerald, 2017). En undersökning av 
Riksrevisionen (2014) visar dessutom att statliga insatser tenderar att förstärka 
sådana skillnader, då kommuner och skolor med goda studieresultat tar emot en 
större andel av de riktade statsbidragen än kommuner och skolor med stora be-
hov. Undersökningen föreslår att en orsak till det är att regeringen och Skolverket 
huvudsakligen har fördelat medel efter ansökningar från huvudmän, snarare än 
riktat insatser mot huvudmän och skolor med stora behov. Detta medför att bi-
drag framför allt hamnar hos de med relativt gott utgångsläge, eftersom ansök-
ning och hantering av bidrag kräver viss lokal kapacitet och riktade insatser ofta 
kräver lokala tillägg till de resurser som erhålls.  

Det faktum att fördelning av bidrag efter ansökan har ökat ekonomiska skill-
nader mellan huvudmän, snarare än att minska dem, kan beskrivas som en oöns-
kad och oavsedd konsekvens av bidragens utformning. Detta framgår bland an-
nat genom att regeringen 2017 uttryckte kritik mot det sätt som de riktade bidra-
gen fördelas på, samt en ambition att i större utsträckning låta skolornas behov 
avgöra tilldelningen (Persson, 2017). I linje med den uttryckta ambitionen har 
vissa insatser som riktas mot skolor och huvudmän med stora behov initierats, 
såsom Samverkan för bästa skola. Även insatser till huvudmän och skolor med 
brister kan dock i nuvarande modell för skolans ansvarsfördelning vara proble-
matiskt. Att ge extra resurser i ett system där skolans kvalitet i huvudsak är ett 
huvudmannaansvar kan innebära att huvudmän som väljer att spara in på utbild-
ningens kvalitet gynnas, annorlunda uttryckt att staten ”belönar (…) de aktörer 
som i statens ögon bedriver en lågkvalitativ verksamhet” (Gustafsson, Sörlin, & 
Vlachos, 2016, s. 108). Sådan kritik har exempelvis riktats mot det faktum att 
skolkoncernerna Praktiska och Yrkesgymnasiet ges stöd genom insatsen Samver-
kan för bästa skola, trots att problem i koncernerna har påtalats under flera års 
tid, samtidigt som koncernerna går med vinst (Svensson, 2016).  

Utöver fördelningen av bidragen har de också kritiserats för att leda det lo-
kala utvecklingsarbetet mot nationellt prioriterade frågor, snarare än mot de om-
råden där de lokala behoven är störst, vilket också anses undergräva långsiktig-
heten i det lokala utvecklingsarbetet (Riksrevisionen, 2017). Enligt en enkätun-
dersökning som genomfördes inom ramen för SOU 2018:41 ansåg dock mer än 
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90 procent av företrädarna för huvudmännen att kompetensutveckling i statlig 
regi behövs. Samtidigt ansåg ett flertal informanter att de statliga insatserna i 
dagsläget är så många och omfattande att ”ytterligare statlig styrning innebär att 
utrymmet för den kommunala självstyrelsen blir så kringgärdat att skolan inte 
längre bör ha ett kommunalt huvudmannaskap” (SOU 2018:41, s. 310).  

Situationen gällande huvudmäns och rektorers arbete med lärares kompe-
tensutveckling belyses även i rapport från Skolinspektionen (2015). Denna visar, 
på basis av en enkätundersökning riktad till 500 huvudmän inom grundskola, 
gymnasium och förskola, att hälften av de svarande uppgav att central samord-
ning av kompetensutvecklingsinsatser saknades. Undersökningen drog också, ut-
ifrån intervjuer med 15 representanter för huvudmän och rektorer, slutsatsen att 
inventeringar av kompetensutvecklingsbehov riskerar att snarare styras ”av indi-
vidfaktorer eller tillgångsfaktorer än de faktiska behov av kompetensutveckling 
som finns för att utveckla undervisningen och elevernas lärande” (s. 11). Med 
detta avses att kompetensutvecklingen planeras utifrån lärares synpunkter vid 
medarbetarsamtal, samt utbudet av statliga kompetensutvecklingsinsatser. Dess-
utom saknas enligt Skolinspektionen ”uppföljningssystem avseende effekterna av 
de kompetensutvecklingsinsatser som genomförts” (s. 11-12). Riksrevisionens 
(2014, 2017) undersökningar indikerar alltså att statliga insatser riskerar att öka 
skillnader mellan huvudmän och undergräva långsiktigheten i det lokala utveckl-
ingsarbetet, medan Skolinspektionens (2015) rapport indikerar att det lokala ar-
betet med kompetensutveckling många gånger är ostrukturerat.  

3.3 Det svenska fallet i internationell belysning 
På den internationella arenan spelar Organisationen för ekonomiskt samarbete och ut-
veckling (OECD) en central roll inom området lärares kompetensutveckling. Or-
ganisationens betydelse utgår till stor del från de storskaliga jämförelser som 
OECD bedriver och använder som grund för rekommendationer till nationella 
skolsystem. Som kommer framgå nedan har såväl EU som Sverige använt 
OECD:s undersökningar och rekommendationer som utgångspunkter i egna 
rapporter och beslut gällande lärares arbete och kompetensutveckling.  

Sedan OECD grundades år 1961 har organisationen succesivt förstärkt sitt 
fokus på utbildning. Denna rörelse inleddes genom inrättandet av Centre for rese-
arch and innovation (CERI) år 1968, vilket breddade organisationens fokus från mer 
renodlat ekonomiska frågor till sociala målsättningar och utbildning (Rizvi & Lin-
gard, 2010). Det arbetet utvecklades år 1988 genom projektet OECD Indicators of 
Education Systems (INES) som presenterar jämförande kvantitativa data om ut-
bildningssystem under beteckningen Education at a glance. OECD:s betydelse som 
policyaktör har dock mångfaldigats sedan initieringen av PISA-studien år 2000. 
Enligt Rizvi och Lingard (2010) kan det förklaras av att de siffror som PISA 
producerar ger sken av objektivitet till den grad att diskussioner om utbildningens 
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syfte och innehåll verkar överflödiga. PISA-resultat behandlas således som cen-
trala och obestridliga mått på effektiviteten hos skolsystem.  

OECD har, i synnerhet sedan initieringen av PISA-studien, haft som ambit-
ion att förskjuta diskussionen om utbildning mot vad som har betydelse för ele-
vers lärande (OECD, 2001), däribland lärares och undervisningens påverkan på 
elevers lärande (OECD, 2009a). OECD:s förhållningssätt till lärares arbete och 
kompetensutveckling har också över tid förändrats, vilket framgår genom en jäm-
förelse av OECD-rapporter och undersökningar.  

En tidig rapport om lärares kompetensutveckling (OECD, 1998) antog ex-
empelvis formen av kvalitativa fallstudier av åtta OECD-länder, huvudsakligen 
baserat på uppgifter från utbildningsdepartement i respektive land. Då varje land-
beskrivning använde egna definitioner och mått är uppgifterna i liten utsträck-
ning jämförbara mellan länder. Rapporten motiverade intresset för lärares kom-
petensutveckling med ökade krav och utmaningar för skolan mot bakgrund av 
samhällsförändringar. Ett annat motiv var att tendenser till decentraliserat be-
slutsfattande medför ett större fokus på den enskilda skolan som enhet för kva-
litetsutveckling.  

Knappt tio år senare publicerade OECD en mer omfattande rapport om lä-
raryrkets organisering i 25 OECD-länder (OECD 2005), i vilken ansträngningar 
gjorts att uppnå mer jämförbara uppgifter mellan länder. Rapporten listade 
samma motiveringar för undersökningens kunskapsintresse som OECD-rappor-
ten från 1998, med tillägget att effektstudier såsom Rivkin m.fl. (1998) och San-
ders och Rivers (1996) har påvisat lärares stora betydelse för elevers kunskapsut-
veckling.  

Efter dessa två rapporter har OECD:s arbete gällande lärares kompetensut-
veckling fördjupats betydligt. Detta framträder genom att TALIS-undersök-
ningen (år 2008, 2013 och 2018) och dess rapporter lägger stor vikt vid lärares 
kompetensutveckling, samt ger utförliga uppgifter och rekommendationer i om-
rådet. Det framträder också genom det stora antal riktade OECD-rapporter 
(2009b, 2011, 2012, 2016, 2018) som har behandlat lärares arbete och kompe-
tensutveckling mot bakgrund av resultat från TALIS- och PISA-undersökning-
arna och annan information som insamlats från olika länder. Rekommendationer 
specificeras även i rapporter för enskilda länder, såsom OECD (2015) gällande 
Sverige. 

Även på EU-nivå finns en rad rapporter som behandlar lärares kompetens-
utveckling (Eurydice, 1995, 2003, 2018; van Scheerens, 2010; European Com-
mission, 2018). Dessa följer mönstret i OECD-rapporterna så tillvida att rappor-
terna som publicerades efter 2005 anger lärarkvalitetens betydelse för elevers 
skolresultat som motiv för intresset för lärares kompetensutveckling. Rappor-
terna dessförinnan motiveras, liksom hos OECD, mot bakgrund av samhälleliga 
förändringar som skapar utmaningar för skola och lärare. Samstämmigheten mel-
lan OECD- och EU-rapporter framgår också av att organisationerna sedan 2005 
samarbetar kring utvecklingen av TALIS-undersökningen (Sorensen & Robert-
son, 2020; van Scheerens, 2010).  
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De mönster som beskrivits utifrån OECD- och EU-rapporterna kan även 
återfinnas i svenska statliga initiativ för lärares kompetensutveckling. Insatserna 
Skola i utveckling och Dialoger för skolutveckling, vilka påbörjades före år 2005, mo-
tiveras således huvudsakligen med att den lokala förmågan att leda kompetens- 
och skolutveckling behöver stärkas, mot bakgrund av att skolsystemet decentra-
liserats, samt att det finns stor variation i skolresultat och måluppfyllelse mellan 
huvudmän och skolor (Skolverket, 1995a, 1995b; Utbildningsdepartementet, 
2000). Insatser som initierades efter år 2005 lägger, i likhet med tendenserna i 
OECD- och EU-rapporter, en större vikt vid lärare. Detta motiveras med brister 
i undervisningen och försämrade elevresultat enligt internationella kunskapsmät-
ningar, varför insatser för att förbättra undervisningen behövs (Utbildningsde-
partementet, 2005, 2006, 2011, 2012b, 2013).  

De tendenser som framträder hos internationella policyaktörer kan också 
identifieras i utformningen av kompetensutveckling i många andra länders skol-
system. Detta gäller bland annat decentralisering och betoning av den enskilda 
skolan som enhet för kvalitetsutveckling. Studier från länder såsom Storbritan-
nien, Taiwan och USA visar således att ansvaret för kompetensutveckling har 
decentraliserats, samtidigt som aktörer närmare skolan och undervisningen före-
skrivs att följa statliga riktlinjer för den lokala kompetensutvecklingen (Furlong, 
2005; Huang, 2016; Jaquith m.fl., 2010). Dessutom ingriper stater även i decent-
raliserade system direkt i utformningen av lokal kompetensutveckling, bland an-
nat genom att finansiellt stöd villkoras av att detaljerade statliga riktlinjer följs 
(Cohen-Vogel, 2005; Furlong, 2005; Long, 2014).  

I många länder kommer betoningen av lärarskicklighetens betydelse för ele-
vers skolresultat också till uttryck genom rekommendationer för effektiv kompe-
tensutveckling i form av standarder (Combs & Silverman, 2016; Department for 
Education, 2016; General Teaching Council for Scotland, 2012). 

Även om ovan nämnda tendenser i stor utsträckning också gäller Sverige, 
finns ett antal skillnader gentemot system för kompetensutveckling i andra län-
der. En sådan skillnad är att Sverige tillhör den minoritet av länder som inte av-
kräver lärare att delta i en viss miniminivå av kompetensutveckling. Enligt OECD 
(2019) är sådant deltagande obligatoriskt för lärare i 23 av 35 undersökta länder, 
medan Eurydice (2018) redovisar att deltagande är ett krav i 35 av 43 europeiska 
länder. Ett exempel på utformningen av sådana krav är de miniminivåer för del-
tagande i kompetensutveckling som förekommer i alla amerikanska delstater, 
vilka ofta uttrycks i form att minst 90 h deltagande inom en femårsperiod måste 
uppvisas för fortsatt lärarlicens (Loeb & Miller, 2006; Loeb, Miller, & Strunk, 
2009). Ett annat exempel är Österrike, där lärare kontraktsmässigt ska delta i 15 
h kompetensutveckling per år, vilket huvudsakligen tillgodoses genom kurser vid 
pedagogiska högskolor (Müller m.fl., 2018).  

Det svenska fallet utmärker sig också genom att staten i så hög grad detalj-
kontrollerar kompetensutvecklingens lokala genomförande i senare års insatser 
(såsom Matematik- och Läslyftet). Vissa utmärkande drag för Matematik- och 
Läslyftet, däribland det kollaborativa arbetssättet, förekommer visserligen i andra 
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länders nationella standarder för lärares kompetensutveckling (Combs & Silver-
man, 2016; Department for Education, 2016). Sådana standarder lämnar däremot 
handlingsutrymme åt lokala aktörer inom de ramar som standarderna föreskriver. 

3.4 Resurser för lärares kompetensutveckling 
I detta avsnitt sammanfattas och analyseras uppgifter om svenska lärares delta-
gande i kompetensutveckling, samt statliga utgifter inom området under perioden 
1991-2019. Avsnittet visar att svenska lärares deltagande i kompetensutveckling 
har ökat över tid, men att lärare inte deltar i kompetensutveckling i den utsträck-
ning som kommunala lärares kollektivavtal fastställer. Även de statliga utgifterna 
för skol- och kompetensutveckling har ökat under perioden, om än med tydliga 
fluktuationer.  

3.4.1 Svenska lärares deltagande i kompetensutveckling  
Sedan början av 1990-talet fastställer kollektivavtalet mellan Sveriges kommuner 
och landsting och lärarfacken att 13 dagar av lärares arbetstid per år ska ägnas åt 
kompetensutveckling (Sveriges kommuner och landsting & Lärarnas samver-
kansråd, 2018). Enligt avtalet innebär kompetensutveckling ”insatser som syftar 
till att utveckla lärares förmåga att skapa goda förutsättningar för elevernas lä-
rande” (s. 2). Detta är en vid definition, inom vilken huvudmän kan inkludera 
vanliga lärarmöten, likväl som mer systematiska insatser. Kollektivavtalen för lä-
rare i fristående skolor garanterar vanligen inte någon miniminivå av kompetens-
utveckling.7 För dessa lärare gäller således endast skollagens generella krav att 
”Huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och skolenheterna ges 
möjligheter till kompetensutveckling” (SFS 2010:800, 2 kap. 34 §).  

I två undersökningar av 30 europeiska länder respektive 25 OECD-länder 
visade sig den mängd kompetensutveckling som föreskrivs i det svenska kom-
munala kollektivavtalet vara näst respektive tredje störst (Eurydice, 2003; OECD, 
2005). Det är dock tveksamt om svenska lärare i praktiken erbjuds mer kompe-
tensutveckling än lärare i andra länder. Enligt enkätundersökningar genomförda 
av Lärarnas riksförbund år 2006 och Lärarförbundet år 2012 hade mindre än 
hälften av lärarna fått 13 dagars kompetensutveckling per år (SOU 2014:5). Enligt 
undersökningarna TALIS 2013 och 2018 rapporterade svenska lärare i snitt att 
de deltagit i kompetensutveckling 2,8 dagar respektive 3,9 dagar per år, att jäm-
föra med det internationella snittet om 5,7 respektive 6,4 dagar (för uppgifter om 
dessa mått, se Kirsten, 2020). TALIS 2013 och 2018 mäter omfattningen av lä-
rares deltagande i kompetensutveckling på olika sätt, vilket innebär att det inte är 

7 Det gäller exempelvis det så kallade Friskoleavtalet (Almega Tjänsteföretagen, Lärarnas Riksför-
bund, & Lärarförbundet, 2017), vilket omfattar mer än 650 företag, däribland koncernerna Acade-
media, Kunskapsskolan och Internationella Engelska skolan. 



48 

möjligt att dra några slutsatser om huruvida omfattningen har ökat eller minskat 
mellan undersökningarna. Sammantaget kan dock sägas att TALIS indikerar att 
svenska lärare deltar mindre i kompetensutveckling än vad kollektivavtalet med 
Sveriges kommuner och landsting föreskriver, samt mindre än det internationella 
snittet. 

Måtten som redovisas i TALIS avser kompetensutveckling oavsett innehåll. 
Omfattningen av ämnesspecifik kompetensutveckling kan utifrån TIMSS 2015 
och PIRLS 2016 uppskattas till omkring en dag per undervisningsämne och år, 
vad gäller de tre ämnesområden som undersökningarna mäter: läsning/läsunder-
visning, matematik och NO (se Kirsten, 2020). 

3.4.1.1 Tendenser över tid 
Det är utifrån uppgifterna om omfattning inte möjligt att uttala sig om tendenser 
över tid, då frågorna ställs på olika sätt olika år (i fallet TALIS), eller saknas i 
undersökningsomgångarna före 2015 (i fallet TIMSS). Tendenser över tid kan 
däremot analyseras gällande andelen lärare som deltagit i kompetensutveckling. En 
sådan analys presenteras nedan, utifrån samtliga internationella undersökningar 
för vilka jämförbara uppgifter finns tillgängliga. En redovisning av de statistiska 
metoder och mått som analyserna baseras på kan återfinnas i Kirsten (2020). Fi-
gur 2 redovisar andelen svenska lärare som deltagit i kompetensutveckling enligt 
dessa undersökningar.  

Figur 2. Andel svenska lärare som deltagit i kompetensutveckling enligt internationella 
undersökningar. Observera att axeln för andel inleds vid 40 procent. 

Som framgår i figur 2 har andelen svenska lärare som deltagit i kompetensut-
veckling ökat över tid enligt alla undersökningar. Måtten bör i första hand jäm-
föras inom respektive undersökning, snarare än mellan undersökningar, då del-
tagandet mäts på olika sätt i olika undersökningar.  
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3.4.1.2 Svenska lärares deltagande i internationell jämförelse 
Svenska lärares deltagande i kompetensutveckling kan också jämföras med det 
internationella snittet inom respektive undersökning. Uppgifter som möjliggör 
detta presenteras i Kirsten (2020), tabell 1. En jämförelse av andelen lärare som 
deltagit i kompetensutveckling, samt omfattningen av detta deltagande, visar att 
även det internationella snittet har ökat över tid i alla undersökningar, dock med 
en lägre takt än för svenska lärare. Trots en mer kraftfull ökning av svenska lära-
res deltagande indikerar siffrorna att svenska lärare deltar mindre i kompetensut-
veckling än det internationella snittet.  

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

Figur 3. Genomsnittligt antal former av kompetensutveckling lärare deltagit i, samt om-
fattningen av deltagande i antal dagar, utifrån siffror i TALIS 2018. Observera att axeln 
för genomsnittligt antal aktiviteter inleds vid 1,5 och att axeln för genomsnittligt antal 
dagar inleds vid 2.  

Som framgår i figur 3 deltar svenska lärare mindre i kompetensutveckling än ge-
nomsnittet 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.  

Australien

Danmark
Finland

Frankrike

Italien

Japan

Sydkorea

Nederländerna

Nya Zealand

Norge

Portugal

Ryssland

Singapore

Spanien

Sverige

USA

England
Internationellt snitt

Shanghai

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

2 4 6 8 10 12 14

Genomsnittligt antal former av kompetensutveckling

Genomsnittligt antal dagar



50 

3.4.1.3 Sammanfattning 
Sammantaget indikerar ett flertal undersökningar att svenska lärare inte deltar i 
kompetensutveckling i den mån som de kommunala lärarnas kollektivavtal före-
skriver, samt att deltagandet är lägre än det internationella genomsnittet. Under-
sökningarna tyder dock på att svenska lärares deltagande har ökat sedan år 2001. 
Detta kan bero på en allmän ökad betoning av lärares kompetensutveckling i 
Sverige. Statliga insatser såsom Matematiklyftet och Läslyftet kan ha bidragit till 
detta. Insatserna kan dels medföra en ökad andel deltagande om enstaka procen-
tenheter enskilda år. De kan också inspirera skolors och huvudmäns egeninitie-
rade arbete. Dessutom kan olika statliga reformer i samspel med varandra ge 
denna effekt. Ett exempel på detta är att Matematik- och Läslyftet samverkade 
med införandet av förstelärare år 2013 genom att många nyutnämnda förstelärare 
fick i uppdrag att leda kollegial skolutveckling inom ramen för och inspirerat av 
Matematik- och Läslyftet (Alvehus, Eklund, & Kastberg, 2019). Ledning av kol-
legial skolutveckling var enligt Alvehus m.fl. ett arbete som tidigare i liten ut-
sträckning utförts, då det inte rymdes inom rektorers arbetstid och inte heller 
ingick i arbetsbeskrivningen för annan personal. Detta arbete gavs således genom 
förstelärarna högre prioritet. Matematik- och Läslyftet erbjöd en modell som 
detta arbete kunde utgå ifrån.  

Det faktum att även det internationella snittet för lärares deltagande i kom-
petensutveckling har ökat under tidsperioden indikerar att betoningen av kom-
petensutveckling hos internationella policyaktörer såsom OECD, samt inom 
forskning, har fått genomslag i många länder.  

3.4.2 Kostnader för lärares kompetensutveckling 
Enligt Eurydice (1995) avsattes år 1990 cirka 1,5 procent av den svenska statens 
utbildningskostnader för lärares kompetensutveckling. Detta inbegriper både 
stöd till kommuners lokala skolutveckling och nationellt prioriterad skol- och 
kompetensutveckling. Enligt samma undersökning hade endast ytterligare tre 
(Norge, Holland och Portugal) av de 17 europeiska länder som analyserades en 
andel av utbildningskostnaderna för kompetensutveckling som överskred en pro-
cent. Som jämförelse visar Killeen m.fl. (2002) och Miles m.fl. (2004) att ameri-
kanska skoldistrikt i genomsnitt avsätter omkring tre procent av sina utgifter åt 
kompetensutveckling. 

Vid tiden för Eurydice-undersökningen var svenska lärares kompetensut-
veckling fortfarande ett statligt ansvar, vilket innebar att även den kompetensut-
veckling som bedrevs på kommunalt initiativ bekostades av staten. Ett särskilt 
statligt bidrag utgick för detta ändamål, vilket år 1989 uppgick till 312 miljoner 
kronor för grundskolan och gymnasiet (Prop. 1988/89:100). Beräknat som andel 
av kostnaderna för driften av grund- och gymnasieskolor motsvarar detta cirka 
1,4 procent. Det statliga bidraget till lokal skol- och kompetensutveckling över-
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fördes efter ansvarsförskjutningen vid början av 1990-talet till ett generellt sek-
torsbidrag till huvudmännen, att använda efter deras egna prioriteringar. Sedan 
dess finns inga siffror över huvudmännens utgifter för kompetensutveckling. En-
ligt SOU 2014:5 finns det dock skäl att misstänka att huvudmännen prioriterade 
detta område lägre efter ansvarsförskjutningen.  

Trots att lärares kompetensutveckling sedan början av 1990-talet huvudsak-
ligen är huvudmännens ansvar har betydande summor avsatts för Skolverkets 
respektive Myndigheten för skolutvecklings arbete inom området. Dessa skol-
myndigheters kostnadsutveckling för skol- och kompetensutveckling mellan åren 
1991-2019 återges i figur 4, utifrån uppgifter i myndigheternas regleringsbrev.8  

Figur 4. Anslag för skol- och kompetensutveckling i regleringsbrev för Skolverket och 
Myndigheten för skolutveckling 1991-2019. Måtten är inflationsjusterade till 2018 års 
penningvärde utifrån konsumentprisindex (KPI).   

Den tydligaste tendensen som framträder i figur 4 är att kostnaderna för skol- 
och kompetensutveckling har ökat markant över tid, framför allt från år 2007. 
Diagrammet uppvisar också ett antal fluktuationer. Under perioden 2003-2008 

8 Definitionen av skol- och kompetensutveckling som användes för sammanställningen var åtgärder 
som syftar till att utveckla befintlig undervisning i skolor. Fyra av de anslagsposter som förekommer i 
regleringsbreven berör insatser som faller inom denna definition: a) skolutveckling (1991-2019), b) 
lärarfortbildning (1991-1996 samt 2008-2019), reformgenomförande (1993-1998) och basfärdigheter (2008-
2012). Inom dessa anslagsposter förekommer dock utgiftsområden som berör andra saker än skol- 
eller kompetensutveckling, vilka därför har strukits från sammanställningen som redovisas i figur 
4. Exempel på åtgärder som faller utanför definitionen är sådana som finansierar annars icke-exi-
sterande praktik (t ex bidrag för att inrätta sommarskola och utöka undervisningstid), utvecklandet
av nationella prov och kostnader för lärarlegitimationer och karriärsteg.
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förklaras den inledande kostnadsminskningen i huvudsak av att Skolverkets sko-
lutvecklingsuppdrag lades ner och motsvarande verksamhet därefter successivt 
byggdes upp hos Myndigheten för skolutveckling. Nedläggningen av Myndig-
heten för skolutveckling år 2008 märks däremot inte i kostnadsutvecklingen som 
helhet, trots att den del av myndighetens verksamhet som riktades mot utvalda 
kommuner upphörde helt. Detta beror på att andra insatser för skol- och kom-
petensutveckling ökade ännu mer. Detta gäller i synnerhet Lärarlyftet I som in-
rättades år 2007 och växte under åren som följde.  

Minskningen av Skolverkets kostnader för skol- och kompetensutveckling år 
2012 beror i huvudsak på att Lärarlyftet I ersattes av det mindre kostsamma Lä-
rarlyftet II, samt att statsbidraget för att utveckla undervisningen gällande läsa-
skriva-räkna trappades ner och helt upphörde år 2013.  

Åren 2015-2016 inrättades ett antal utvecklingsinsatser, bland annat riktat 
mot nyanlända elever och skolor med låga resultat, samt kompetensutveckl-
ingsinsatser inom specialpedagogik, vilket förklarar ökningen dessa år. Minsk-
ningen år 2017 beror huvudsakligen på att satsningen på stöd för nyanlända ele-
ver minskar i omfång (men fortsätter), att Matematiklyftet avvecklas, samt att 
utgifter för inrättande av nationella skolutvecklingsprogram upphör.  

Figur 4 ger sammantaget en något mer enhetlig bild av det statliga engage-
manget för lärares kompetensutveckling än den som framträder i uttalade poli-
tiska beslut (se avsnitt 3.1). Trots relativt skarpa politiska omsvängningar i frågan 
om statens engagemang för skol- och kompetensutveckling ökar kostnaderna 
kontinuerligt över tid, om än med fluktuationer.  

3.5 De studerade kompetensutvecklingsinsatserna  
Ovanstående generella utvecklingslinjer gällande ansvarsfördelning och resurser 
för skol- och kompetensutveckling under perioden 1991-2019 utgör en bakgrund 
för att förstå de kompetensutvecklingsinsatser som undersöks i avhandlingens 
delstudier. I detta avsnitt redogörs mer specifikt för dessa insatser.  

Tabell 4 nedan ger en översikt över de statliga kompetensutvecklingsinsatser 
inom svenska och matematik som initierades under perioden 1991-2015 (det vill 
säga de insatser som analyserades i artikel I). Redogörelsen som följer efter tabell 
4 avgränsas dock mot den kompetensutvecklingsmodell som används inom de 
två senaste insatserna i tabellen (Matematik- och Läslyftet), med betoning på hur 
modellen iscensattes inom Läslyftet. Som framgår av tabellen är de två senaste 
insatserna betydligt mer omfattande än tidigare insatser, både i termer av kostna-
der och deltagande lärare, vilket kan tolkas som uttryck för en ökad statlig vilja 
att ingripa i det lokala genomförandet av lärares kompetensutveckling.  
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Tabell 4. Kompetensutvecklingsinsatser som analyseras i artikel I.9 

År Insats Utbredning Totala kostnader (kronor) 
1997–1998 Skola i utveckling 270 skolor 54 miljoner  
2001–2003 Utvecklingsdialog 114 kommuner 197 miljoner  
2006–2008 Matematik 378 lärare 58 miljoner  
2006–2009 Läs- och skriv 1450 lärare 34 miljoner 
2012–2016 Matematiklyftet 36 000 lärare10 561 miljoner  
2014–2020 Läslyftet 34 000 lärare11 569 miljoner 2014-201912 

3.5.1 Läslyftet och kollegialt lärande-modellen 
Den modell för lärares kompetensutveckling som används inom Läslyftet ut-
vecklades av Skolverket år 2011, utifrån ett regeringsuppdrag samma år. Skolver-
ket (2011) myntar i sitt förslag formuleringen ”kollegialt lärande med externt 
stöd” (s. 1) som en beskrivning av modellens centrala drag. Modellen (fortsätt-
ningsvis kollegialt lärande-modellen) iscensattes först genom Matematiklyftet och 
därefter inom Läslyftet, samt nio ytterligare områden.13 Skolverket (2011) hävdar 
att modellens kännetecken har ”bekräftats av forskning och anges som centrala 
för att uppnå en effektiv kompetensutveckling” (s. 13). Denna formulering är ett 
av uttrycken för att kollegialt lärande-modellen utgör ett exempel på en internat-
ionell rörelse mot att motivera kompetensutvecklingsinsatser utifrån systematiska 
forskningsöversikter om effektiv kompetensutveckling.  

Nedan beskrivs kollegialt lärande-modellens utformning, med huvudfokus 
på det uttryck som modellen ges inom Läslyftet. Beskrivningen utgår huvudsak-
ligen ifrån Skolverkets informationshäften om Läslyftet till huvudmän (t ex Skol-
verket, 2015), kompletterat av modulmaterial, regeringsuppdrag, föreskrifter och 
utvärderingar.  

3.5.1.1 Läslyftets syfte och arbetsformer 
Läslyftets syfte var enligt det inledande regeringsuppdraget ”att ge lärare veten-
skapligt väl underbyggda metoder och beprövade arbetssätt för att utveckla ele-
vernas läs- och skrivförmåga med syfte att förbättra elevernas läsförståelse och 
skrivförmåga” (Utbildningsdepartementet, 2013, s. 1). Insatsen motiverades 
                               
9 Se supplementary material till artikel I för källor till statistiken: 
http://dx.doi.org/10.1080/00220272.2016.1151082. Siffrorna för Läslyftet har dock uppdaterats 
till mera aktuella uppgifter, utifrån Skolverkets årsredovisningar och regleringsbrev.  
10 Utöver detta utbildades cirka 1700 matematikhandledare (Skolverket, 2016b).  
11 Siffran omfattar lärare i grund- och gymnasieskolan. Utöver detta har cirka 3500 läslyftshandle-
dare inom grund- och gymnasieskolan utbildats. Siffrorna baseras på Skolverkets årsredovisningar 
(Skolverket, 2016a, 2019, 2020), samt utvärderingen av Läslyftets utprövningsomgång (Carlbaum, 
Andersson, Hanberger, & Lundström, 2015). Uppgifterna för år 2020 är preliminära. 
12 Kostnader för år 2020 finns ännu ej tillgängliga. Siffran som presenteras inkluderar från år 2017 
även medel för Läslyftet i förskolan, eftersom det inte är möjligt att avgränsa kostnaderna för 
grundskolan och gymnasiet.  
13 De nio områdena listas på webbsidan https://larportalen.skolverket.se/ och omfattade hösten 
2019 digital kompetens, moderna språk, naturvetenskap, nyanländas lärande, skolans värdegrund, 
specialpedagogik, styrning och ledning, teknik och ämnesöverskridande/hållbar utveckling.  
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bland annat av att de svenska resultaten gällande läsning i PISA och PIRLS för-
sämrats mellan 2000 och 2012, samt att rapporter från Skolinspektionen visar att 
svenska lärare inte hjälper eleverna i tillräckligt hög utsträckning med att förstå 
de texter som används i undervisningen (Utbildningsdepartementet, 2013).  

Arbetsformen inom kollegialt lärande-modellen bygger på att grupper om 6-
10 lärare möts en gång per vecka under ett läsår under ledning av en handledare. 
Arbetet i grupperna utgår ifrån moduler som finns tillgängliga via en hemsida 
(https://larportalen.skolverket.se/). Varje modul tar en termin att slutföra, vil-
ket innebär att en lärargrupp genomför två moduler under ett läsår. Modulerna 
består av teoretiska texter författade av forskare, videor som demonstrerar under-
visningsmetoder, samt instruktioner för aktiviteter att genomföra i undervis-
ningen.  

Som framgår i figur 5 är varje modul indelad i åtta delar, vilka i sin tur är 
uppdelade i fyra moment (A-D). Genomförandet av dessa fyra moment utgör en 
cykel som upprepas 16 gånger över läsåret. 

Figur 5. En schematisk bild av kollegialt lärande-modellen. 

Nedan beskrivs karaktären av de fyra moduldelarna. I beskrivningarna ges också 
exempel på de instruktioner som lärargrupperna möter. Dessa exempel är häm-
tade från en av de moduldelar som användes av de lärargrupper som observera-
des inom ramen för denna avhandling: Att planera och leda en eftertänksam dialog 
inom modulen Samtal om text. Exemplen härrör alltså från läsåret 2015/16.  
• Moment A består av individuell förberedelse, där deltagande lärare tar del av

text och video som introducerar arbetet inom en moduldel. Inom modulde-
len Att planera och leda en eftertänksam dialog förväntas lärare exempelvis läsa en
tio sidor populärvetenskaplig artikel om textsamtal av typen Eftertänksam di-
alog. Artikeln består huvudsakligen av en beskrivning av hur eftertänksam
dialog kan genomföras, men ger också viss teoretisk grund för arbetssättet.
Lärarna förväntas dessutom ta del av en eller flera filmer om cirka 10 minuter
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vardera, vilka skildrar eftertänksam dialog i undervisningssituationer, samt 
samtal mellan lärare och forskare om sådan dialog. Enligt Skolverket kräver 
lärares förberedelser inom ramen för moment A 45-60 minuter.  

• Moment B utgör ett möte där lärargruppen diskuterar det material som de tog 
del av under moment A, samt planerar genomförandet av en undervisnings-
aktivitet. Modulmaterialet ger instruktioner för både den allmänna diskuss-
ionen och för undervisningsaktiviteten. I moduldelen Att planera och leda en 
eftertänksam dialog föreslås lärarna, utöver allmän reflektion kring materialet, 
också diskutera frågor om en av filmerna de sett:  

Vilka frågor såg ni som gav stöd åt elevernas tolkningar? Vilka aktiviteter ledde 
till att elevernas tänkande och texttolkning fördjupades? Vilka svårigheter upp-
levde läraren under dialogen och hur löstes dessa?  

Efter diskussionen förväntas lärarna planera en undervisningsaktivitet på 
moduldelens tema. Instruktionen för sådan undervisningsaktivitet i modul-
delen är:  

Planera en eftertänksam dialog som ska genomföras under moment C. Välj gärna 
en gemensam text. I de fall era ämnen eller elevgruppers behov skiljer sig åt kan 
ni också använda olika texter.   

Instruktionen följs av förslag på hur den eftertänksamma dialogen kan ge-
nomföras. Enligt Skolverket ska moment B-mötet omfatta 90-120 minuter.  

• Moment C innebär att de deltagande lärarna individuellt genomför de plane-
rade aktiviteterna under ett lektionstillfälle. 

• Moment D är ett lärarmöte där de deltagande lärarna får redogöra för och 
reflektera kring hur genomförandet av aktiviteter inom moment C gick, uti-
från frågor i modulmaterialet. Dessa frågor var under läsåret 2015/16 vanli-
gen desamma oavsett modul och moduldel: 

Vad gick bra och vad kan det ha berott på? Vad gick mindre bra och vad kan det 
ha berott på? Hur kan ni använda erfarenheterna från det ni nu prövat i den 
fortsatta undervisningen?  

Som framgår är dessa frågor öppet hållna. Ingen av frågorna behandlar heller 
elevernas lärande, såsom noteras av Randahl (2017). Moment D-mötet ska 
enligt Skolverket omfatta 45-60 minuter. 

Modulmaterialet har sedan Läslyftet initierades reviderats i flera omgångar. De 
exempel på instruktioner som presenterades ovan skiljer sig därför från senare 
versioner. Två förändringar är av mer principiell karaktär. Den första är att de 
frågor som ställs till lärarna efter genomförd aktivitet har blivit specifika för re-
spektive moduldel, såsom framgår i den uppdaterade versionen av moduldelen 
Eftertänksam dialog (såsom den såg ut hösten 2018):  
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Hur fungerade den valda texten som underlag för eftertänksam dialog? Fungerade 
frågorna som förväntat? På vilket sätt skiljde sig detta samtal från andra samtal som 
ni brukar ha i klassrummet?  Hur fungerade samtalsreglerna? Fick ni med er alla elever 
i gruppen? Hur gjorde ni för att få alla elever att vara aktiva under hela aktiviteten? 
Hur kan ni använda erfarenheterna från det ni nu prövat i den fortsatta undervis-
ningen?  

Frågorna är här betydligt mer specifika för moduldelens innehåll. De behandlar 
dock fortfarande inte elevernas lärande.  

Den andra större förändringen i instruktionerna är att undervisningsaktivite-
ten inramas som förslag, snarare än som något som ska genomföras. Det sker 
genom en introducerande text, som är identisk i alla moduler och moduldelar:   

Planera en valfri undervisningsaktivitet utifrån era diskussioner och det material ni 
tagit del av i moment A. Nedan följer ett exempel på hur en sådan aktivitet kan se ut.  

Läslyftet inleddes läsåret 2014/2015 av en utprövningsomgång, inom vilken end-
ast en modul erbjöds (Samtal om text), vilken var avsedd för lärare i årskurs 1-9. 
Under åren som följde utvecklades ett stort antal ytterligare moduler, vilka dels 
omfattade fler aspekter av språk-, läs- och skrivdidaktik och dels riktades mot fler 
målgrupper, såsom gymnasium, särskola, förskola och skolbibliotek. För årskurs 
7-9 finns exempelvis 16 moduler år 2019. Två exempel på moduler och deras 
ingående delar återges i tabell 5, såsom de såg ut då observationerna inom ramen 
för denna avhandling genomfördes.  

Tabell 5. Exempel på delar inom moduler för läsåret 2015/16.  
Modul

Del 
Samtal om text Lässtrategier för sakprosa 

1 Läraren, planeringen och frågorna God läsundervisning och goda läsare 
2 Modeller för textsamtal Lässtrategier och bedömning 
3 Läsloggen – ett tankeredskap Vad är sakprosa? 
4 Texten och kontexten Bakgrundskunskaper 
5 Samtal före, under och efter läsning Lässtrategier för argumenterande textläs-

ning 
6 Att planera och leda en eftertänksam 

dialog 
Lässtrategier – modeller för källkritik 
och Wikipedialäsning 

7 Samtal om elevers egna texter Kombinera lässtrategier i arbete med 
bloggar 

8 Avslutande reflexion och utvärdering Sammanfattning och metareflexion 

3.5.1.2 Handledares roll i Läslyftet  
Handledare för de lärargrupper som deltar i en insats är lärare som utses av re-
spektive huvudman (även om utnämning är en uppgift som ofta delegeras till 
rektor). Handledarna leder oftast en eller två lärargrupper på den egna skolan, 
men det förekommer också att handledare leder lärargrupper på andra skolor 
inom sin huvudman. Handledarens uppgift är att stödja lärargruppen i arbetet 
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med modulmaterialet. Kriterierna för utnämning till handledare inom Läslyftet 
är att handledare:   

1. är behöriga att undervisa i ämnet svenska, svenska som andraspråk eller på annat 
sätt har tillägnat sig goda kunskaper i språkutvecklande arbetssätt, 2. har minst fyra 
års erfarenhet av att undervisa, och 3. har erfarenhet av och intresse för att utveckla 
undervisningen tillsammans med andra förskollärare eller lärare. (SFS 2015:42, 6 §) 

Handledarna erbjuds nio dagars utbildning fördelade över året. Dessa utbild-
ningstillfällen anordnas vid olika lärosäten. Såväl handledarnas uppdragsbeskriv-
ning som den utbildning de får betonar handledning enligt kollegialt lärande-mo-
dellen, snarare än förmåga att utifrån ämnesdidaktisk expertis bedöma hur den 
egna skolans arbete med språk, läsning och skrivande ska utformas.  

Huvudmännen mottar ett statsbidrag om cirka 50 000 kronor för varje hand-
ledare som leder en lärargrupp, vilket ska möjliggöra att handledaren ägnar 10 
procent av sin arbetstid åt uppdraget (om handledaren leder två lärargrupper dub-
bleras beloppet).  

3.5.1.3 Läslyftets omfattning  
Fram till och med läsåret 2019/20 har omkring 35 000 lärare och 3500 handle-
dare i grundskolan och gymnasiet deltagit i Läslyftet. Enligt Skolverket (2020) 
motsvarar detta 23 procent av lärarna i dessa skolformer. Därutöver kan skolor 
delta utan att motta statsbidrag, eller delta med fler handledare och lärare än de 
fått statsbidrag för. Under läsåret 2015/16 uppgav exempelvis mer än var tredje 
huvudman att fler lärare deltog än de som anmälts hos Skolverket (Carlbaum, 
Andersson, & Hanberger, 2016). 

Om Skolverkets instruktioner för tidsåtgång för lärarmöten följs krävs 36-48 
timmar för genomförandet av lärarmöten över ett läsår. Enligt deltagares enkät-
svar tar den individuella förberedelsen lika lång tid (Carlbaum, Andersson, Han-
berger, & Lundström, 2015), vilket innebär att den totala tidsåtgången för möten 
och förberedelser blir omkring 80 timmar över ett läsår. Detta motsvarar knappt 
fem procent av lärares årsarbetstid.  

3.5.1.4 Effekter av Matematik- och Läslyftet  
Matematik- och Läslyftet har undersökts i ett flertal skolverksfinansierade utvär-
deringsrapporter. Resultaten från rapporterna ger en delvis likartad bild: En stor 
del av de deltagande lärarna uttrycker att deras kunskaper har utvecklats enligt 
insatsernas intentioner, samt att undervisningen i viss mån har förändrats i denna 
riktning (Carlbaum m.fl., 2016; Österholm, Bergqvist, Liljekvist, & van Bommel, 
2016). Vissa lärarkategorier var dock mindre positiva. För Läslyftet gäller mönst-
ret att lärare i svenska var mer positiva än lärare i andra ämnen och att lärare var 
mer nöjda ju lägre årskurser de undervisade i. Utvärderingarna visar också att 
insatsernas effekter på lärare som individer var tydligare än effekterna på lärare 
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som kollektiv (exempelvis vad gäller lärarsamarbete). En utvärdering av Läslyf-
tets kvardröjande effekter hos skolor ett och ett halvt år efter genomförandet 
visar att effekter finns kvar men har minskat (Andersson, Carlbaum, & Hanber-
ger, 2018). Majoriteten av skolorna har valt att inte fortsätta arbetet med modu-
lerna efter deltagandet i insatsen.  

Även ett antal forskarinitierade studier av Matematik- och Läslyftet har ge-
nomförts. Studier av Matematiklyftet har undersökt dess forskningsgrund (Boe-
sen, Helenius, & Johansson, 2015), relationen mellan modulinnehåll och elevre-
sultat (Lindvall, Helenius, & Wiberg, 2018) och samspelet mellan lokal samtals-
praktik och insatsens ramar, inklusive handledares och modulinnehållets bety-
delse (Sülau, 2019). Studier har även undersökt samspelet mellan modulmaterialet 
och lärargruppers meningsskapande (Insulander, Brehmer, & Ryve, 2019; van 
Steenbrugge, Larsson, Insulander, & Ryve, 2018) samt modulmaterialets förhåll-
ningssätt till matematiskt ämnesspråk (Hajer & Norén, 2017). Studier av Läslyftet 
har undersökt handledares roll (Andersson Varga & Randahl, 2017), lärarsamta-
lens innehåll (Randahl, 2017) och samspelet mellan modulmaterial och lärarsam-
tal (Johansson & Magnusson, 2019). De har också undersökt textrörlighet inom 
lärarsamtal och undervisningsaktivitet (Danielsson, Bergh Nestlog, & Krogh, 
2019), samt utrymmet för skönlitteratur och demokratifrågor i modulmaterialet 
(Erixon & Löfgren, 2018). Dessa studier av Matematik- och Läslyftet har olika 
empiriskt fokus och teoretiska angreppssätt och kan därför inte enkelt samman-
fattas. Några noteringar av relevans för avhandlingen kan dock göras. En första 
sådan är att studierna av samspelet mellan insatser och lärarsamtal ger uttryck för 
att insatserna gav möjlighet för meningsskapande kring didaktiska frågor, men 
att arbetet i lärargrupperna i liten utsträckning riktas mot behov i den egna verk-
samheten. Det gäller både Matematiklyftet (Sülau, 2019) och Läslyftet (Johansson 
& Magnusson, 2019; Randahl, 2017). En andra notering är att handledarna inom 
Läslyftet i första hand agerar som samtalsledare och i denna roll är lojala mot 
modulinnehåll och -upplägg (Andersson Varga & Randahl, 2017). Handledarna 
positionerar sig ogärna som experter, då de menar att detta kan uppfattas som 
provocerande och då handledarutbildningen uttryckte att expertrollen skulle 
undvikas.  

Två studier av Matematiklyftet har analyserat effekter på elevresultat. Den 
ena av dessa (Lindvall m.fl., 2018) visar att elevresultat, mätt utifrån ett talupp-
fattningstest, förbättrades i vissa årskurser, men inte andra. Detta tolkas som ett 
utslag av att utveckling av undervisningen är lättare om modulinnehållets bud-
skap ligger relativt nära den rådande undervisningen. Den andra studien (Lind-
vall, Helenius, Eriksson, & Ryve, manuskript) indikerar, utifrån TIMSS-data, att 
lärare som deltagit i Matematiklyftet undervisar signifikant annorlunda än lärare 
som inte gjort det, men att deras elever ändå inte uppvisar bättre TIMSS-resultat. 
En tolkning av detta utfall är att ändringarna i undervisningen inte har genom-
förts med tillräckligt hög kvalitet.  

I nuläget har ingen studie undersökt Läslyftets effekter på elevresultat. Ut-
värderingar av eventuella effekter på elevers lärande genomförs för tillfället av 
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IFAU, för både Matematik- och Läslyftet, men resultaten har ännu inte blivit 
publicerade. 

3.6 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar redogörelsen i detta kapitel att stora och växande stat-
liga ansträngningar har gjorts för svenska lärares kompetensutveckling, vilket i de 
statliga anslagen framför allt framträder från år 2007. Siffrorna för lärares delta-
gande i kompetensutveckling visar att en ökning har skett över tid och kraftigare 
i Sverige än internationellt. Trots detta är omfattningen av svenska lärares delta-
gande långt under nivån som de kommunala lärarnas kollektivavtal föreskriver 
och under det internationella genomsnittet.  

Samtidigt som en ökad betoning av kompetensutveckling framträder över tid 
präglas de svenska statliga insatserna inom området av ambivalens. Det märks 
genom ett antal omsvängningar ifråga om ifall och i så fall hur staten ska stödja 
skol- och kompetensutveckling. Denna kombination av stor ansträngning och 
ambivalens gör statlig kompetensutveckling i Sverige ett intressant fall att under-
söka. Såväl den inledande decentraliseringen av ansvaret för skolan, som den 
stärkta centralstyrningen under tiden som följde, speglar också tendenser i andra 
länder (Altrichter, 2010a; Dahl m.fl., 2016; Hudson, 2007).  

Även om utvecklingen gällande decentraliserat ansvar för skolan också före-
kommer i många andra länder finns det i frågan om lärares kompetensutveckling 
ett antal särdrag i det svenska systemet. Ett sådant särdrag är avsaknaden av krav 
på enskilda lärare att genomgå en viss mängd kompetensutveckling per år. En 
möjlig konsekvens av det är att marknaden för kompetensutvecklingsarrangörer 
begränsas. En annan möjlig konsekvens är att staten i mindre utsträckning upp-
lever ett behov att reglera den lokalt initierade kompetensutvecklingen, då den är 
huvudmännens ansvar. Tecken på ett lägre behov av statligt ingripande är att 
Sverige inte har instiftat standarder för lärares kompetensutveckling, samt att 
Sverige inte heller har instiftat system för certifiering och kvalitetskontroll av den 
kompetensutveckling som erbjuds av externa arrangörer. Avsaknaden av en mi-
niminivå kan också innebära att mängden kompetensutvecklingen som erbjuds i 
mindre utsträckning hamnat i fokus. De statliga åtgärderna för lärares kompe-
tensutveckling som däremot förekommer i Sverige – och som utgör fokus för 
föreliggande avhandling – kan mot denna bakgrund i högre utsträckning förstås 
som styrning mot en önskad förändring av skolan, än som försök att reglera 
kompetensutvecklingsmarknaden.  

Den ökade betoningen av lärares kompetensutveckling är en internationell 
rörelse. Inflytelserika forskningsöversikter rekommenderar i synnerhet kompe-
tensutveckling med inslag av lärarsamarbete och som förläggs lokalt på skolor 
(Desimone, 2009; Yoon, Duncan, Lee, Scarloss, & Shapley, 2007). Samma bud-
skap uttrycks även av policyaktörer såsom OECD (2005, 2009b). Insatserna 
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inom kollegialt lärande-modellen, såsom Matematik- och Läslyftet, inspireras och 
legitimeras av sådana rekommendationer.  
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4. Lärares kompetensutveckling som styrning: 
teoretisk inramning  

I denna avhandling anläggs ett styrningsperspektiv för att förstå lärares kompe-
tensutveckling. Detta kapitel beskriver innebörden av ett sådant perspektiv, ger 
bakgrund till perspektivets framväxt, samt argumenterar för perspektivets an-
vändbarhet för att förstå lärares kompetensutveckling. Kapitlet presenterar också 
centrala analytiska begrepp i avhandlingens delstudier.  

4.1 Kompetensutveckling ur ett styrningsperspektiv  
Lärares kompetensutveckling betraktas i denna avhandling som ett av statens in-
strument för att styra skolan. Styrning genom kompetensutveckling kan ske i 
olika riktningar och förekomma i olika former. Oavsett utformning landar insat-
serna i skolpraktiker där styrförsöken framstår som ofullständiga i relation till det 
praktiska genomförandet, samt präglade av inre motsättningar och spänningar 
gentemot andra krav som skolan har att hantera. För lärare och andra inblandade 
krävs därför ett lokalt styrningsarbete för att tolka, förhandla och iscensätta stat-
liga påbud. Detta är i korthet avhandlingens centrala utgångspunkter i studiet av 
lärares kompetensutveckling som styrning. Innebörden av detta utvecklas i ka-
pitlets fortsättning.  

Avhandlingen utgår ifrån ett styrningsperspektiv; på engelska governance per-
spective. Det har tidigare hävdats att begreppet governance saknar motsvarighet 
på svenska och tyska (Pierre, 2009; Altrichter, 2010b). Det finns visst fog för 
detta påstående utifrån vetenskapliga definitioner av governance, såsom ”hur ett 
samhälle styrs och samordnas” (Pierre, 2009, s. 49) och ”samordning och styr-
ning av samhälleliga aktörers ömsesidigt beroende handlingar” samt ”reglering i 
komplexa strukturer” (Maag Merki & Altrichter, 2010, s. 20, min översättning). 
Dessa definitioner motsvarar inte begreppet styrning i dess snäva bemärkelse: 
(medveten) ”intention att åstadkomma verkan” (Rönnberg, 2007, s. 14; jfr Benz 
& Dose, 2010, s. 26). En skillnad är att governance i större utsträckning intar ett 
samhällsperspektiv. En annan skillnad är att governance tydligare betonar sam-
spel mellan olika aktörer. En tredje skillnad är att den medvetna intentionen trä-
der i bakgrunden inom governanceforskningen. Intresset riktas istället, med Benz 
och Doses (2010) formulering, mot ”samspelet mellan strukturer och processer, 
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mellan institutioner och aktörer, mellan regler och regelanvändning” (s. 27, min 
översättning).  

Diskussionen ovan kan dock även förstås som en åtskillnad mellan ett ve-
tenskapligt och vardagligt språkbruk. Även governance kan användas på många 
olika sätt. Det vetenskapligt väsentliga bör vara att begrepp ges en precis inne-
börd som avgränsar dem från vardagsspråkets bruk. Mot denna bakgrund använ-
der denna avhandling, för ökad läsbarhet, begreppen styrning och styrningsper-
spektiv som svenska översättningar av governance och governanceperspektiv, 
utifrån de definitioner av governance som angavs ovan.   

Med denna utgångspunkt syftar statlig kompetensutveckling för lärare till att 
samordna olika aktörers handlingar, i synnerhet stat, huvudmän, skolledning och 
lärare.  

4.2 Framväxten av ett styrningsperspektiv  
Framväxten av styrningsperspektivet bör förstås i relation till förändringar i stat-
lig styrning under de sista decennierna. Det gäller i synnerhet tendensen att stater 
i växande utsträckning förlitar sig på styrningsformer som involverar samverkan 
(Bell & Hindmoor, 2009), bland annat motiverat av en minskad tilltro till effek-
tiviteten hos hierarkisk styrning. Denna process har ibland benämnts en övergång 
från government till governance (Dale, 1997). En sådan övergång innebär att hierar-
kisk regelstyrning ersätts av decentraliserat ansvar, men även att centrala aktörer 
förbigår lägre hierarkiska nivåer i strävan att nå direkta resultat i praktiken (Ozga, 
Segerholm, & Simola, 2011).  

Förändringen av styrningsformer gäller inte minst utbildningsområdet, där 
svensk skola utgör ett exempel på ökat inflytande från marknad, lokala aktörer 
och internationella organisationer, samtidigt som statens styrning har intensifie-
rats genom bland annat nationella prov och skolinspektion (Rönnberg, 2011). 
Decentraliseringen av ansvaret för svensk skola till kommuner och enskilda hu-
vudmän vid 1990-talets början medförde att staten avhände sig kontrollen över 
ett flertal styrinstrument, men därefter utvecklade eller förstärkte andra styrme-
del. Decentralisering i form av ansvarsförskjutning är dock, som det svenska ex-
emplet illustrerar, inte synonymt med att graden av centralstyrning minskar. Det 
innebär snarare att centralstyrningens uttryck och former förändras. Medan re-
sursstyrning är ett viktigt styrmedel i ett centraliserat system blir den ideologiska 
och utvärderingsmässiga styrningen viktigare i ett decentraliserat (Lundgren, 
2002).  

Mot denna bakgrund kan följande hypotes formuleras: betydelsen av kom-
petensutveckling som statligt styrinstrument ökar i en decentraliserad skola, där 
färre andra styrinstrument står till statens förfogande. Kompetensutveckling ut-
gör dessutom ett styrinstrument som kan motsvara ambitionerna om direkt in-
gripande i lokala verksamheter, utan den detaljkontroll som hierarkisk regelstyr-
ning medför.  
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Termen governance används inom forskning både som beteckning på ett empi-
riskt fenomen (kännetecknat av decentraliserat ansvar, målstyrning, osv.) och som 
ett teoretiskt perspektiv för att förstå detta fenomen (Pierre & Peters, 2000). I det 
följande ges den senare användningen företräde. De två betydelserna av governance 
dock är relaterade till varandra, genom att den förändrade styrningen av olika 
samhällssfärer – däribland skolan – skapade ett behov för teoribildning som 
förmår beskriva och förstå de nya formerna av styrning. Detta utgör således styr-
ningsperspektivets fokus (Altrichter, 2010b; Benz & Dose, 2010; Langer, 2018). 
Forskning med ett sådant fokus förekommer dock under flera beteckningar. 
Inom anglosaxisk litteratur benämns, som Altrichter (2010b) noterar, inte sällan 
motsvarande perspektiv policystudier, eller ”policy sociology” (se exempelvis 
Ball, 1993, 1997; Ozga, 1987; Rizvi & Lingard, 2010).  

4.3 Angreppssätt inom ett styrningsperspektiv  
Styrningsperspektivet är inte en enhetlig teori för att förstå styrningen av skolan. 
Altrichter (2010b) hävdar snarare att empiriska studier med olika teoretiska an-
greppssätt krävs, då styrning av skolan är ett så komplext fenomen: ”Governance 
Studies aim at an empirically founded multi-perspective understanding of the 
formation and the performance of schooling” (s. 151). Detta multi-perspektiv 
kan illustreras med Clarkes (2015) klassificering av tre teoretiska angreppssätt i 
forskning om styrning: 1) studier som betonar institutioners betydelse för aktö-
rers handlande och rådande praktiker, 2) studier som betonar abstrakta styrnings-
regimer med samhällsövergripande utbredning, samt 3) studier som fokuserar på 
det styrningsarbete som utförs i styrningspraktiker. En kortfattad översikt till 
dessa ges nedan, utifrån centrala texter inom respektive perspektiv.  
1. Med ett institutionellt fokus kan styrning definieras som ”the tools, strategies 

and relationships used by governments to help govern” (Bell & Hindmoor, 
2009, s. 2). En analys av sådana verktyg, strategier och relationer kan synlig-
göra många aspekter av förändrade styrningsformer – i synnerhet föränd-
ringar i centrala intentioner, föreställningar och teknologier.  

2. I studier med fokus på styrningsregimer kan government definieras som ”the 
historically constituted matrix within which are articulated all those dreams, 
schemes, strategies and manoeuvres of authorities that seek to shape the be-
liefs and conduct of others in desired directions by acting upon their will, 
their circumstances or their environment” (Rose & Miller, 1992, s. 175). Som 
framgår betonas här den helhet – matrix – som byggs upp av styrningsregi-
mens element och sådana regimers formering i specifika historiska samman-
hang.  

3. Studier som fokuserar på styrningsarbete motiveras av ett intresse för de 
komplexa processer styrningsförsök inbegriper. Med Clarkes (2012) formu-
lering: ”Projects, policies, schemes, strategies are not simply realised by virtue 
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of being announced” (s. 14). Styrning kräver således arbete, vilket bland an-
nat omfattar mobilisering av politiskt stöd för åtgärder, skrivande av policy-
texter, samt lokal tolkning och iscensättning. 

Denna avhandling utgår från det tredje angreppssättet. Styrning betraktas således 
som handling och arbete. Det innebär dock inte att formella styrmedel, såsom 
resursfördelning, policydokument och formella roller, betraktas som oviktiga. 
Styrningsarbete sker med hjälp av och i relation till sådana styrmedel. Detta ar-
bete sker dock med betydande frihetsgrad, eftersom styrmedel är ofullständiga 
och motsägelsefulla i relation till praktikens komplexitet.  

Utgångspunkten i det tredje angreppssättet medför alltså inte att insikterna 
ur de två förstnämnda angreppssätten avfärdas, utan snarare att deras analytiska 
verktyg betraktas ur det tredje angreppssättets perspektiv. Styrinstrument och 
styrningsregimer är resurser i och resultat av styrningsarbete utfört av aktörer på 
olika nivåer.  

I tidigare forskning förekommer ifrågasättanden av studier som intresserar 
sig för hierarkiskt initierade styrförsök. Top-downperspektiv och implementeringsstudier 
anses förutsätta en förenklad hierarkisk ordning, samt uteslutande behandla pro-
blemet ”att beslutsfattarnas intentioner inte följs av underlydande personal” 
(Vedung, 1996, s. 245; se även Rönnberg, 2007). Ball m.fl. (2012) ifrågasätter 
exempelvis implementeringsforskning i formuleringen: ”Teachers, and an in-
creasingly diverse cast of ’other adults’ working in an around schools, not to 
mention students, are written out of the policy process or rendered simly ciphers 
who ’implement’” (s. 2). Det finns dock flera skäl att bestrida denna kritik. För 
det första bör det betraktas som legitimt att undersöka huruvida politiskt fattade 
beslut genomförs, då statsskicket inte kan betraktas som en representativ demo-
krati om så ej är fallet (Hertting, 2014; Vedung, 1996). För det andra är den för-
enklade bild som ges av kritiker såsom Ball m.fl. (2012) just en förenklad bild. 
Många studier med utgångspunkt i hierarkiskt initierade styrförsök, även under 
beteckningen implementeringsstudier, söker förklara varför utfall blir som de 
blir, med hänsyn till att flera samverkande faktorer och aktörer kan påverka utfall 
(McLaughlin, 2006; Rönnberg, 2007; Vedung, 1996). Sådana studier beaktar ofta 
även att eftersträvade utfall kan vara oklart formulerade, andra än de som uttalas 
explicit, innehålla inre motsättningar, samt förändras under processens gång.  

Avhandlingen är enig med Ball m.fl. (2012) om att formella policydokument, 
riktlinjer och lagar förhandlas och tolkas av aktörer med olika agendor, vilket kan 
leda till oavsiktliga eller oväntade utfall. För Ball m.fl. föranleder denna stånd-
punkt slutsatsen att begreppet policy inte enbart bör avse formella dokument, 
riktlinjer och teknologier, utan även omfatta ”how schools ’do policy’” (s. 2). Om 
skolor och andra aktörer i skolan kan ”göra” policy blir det dock oklart vad policy 
är (eller inte är). Om begreppet inte avgränsas till beslutsfattares handlingar för-
loras också dess relation till den representativa demokratin. Avhandlingen intar 
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istället ståndpunkten att policy innebär överordnade hierarkiska nivåers styrverk-
tyg, vilka kan tolkas och hanteras på olika sätt av andra aktörer. Lokala aktörer 
gör däremot inte policy.  

4.4 Styrning bortom detaljkontroll  
Som nämndes i avsnitt 4.2 förs en diskussion inom styrningsforskning gällande 
statens ökade betoning av samverkan med icke-statliga aktörer. Mot denna bak-
grund har många studier inom ett styrningsperspektiv undersökt hur styrning 
kommer till uttryck lokalt, genom styrningsprocesser och i relationer mellan ak-
törer på olika nivåer. Detta fångas i begrepp såsom ”policy enactment” (Ball m.fl., 
2012, s. 3), ”policy trajectory” (Ball, 1993, s. 16), ”policy brokers” (Jaquith, 2014, 
s. 94) och ”policy cycle” (Bowe, Ball, & Gold, 1992, s. 19).  

Ett flertal forskare (Bell & Hindmoor, 2009; Bell, Hindmoor, & Mols, 2010; 
Dale, 1997) har hävdat att ökad samverkan mellan stat och icke-statliga aktörer 
på vissa sätt kan medföra att statens inflytande utökas. Sådan samverkan, i kom-
bination med styrning genom övertalning, kan nå områden som tidigare inte om-
fattades av statlig styrning. Enligt Bell m.fl. (2010) blir styrning genom övertal-
ning särskilt kraftfull i kombination med statens kapacitet att dessutom använda 
hierarkiska styrformer. Styrning genom övertalning medför även ett flertal för-
delar för staten i jämförelse med andra styrningsformer. Övertalningsförsök är 
relativt enkla att administrera, då de inte kräver juridisk och byråkratisk reglering 
och därtill kopplat behov av kontrollapparater och risken att aktörer söker efter 
kryphål. Övertalningsförsök kan potentiellt påverka medborgares övertygelser 
och handlingsmönster på ett djupare plan än tvingande åtgärder. Dessutom kan 
övertalningsförsök belysa vilka behov som kan finnas av tvingande åtgärder och 
hur sådana bör utformas. Dale (1997) hävdar i en liknande argumentation att 
decentraliserad styrning kan betraktas som ett sätt för staten att hantera det fak-
tum att skolan är svårstyrd. Decentralisering medför att staten kan undvika direkt 
ansvar för skolan och utgör ett verktyg för att påverka aktörers övertygelser och 
handlingar genom lokala gemenskaper. Detta resonemang överlappar i flera delar 
vad Rose och Miller (1992) kallar ”governing at a distance” (s. 173), vilket avser 
att staten styr genom ramverk som lägre nivåer administrerar. Sådana insatser har 
beskrivits som centrala nivåers försök att stärka kontrollen över det lokala arbetet 
(Anderson, 1998; Ball m.fl., 2012; Lawson, 2004; Malen, 1994), samtidigt som 
viss lokal autonomi bibehålls.  

Ett ytterligare skäl för statlig användning av övertalning, snarare än reglering 
och sanktioner, är att kunskapen om hur reformvisioner bör omsättas i praktiken 
ofta är otillräcklig inom skolområdet (Sykes & Wilson, 2016). En vanlig situation 
är att empiriskt stöd finns för att en undervisningsform medför önskvärda resul-
tat, men att forskningsläget ger otillräcklig vägledning för hur sådan undervisning 
bör åstadkommas eller anpassas efter lokala förutsättningar. Dessa frågor lämnas 
därmed åt lokala aktörer att hantera.  
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Mot bakgrund av ovanstående kan lärares kompetensutveckling beskrivas 
som ett styrinstrument som baseras på samverkan mellan aktörer på olika nivåer 
och där övertalning snarare än juridisk eller byråkratisk reglering dominerar. I ett 
decentraliserat skolsystem kan kompetensutveckling fungera som stöd till den 
lokala förmågan för självstyrning, genom förstärkning av lokala gemenskaper och 
en professionell kunskapsbas. Lärares kompetensutveckling utgör i den me-
ningen ett alternativ till extern detaljkontroll. Dock understödjer kompetensut-
veckling inte lokal självstyrning om innehåll och former är detaljstyrda och ger 
små möjligheter för utveckling av gemensamma förhållningssätt. I ett sådant fall 
kan snarare kompetensutvecklingen medföra ökad hierarkisk styrning av lokal 
praktik, om än utan vissa av de nackdelar som juridisk reglering medför. Bero-
ende på kompetensutvecklingens form bör den i olika hög grad leda till förstärk-
ning av lokal självstyrning, respektive hierarkisk styrning.  

Även utvecklingen av skolmyndigheters roll och arbete gällande lärares kom-
petensutveckling kan förstås med utgångspunkt i ovanstående resonemang om 
statens förändrade styrning. Insatser för lärares kompetensutveckling som orga-
niseras av en central skolmyndighet besitter särskild legitimitet och tyngd, i syn-
nerhet mot bakgrund av vetskapen att staten kan vidta tvingande åtgärder om 
resultaten av insatserna inte uppfattas vara goda nog. I linje med detta har Skol-
verkets motsvarighet i Norge, Utdanningsdirektoratet, beskrivits som en central ak-
tör i styrningen av skolan, mot bakgrund av sin kombination av mandat och kun-
nighet inom utbildningsområdet (Røvik, Eilertsen, & Lund, 2014). I Sverige 
väckte Skolverkets ambitioner att under tidigt 1990-tal inta en mera tillbakadra-
gen roll som informationsspridare kritik. Ett tryck för en mer ingripande skol-
myndighet växte fram från både nationella politiker och skolor (Jacobsson & 
Sahlin-Andersson, 1995; Magnusson, 2018). De statliga önskemålen om ökat 
samspel med andra aktörer, samt intresse för direkta ingripanden i praktiken, 
medför att skolmyndigheternas betydelse som mellanhand i styrningen av skolan 
stärks.  

4.5 Kompetensutvecklingens relation till undervisning  
Studier av kompetensutveckling utifrån ett styrningsperspektiv möjliggör förstå-
else för både de ramar som skapas på central nivå och det tolknings- och iscen-
sättningsarbete som sker lokalt på skolor, samt samspelet mellan nivåerna. Skill-
nader mellan dessa nivåer har i tidigare forskning bland annat beskrivits i termer 
av att policy och lärares praktik fungerar enligt olika logiker. Medan policynivån 
betonar genomgripande förändring av lärares arbete är lärare upptagna med spe-
cifika klassrums omedelbara behov och föredrar små och successiva förändringar 
(Hardy & Lingard, 2008; Hargreaves, 1990; Sykes & Wilson, 2016).  

Undervisningens logik, med fokus på det specifika och omedelbara, grundas 
enligt Kennedy (2016b) i att undervisning är en komplex verksamhet, där beslut 
om syften, metoder och innehåll sällan är självklara, utan måste fattas i specifika 
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sammanhang som kompromisser mellan olika och ibland motsatta ideal. Policy-
nivåns fokus på genomgripande förändring krockar därmed med undervisning-
ens komplexa karaktär. Iscensättning av policyvisioner försvåras också att av att 
lärare, i samspel med elever, utvecklar vanor som kan beskrivas som inarbetade 
kompromisser mellan olika ideal och behov, såsom rutiner för att synliggöra ele-
vers tänkande och hantera vanliga typer av elevreaktioner. När lärare i samband 
med kompetensutveckling uppmanas att förändra sitt arbetssätt ställer det således 
lärare inför stora utmaningar, eftersom förändring i en aspekt ofta får konsekven-
ser för andra aspekter, så att en rad vanor behöver förändras. Dessutom möter 
förändrade undervisningsvanor ofta motstånd hos elever, särskilt om undervis-
ningen blir mer utmanande och ställer högre krav. Även andra aktörer, såsom 
föräldrar och politiker, kan söka hindra förändringsförsök. Eftersom konsensus 
saknas i många frågor som rör utbildning aktualiserar förändringsförsök ofta 
konfliktlinjer (Sykes & Wilson, 2016).  

Enligt Bryk m.fl. (2015) innebär undervisningens samtidigt komplexa, ru-
tinartade och kontroversiella karaktär att konsekvenser av förändringar i under-
visningen är svåra att både förutse och tolka. Förändringsarbetet, samt tolk-
ningen av förändringarnas konsekvenser, förenklas dock om processen sker ge-
nom gradvisa små förändringar i samråd med lärare. Om lärare upplever externt 
föreslagna förändringar som dåligt anpassade för deras omedelbara behov i klass-
rummet är sannolikheten istället stor att förändringsförsöken antingen ignoreras 
eller genomförs som pliktskyldiga inslag, som på ytan påminner om påbuden, 
men missar de underliggande syften som motiverar förslagens utformning (Tim-
perley, 2015).  

Kompetensutvecklingsinnehåll är alltid i viss mån generellt och abstrakt i 
meningen att deltagande lärare inte får uttömmande instruktioner för hur inne-
hållet ska relateras till deras rådande undervisning; innehållet måste kontextuali-
seras till enskilda undervisningssammanhang (Røvik, 2014). Svårigheten i detta 
kontextualiseringsarbete kan vara olika hög. Med större koherens mellan kompe-
tensutvecklingsbudskap och lärares rådande praktik förenklas arbetet att inte-
grera nya idéer i undervisningen (Desimone & Garet, 2015). Koherens i denna 
bemärkelse inbegriper också den utsträckning i vilken lärares kompetensutveckl-
ing är ämnesspecifik respektive ämnesövergripande, där den senare typen ställer 
högre krav på deltagarnas kontextualiseringsarbete, då ett allmändidaktiskt inne-
håll behöver översättas till ämnesundervisning. 

De sätt på vilka kompetensutvecklingsinsatser relaterar till komplexiteten i 
lärarens rådande undervisning kan utifrån ovanstående antas ha stor betydelse 
för lärares möjlighet att använda innehållet på ett meningsfullt sätt. I linje med 
detta visar ett antal studier positiva effekter av koherens på lärares kunskaper och 
övertygelser, elevresultat och undervisningspraktiker, även om det också före-
kommer studier som inte visar sådana effekter (Lindvall & Ryve, 2019). Det kvar-
står därför arbete att utföra för att särskilja hur olika grader och former av kohe-
rens påverkar kompetensutvecklingens processer och utfall.  
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4.6 Tre centrala analysverktyg  
Detta avsnitt presenterar tre centrala begrepp med avseende på styrning som an-
vänds i avhandlingens empiriska studier.  

4.6.1 Styrningsprogram  
Statliga kompetensutvecklingsinsatser kan förstås som vad Miller och Rose 
(1990) benämner ”programmes of government” (fortsättningsvis styrningspro-
gram). Enligt Miller och Rose (1990) är sådana program, ”idealized schema for 
the ordering of social and economic life” (s. 14). Detta inbegriper både ”rationali-
ties” (föreställningar) gällande de fenomen som avses styras och ”technologies” 
(teknologier) som söker omsätta föreställningarna i praktiken, exempelvis genom 
särskilda dokumentationsformer eller sätt att sprida information. Styrningspro-
gram är därmed särskilda kombinationer av föreställningar och teknologier, vilka 
avser att förändra och reglera bestämda aspekter av samhället.  

Styrningsprogrammens föreställningar och teknologier gör, med Rose och 
Millers (1992) ord, aktörer ”thinkable in such a way that their ills appear suscep-
tible to diagnosis, prescription and cure by calculating and normalizing interven-
tion” (s. 183). Styrningsprogram styr således genom att föreskriva ideal och er-
bjuda teknologier som söker synliggöra och minska diskrepansen mellan ideal 
och verklighet.  

I egenskap av utopier misslyckas dock styrningsprogam oundvikligen – i 
högre eller lägre grad – när de operationaliseras, vilket enligt Miller och Rose 
(1990) leder till att styrningsprogram kontinuerligt förändras och iscensätts på 
nytt. Diskrepansen mellan ideal och verklighet är därmed både en förutsättning 
för påverkan på de som styrningsprogrammet avser styra och en orsak till styr-
ningsprogrammens ständiga omvandling.  

Studier av styrningsprogram kan identifiera formeringen av olika styrnings-
försök. Sambandet mellan styrningsprogrammens utformning och deras lokala 
iscensättning är dock komplext och svårförutsebart, även om styrningsprogram-
mens teorier, förklaringar och teknologier utgör ”potent resources” (Rose & 
Miller, 1992, s. 184) i den lokala operationaliseringen.  

4.6.2 Styrinstrument  
Lärares kompetensutveckling utgör ett av flera möjliga medel för att styra lärares 
arbete. Sykes och Wilson (2016) nämner, utöver kompetensutveckling, även fi-
nansiella bidrag till skolor, standardiserade tester, sanktioner, belöningar, lärome-
del och standarder för god undervisning som exempel på sådana ”policy instru-
ments” (fortsättningsvis styrinstrument).  

Styrinstrument är en central aspekt av styrning, då de gör policy ”material 
and operational” (Lascoumes & Le Galès, 2007, s. 4). Styrinstrument är dock inte 
– vilket de exempel som återgavs från Sykes och Wilson (2016) ovan antyder – 
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neutrala tekniska verktyg. Snarare bär styrinstrument med sig särskilda föreställ-
ningar, exempelvis om vad lärare, skola och undervisning innebär och bör inne-
bära, samt om hur styrning av skolan ska gå till. Med Lascoumes och Le Galès 
(2007) ord:  

A public policy instrument constitutes a device that is both technical and social, that 
organizes specific social relations between the state and those it is addressed to, ac-
cording to the representations and meanings it carries. (Lascoumes & Le Galès, 2007, 
s. 4)  

Styrinstrument såsom kompetensutveckling, finansiella bidrag till skolor och 
standardiserade tester skiljer sig således åt genom både tekniska lösningar och 
föreställningar om lärares roll i utbildningssystemet. En anledning att studera 
styrinstrument är att de synliggör sådana föreställningar. En annan anledning är 
att styrinstrument är konkreta uttryck för hur policyambitioner fungerar som re-
surser i skolors arbete. Sykes och Wilson (2016) hävdar med denna utgångspunkt 
att policyanalys bör riktas mot både instrument och antaganden om instrumen-
tens funktion i praktiken. I likhet med detta, men uttryckt något annorlunda, me-
nar Rose och Miller (1992) att en ”’analytic’ of problematics of government” (s. 
175) bör inbegripa både föreställningar och teknologier.  

Styrinstrument kan klassificeras på olika sätt. På generell nivå kan styrinstru-
ment delas in i tre breda kategorier ”regulation, economic means, and informat-
ion” (Vedung, 1998, s. 30), det vill säga styrning genom formella regler och di-
rektiv, ökade/minskade materiella resurser, eller kunskap och övertalning.14 I en 
sådan klassificering kan flera av de styrinstrument som listades av Sykes och Wil-
son (2016) inordnas under samma kategori: både kompetensutveckling, standar-
diserade test och läromedel söker styra genom kunskap och övertalning. Styrin-
strument kan också klassificeras på mera specifika sätt. Exempelvis kan lärares 
kompetensutveckling vara mer eller mindre preskriptiv, riktas mot lärare som in-
divider eller kollektiv och vara ämnesöverskridande eller ämnesspecifik.  

Begreppet styrinstrument lägger tydlig vikt vid hierarkisk styrning: vilka verk-
tyg använder staten för att styra underlydande? Styrinstrument står dock alltid i 
samspel med lokala aktörer, som kan förhålla sig till instrumenten på olika sätt. 
Styrinstrument bestämmer inte lokal handling, men utgör utgångspunkter för det 
lokala arbetet och bidrar till en mer förutsebar och därmed politiskt hanterbar 
praktik.  

                               
14 En snarlik klassificering har föreslagits av Lindensjö och Lundgren (2000), vilken skiljer på juri-
diska, ekonomiska och ideologiska styrmedel. Bell m.fl. (2010) föreslår på likande sätt att staten kan 
styra genom lagstiftning, ekonomiska styrmedel och övertalning.  
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4.6.3 Styrningsarbete  
Som nämndes i avsnitt 4.3 betraktar denna avhandling styrning som arbete. I 
likhet med Clarke (2012) hävdar avhandlingen att studier med en sådan utgångs-
punkt kan belysa hur krafter, aktörer, platser och översättningar samverkar i styr-
ningsprocesser. Därmed kan sådan forskning öka förståelsen för moderna for-
mer av styrning bortom, med Clarkes (2012) ord, ”the ideal type of a hierarchical, 
rational bureaucracy” (s. 209). 

Styrningsarbete omfattar processer som avser att utveckla, formulera och 
iscensätta idéer om hur samhälleligt liv ska förändras. Det handlar om arbete som 
utförs på olika nivåer, såsom skolmyndighet, skola och klassrum. Detta medför 
också att översättning mellan nivåerna är en central aspekt av styrningsarbete.   

Det lokala styrningsarbetet omfattar handlingar av många slag: interpretation, 
recontextualisation, translation, mediation, struggle och enactment (Ball m.fl., 2012; 
Clarke, 2012). Vid genomförandet av statlig kompetensutveckling avser detta ar-
bete både hur skolor tolkar, förhandlar och iscensätter de lärarmöten som före-
skrivs av en insats och mer specifikt hur lärare i sin undervisning omsätter eller 
bortser ifrån kompetensutvecklingsmaterialets påbud.  

Styrningsförsök är enligt Clarke (2012) oundvikligen ofullständiga i relation 
till praktiken, i bemärkelsen att de inte uttömmande kan diktera vad lokala aktörer 
ska göra. Dessutom aktualiserar styrningsförsök ofta motsägelser mellan olika 
ideal, antingen genom att motstridiga visioner uttrycks, eller genom att styrnings-
försökens ideal strider mot ideal som uttrycks av andra påbud, uttryckta av 
samma eller andra aktörer. Styrningsarbete inbegriper därför hantering av spän-
ningar mellan ideal. Vid lärares kompetensutveckling sätts exempelvis de ideal 
insatserna föreskriver mot behov och önskemål som framhålls av lärare, elever, 
rektorer, läroplaner och föräldrar.   

Enligt Clarke (2012) kan förståelsen för styrning och dess förändring särskilt 
utvecklas om studier riktas mot styrningens spänningsfält som teoretiska pro-
blem. Detta inbegriper förekomsten och betydelsen av motverkande krafter och 
processerna varigenom aktörer översätter och iscensätter styrningsförsök i olika 
praktiker. I linje med detta hävdar Dale (1997, 2009) att styrningsforskning bör 
ta sin utgångspunkt i styrningsaktiviteters komplexitet, däribland hur samordning 
mellan styrningsaktörer och styrningsaktiviteter sker. Mot bakgrund av denna ar-
gumentation avser denna avhandling att bidra med kunskap om lärares kompe-
tensutveckling som styrning som ett föränderligt fenomen, kännetecknat av mot-
stridiga krafter, där lokala processer och aktörer iscensätter centrala intentioner 
på svårförutsedda sätt. Styrningsperspektivet medför att villkoren för kompe-
tensutvecklingens formering och funktionssätt beaktas på både systemnivå och i 
förhållande till lärares arbete.  
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5. Forskningsdesign

Artiklarna i denna avhandling presenterar studier av policydokument gällande 
statliga kompetensutvecklingsinsatser och det lokala genomförandet av en sådan 
insats. Delstudierna använder, mot bakgrund av sina olika studieobjekt, olika da-
tainsamlingsmetoder och analytiska angreppssätt. Delstudierna baseras dock på 
ett gemensamt intresse för statlig kompetensutveckling som styrning och en för-
ståelse för styrning som handling och arbete.  

Det empiriska material som insamlades och analyserades inom ramen för 
avhandlingens delstudier sammanställs i tabell 6. Tabellen följs av en mer ingå-
ende beskrivning av insamling, bearbetning och analys av det empiriska materi-
alet i respektive delstudie. Denna redogörelse behandlar först dokumentstudien 
som redovisas i artikel I och därefter delstudierna av Läslyftets lokala iscensätt-
ning, som avrapporteras i artikel II-III. Kapitlet behandlar slutligen validitet och 
generaliserbarhet hos avhandlingens slutsatser, samt forskningsetiska övervägan-
den.  
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Tabell 6. Empiriskt material i delstudierna som redovisas i artikel I-III. 

Materialtyp Insamlat material Användning i delstudierna 
Dokument  Skolverkets och Myndigheten för skolut-

vecklings årsredovisningar och regle-
ringsbrev 1991-2016, samt skolmyndig-
hetsfinansierade utvärderingar av de in-
satser som analyseras i avhandlingen.  

Utgjorde utgångspunkt för 
kartläggning och urval av de 
insatser som undersöktes i ar-
tikel I, samt ger bakgrundsin-
formation om insatserna som 
analyserades i artikel I-III. 

 Dokument kopplade till skolmyndighets-
organiserade kompetensutvecklingsinsat-
ser 1991-2015: regeringsuppdrag, samt 
skolmyndigheternas redovisningar, in-
terna dokument och information och 
material till skolor.  

Analyserades i artikel I. 

 Skolverkets kompetensutvecklings-
material kopplat till observerade kompe-
tensutvecklingsmöten inom Läslyftet, 
samt, i förekommande fall, enskilda 
lärargruppers tilläggsmaterial. 

Analyserades i artikel II och 
III, i den mån materialet aktu-
aliserades i observerade lärar-
möten.  

Observationer  Sammanlagt 23 ljudinspelade lärarmöten 
inom ramen för Läslyftets genomfö-
rande 2015/16, fördelade över sex sko-
lor, där fyra möten observerades per 
skola (med ett mötes bortfall). Av dessa 
23 lärarmöten var 13 av moment B-typ 
och 10 av moment D-typ.  

Observerade moment B-mö-
ten analyserades i artikel III.  

Observerade moment D-mö-
ten analyserades i artikel II.  

Fältanteckningar  Togs vid varje mötesobservation och 
sammanfattades strax efteråt. Fältanteck-
ningarna inkluderade, utöver samman-
fattningar av och reflektioner kring sam-
talens innehåll, även bakgrundsuppgifter 
om mötesdeltagare, tidpunkt, plats, del-
tagares placering och eventuellt tillgäng-
ligt material.   

Användes för orientering och 
kontextförståelse vid analysen 
av observerade lärarmöten i 
artikel II och III. 

Intervjuer Intervjuer med alla sex handledare och 
åtta av de lärare som deltog i de observe-
rade lärargrupperna.  

Bidrog till kontextförståelse 
vid analysen av observerade 
lärarmöten i artikel II och III. 
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5.1 En policystudie av statlig kompetensutveckling 
Artikel I redovisar en policystudie av statliga kompetensutvecklingsinsatser under 
perioden 1991-2015. Studien avgränsades till kompetensutvecklingsinsatser där 
Skolverket eller Myndigheten för skolutveckling varit en aktiv part i insatsens 
planering och genomförande. Denna avgränsning motiveras av skolmyndigheters 
roll som ”autoritativt sentrum” i skolsystemet (Røvik m.fl., 2014, s. 88; jfr Jacobs-
son & Sahlin-Andersson, 1995). Denna roll medför att utvecklingen hos skol-
myndigheter kan spegla förskjutningar i såväl den offentliga skoldebatten som i 
skolors verklighet.  

Studien avgränsades också till insatser riktade mot skolämnena svenska och 
matematik. En orsak till detta är att skolmyndigheterna kontinuerligt genomförde 
insatser inom dessa områden under den studerade tidsperioden, vilket gör det 
möjligt att undersöka historiska förändringar mellan satsningar riktade mot 
samma områden. En annan anledning är att insatserna inom dessa områden är 
relativt stora och berör många lärare, i jämförelse med insatser inom exempelvis 
jämställdhet, mobbning och sex- och samlevnad. Utöver detta har svenska och 
matematik av många utbildningsaktörer betraktats som skolans centrala kun-
skapsområden.15 Dessa skolämnen kan därför antas beröras av den allmänna 
skoldebatten i högre utsträckning än skolämnen som i mindre utsträckning dis-
kuteras. De studerade insatserna kan således fungera som trendmätare för ten-
denser gällande statliga förhållningssätt till lärares arbete och kompetensutveckl-
ing. 

Kartläggning och urval av analyserade insatser genomfördes med utgångs-
punkt i skolmyndigheternas årsredovisningar och regleringsbrev under den un-
dersökta tidsperioden. Dessa dokument genomsöktes i sin helhet för att finna 
kompetensutvecklingsinsatser riktade mot svenska och matematik. Denna initiala 
kartläggning ledde till att 13 sådana insatser identifierades. Kartläggningen följdes 
av sökning efter dokument rörande respektive insats vid arkiv (Skolverkets arkiv, 
Myndigheten för skolutvecklings arkiv vid Riksarkivet, samt Regeringskansliets 
centralarkiv). Eftersökning gjordes också i bibliotekskataloger, samt på Skolver-
kets, regeringens och riksdagens hemsidor. Genomläsning av identifierade doku-
ment ledde till att sju av de initialt identifierade insatserna exkluderades från fort-
satt analys, då de antingen gällde kvalificering för lärarexamen (alltså lärarutbild-
ning snarare än kompetensutveckling), eller då skolmyndighetens roll inskränktes 
till att fördela medel till insatser som initierades och organiserades lokalt. Därmed 
kvarstod sex insatser för fortsatt analys (se tabell 4, s. 52).  

                               
15 Några exempel på detta är att svenska och matematik ingår bland de ämnen som en elev måste 
ha godkänt i för att vara behöriga till gymnasieskolan, samt bland de ämnen som testas i svenska 
nationella prov och internationella kunskapsmätningar (PISA, TIMSS och PIRLS). Regeringen har 
också återkommande benämnt kunskaper i svenska och matematik ”basfärdigheter” (Utbildnings-
departementet, 2000, 2008).  
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5.1.1 Empiriskt material  
Dokumenten som analyserades kan i teoretiska termer beskrivas som antingen 
styrdokument eller auktoritativa texter. Dessa dokumenttyper särskiljs av Simola 
(2000) på basis av deras funktion att antingen föreskriva vad som måste göras 
eller söka övertyga om vad som bör göras. Styrdokument och auktoritativa texter 
förenas dock i att de författas utifrån ett statligt mandat och därmed utgör ett led 
av vad Simola (2000), med referens till Foucault, beskriver som produktionen av 
”official ’truth’” (s. 116). Sådana dokument intar därmed en särställning i relation 
till kompetensutvecklingsinsatsers genomförande, även om tolkning, översätt-
ning och iscensättning av statliga påbud på intet sätt är en given process.  

Det material som studerades i delstudie I består av fyra dokumenttyper, vilka 
beskrivs i punkterna nedan. Regeringsuppdrag har i Simolas (2000) terminologi 
huvudsakligen en styrdokumentskaraktär, då de föreskriver vad skolmyndigheten 
ska göra. Regeringsuppdragen innehåller dock också delar av karaktären auktori-
tativ text, där de snarare söker övertyga mottagaren. Detta är ofta koncentrerat 
till ett avsnitt med rubrik såsom Skälen för regeringens beslut. Information till skolor 
har delvis en karaktär av styrdokument, då de beskriver villkor för skolors delta-
gande i kompetensutvecklingsinsatser. Huvuddelen av informationsdokumenten 
ger dock snarare rekommendationer och bakgrund. Dokumenten av typen ar-
betsplaner och rapporter innehåller inga inslag av föreskrivande karaktär. De fyra 
dokumenttyperna beskrivs närmare i det följande: 
1. Regeringsuppdrag till skolmyndigheterna (Skolverket eller Myndigheten för 

skolutveckling) om att genomföra särskilda kompetensutvecklingsinsatser. 
Regeringsuppdrag utgör vanligen utgångspunkten för skolmyndigheters ar-
bete med kompetensutvecklingsinsatser.16 Regeringsuppdragen författas av 
utbildningsdepartementet och signeras av utbildningsministern efter rege-
ringsbeslut. De innehåller beskrivningar av vad skolmyndigheten ska göra, 
inklusive tidsplan, finansiella villkor och ramar för uppdragets redovisning. 
Regeringsuppdragen innehåller också bakgrund till och argument för beho-
vet av insatsen i fråga. Ofta modifieras eller förlängs tidigare givna uppdrag 
genom nya uppdrag. Regeringsuppdrag är under den undersökta tidspe-
rioden en likformig dokumentgenre, vad gäller format, formuleringssätt och 
upplägg. Omfånget av de analyserade regeringsuppdragen var i genomsnitt 
sex sidor. 

2. Information om kompetensutvecklingsinsatser från skolmyndigheter till skolor och kom-
muner. Dessa dokument beskriver för deltagande kommuner, skolor och lä-
rare hur insatser ska genomföras. Dokumenten omfattar både formella vill-
kor och rekommendationer. Informationsdokument kan se mycket olika ut 
– från trycksaker till word-dokument. De analyserade informationsdoku-
menten omfattade 2-16 sidor.  

                               
16 En av de analyserade insatserna i artikel I (Skola i utveckling, 1997-1998) utgör dock ett ovanligt 
undantag, då det initierades av Skolverket. 
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3. Skolmyndighetens arbetsplaner. Dessa är dels officiella sammanfattningar av 
myndighetens arbete, dels mer inofficiella dokument som utgör en del av den 
myndighetsinterna diskussionen. De analyserade arbetsplanerna omfattade 
1-4 sidor vardera.  

4. Skolmyndighetens rapporter till regeringen. Myndigheternas genomförande av re-
geringsuppdrag redovisas vanligen i form av rapporter, ibland uppdelat i del-
redovisningar och slutredovisning. Genomförandet av uppdrag rapporteras 
även i skolmyndigheternas årsredovisningar. Redovisningarna beskriver ge-
nomförda aktiviteter, deltagare, användning av finansiella medel, samt sam-
manfattar slutsatser utifrån eventuella utvärderingar. Slutredovisningar av de 
analyserade kompetensutvecklingsinsatserna omfattade i genomsnitt 30 si-
dor.   

De analyserade dokumentens avsändare är regeringen eller en skolmyndighet. 
Oavsett avsändare behandlades dokumenten på samma sätt i analysen, vilket mo-
tiveras av att både myndigheter och regering representerar staten för lärare. Som 
Bowe m.fl. (1992) skriver avser policyer, trots inkonsekvenser och slitningar mel-
lan de aktörer som format dokumenten, att framstå som enhetliga uttryck för 
statlig vilja, vilket lokala aktörer har att förhålla sig till.  

5.1.2 Analys  
Analysen av policydokumenten fokuserade på två aspekter: beskrivningar av lä-
rares roller i lokalt utvecklingsarbete, samt beskrivningar av skolmyndigheternas 
sätt att samla in information om det lokala arbetet. Valet att fokusera på dessa 
aspekter utgick ifrån att beskrivningar av lärares roller kan betraktas som insat-
sernas ideal, vilka den insamlade informationen om lokalt utvecklingsarbete kan 
jämföras mot – som detta formuleras i artikel I: ”teacher ideals are potential 
evaluative criteria against which teachers can be diagnosed and normalized” 
(Kirsten & Wermke, 2017, s. 394). Föreskrivna ideal och teknologier för att in-
samla information om lokalt genomförande utgör alltså två former av styrning, 
vars styrka ökar om de kombineras.   

Analysen följde genom ovan beskrivna fokus vad Rose och Miller (1992) 
benämner en ”’analytic’ of problematics of government” (s. 175), genom att såväl 
styrningsprogrammens föreställningar som teknologier undersöktes. Inlednings-
vis identifierades alla delar av det empiriska materialet där lärares roller i lokalt 
utvecklingsarbete och skolmyndigheternas sätt att insamla information om lokalt 
arbete beskrevs. Dessa delar analyserades sedan avseende det praktiska arbete 
som lärare och skolmyndigheterna ålades att genomföra.  

Två exempel gällande lärares roll i det lokala utvecklingsarbetet kan illustrera 
det analytiska tillvägagångssättet. Först återges ett citat ur det skolverksmaterial 
som informerade skolor om möjligheten att delta i insatsen Skola i utveckling.  
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Den reformering av skolan som nu pågår ställer förändrade krav på dem som 
arbetar i skolan. Ansvaret har ökat, men frirummet har samtidigt blivit större. 
Staten har lagt fast mål i skollag, läroplaner och kursplaner. Inom de ramar som 
skolhuvudmannen sedan ger ska den enskilda skolan arbeta med sin utveckling, 
utforma mål för verksamheten och göra sina prioriteringar och vägval. (Skolver-
ket, 1996, s. 1) 

Ovanstående citat är typiskt för insatsen Skola i utveckling på så sätt att lärare i 
liten utsträckning adresseras direkt. Som framgår i citatet omnämns lärare som 
”dem som arbetar i skolan”. Lärare beskrivs alltså som medarbetare inom de ”ra-
mar (…) prioriteringar och vägval” som beslutas av huvudmän och skolor. 
Ovanstående citat kan jämföras med nedanstående utdrag ur det regeringsupp-
drag som initierade insatsen för matematikutvecklare.  

Matematiksatsningens huvudfokus skall vara riktat mot kompetensutveckling av 
redan verksamma lärare. Myndigheten ska ge stöd till lokala stödpersoner – ma-
tematikutvecklare. Matematikutvecklarnas huvuduppdrag blir att genomföra lo-
kalt utvecklingsarbete och i övrigt fungera som vägledare till forsknings- och an-
nat inspirationsmaterial. (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 3) 

I detta citat ges lärare en betydligt tydligare roll i det lokala utvecklingsarbetet. 
Lärare omtalas explicit och ska på egen hand, snarare än utifrån huvudmannens 
och skolans riktlinjer, driva utvecklingsarbete.  

Formuleringar om lärares roller i det lokala utvecklingsarbetet, såsom de 
ovanstående, sammanställdes och sammanfattades för varje kompetensutveckl-
ingsinsats. Ett liknande analytiskt arbete genomfördes gällande skolmyndighet-
ens insamling av information om det lokala arbetet. Slutligen grupperades de un-
dersökta insatserna i styrningsprogram, genom jämförelser av olika insatsers fö-
reställningar och teknologier.  

5.2 Undersökning av Läslyftets genomförande 
I delstudie II och III undersöktes det lokala genomförandet av kompetensut-
vecklingsinsatsen Läslyftet (2014-2020) under läsåret 2015/16. I jämförelse med 
delstudie I flyttas alltså perspektivet från centralt beslutade ramar till hur dessa 
hanteras av lärare på olika skolor. Urvalet av skolor och fältarbetet är detsamma 
för delstudie II och III. Delstudierna analyserade däremot olika lärarmöten och 
använde olika analytiska tillvägagångssätt. Det analytiska arbetet redovisas därför 
separat för respektive delstudie.  
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5.2.1 Urval av studerade skolor 
Undersökningen av Läslyftets genomförande använde en urvalsprincip som av-
såg att åstadkomma stor variation av kontextuella villkor mellan fallen. Urvals-
principen skiljer sig därmed från ett mer riktat urval, där fall väljs utifrån förbe-
stämda antaganden om hur vissa egenskaper kan påverka vissa utfall. Tidigare 
forskning ger visserligen stöd för ett antal olika hypoteser om skillnader mellan 
lärargrupper, exempelvis beroende på skolans geografiska läge och elevsamman-
sättning (Lupton, 2012), skolstorlek (Altrichter, Heinrich, & Soukup-Altrichter, 
2014) och grad av samverkan och samstämmighet bland lärarna (Bolam m.fl., 
2005; Jarl, Blossing, & Andersson, 2017). I denna undersöknings startskede sak-
nades dock starka skäl för antaganden om att en specifik variabel skulle vara av 
särskilt stor betydelse för de frågor som undersöktes. Mot denna bakgrund gjor-
des bedömningen att ett riktat urval riskerade att missa faktorer av mera avgö-
rande betydelse för Läslyftets genomförande. De skolor som valdes ut är därför 
lokaliserade i olika kommuner och skiljer sig åt vad beträffar geografiskt läge (in-
nerstad, förort, småstad, landsort), samt varierar i termer av skolresultat, elev-
sammansättning och årskurser som undervisas (se tabell 7).  

Som Moss och Haertel (2016) noterar kan det oavsett urvalsprincip visa sig 
att andra villkor än de som forskaren inledningsvis fokuserar på är mest avgö-
rande för de fenomen som studeras. Identifiering av oväntade villkor av avgö-
rande betydelse kan beskrivas som utveckling av hypoteser, vilka framöver kan 
undersökas i studier med riktade urval. I artikel II föreslås exempelvis att en viktig 
variabel att ta hänsyn till för en riktad undersökning är sammansättningen av 
undervisningsämnen inom lärargrupper.  

Urvalsprincipen att maximera variation i kontextuella villkor begränsar möj-
ligheterna att dra slutsatser om betydelsen av specifika kontextuella villkor. Om 
genomförandet av en insats däremot i delar är samstämmigt över olika fall, trots 
deras kontextuella olikheter, tyder detta på att det som är lika mellan fallen har 
ett starkt genomslag i hur insatsen genomförs. Sådan samstämmighet förekom i 
de undersökta fallen, vilket ger stöd åt slutsatsen att Läslyftets kompetensutveckl-
ingsmodell hade stor betydelse för det lokala genomförandet. I artikel III visas 
exempelvis att fokus i analyserade lärardialoger, oavsett lärargrupp, i hög ut-
sträckning är genomförandet (eller icke-genomförandet) av de undervisningsak-
tiviteter som föreskrivs i Läslyftsmaterialet, snarare än den rådande undervisning-
ens behov. Därmed kan sägas att delstudiernas karaktär var av både exploratorisk 
och explanatorisk natur (Yin, 2009), det vill säga att delstudierna både genererade 
hypoteser och förklarade resultat.  
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Det praktiska arbetet med att välja fall påbörjades under hösten 2014, då kontakt 
etablerades med personer som ansvarade för Läslyftets genomförande i de valda 
kommunernas utbildningsförvaltningar. En intervju genomfördes också med en 
handledare inom den då pågående utvärderingsomgången av Läslyftet 2014/15. 
Denna intervju gav en bild av insatsens praktik och därmed en grund för att pla-
nera vilket material som vore möjligt och av särskilt intresse att samla in i relation 
till delstudiernas syfte. Bland annat framkom att lärardialog om insatsen nästan 
enbart förekom inom ramen för läslyftsmöten och att andra typer av lärarmöten, 
såsom arbets-/ämneslagsmöten eller möten ledda av rektor, var av mindre bety-
delse för att studera frågor om Läslyftet.  

Under våren 2015 fick jag från respektive kommuns utbildningsförvaltning 
tillgång till listor över de sammanlagt 22 skolor i de tre kommunerna som skulle 
delta i Läslyftet under läsåret 2015/16. Av dessa valdes totalt sex skolor ut, enligt 
principerna som redogjorts för ovan. Alla skolor accepterade medverkan i stu-
dien.  

Som kommer framgå i tabell 8 och 10 nedan arbetade lärargrupperna vid de 
utvalda skolorna med olika moduler inom Läslyftet och därmed med olika 
aspekter av literacyundervisning (för en beskrivning av kompetensutvecklings-
modellen, se avsnitt 3.5.1). Även om moduler har delvis olika innehåll är arbets-
processen identisk i alla moduler, vad gäller lärares förberedelser och mötesfor-
mer, samt att lärare förväntas planera och genomföra föreskrivna undervisnings-
aktiviteter. Modulerna valdes av skolor eller lärargrupper efter att urvalet av sko-
lor hade genomförts. Modulerna utgjorde därmed inte en grund för studiens val 
av skolor. 

Alla studerade lärargrupper omfattade lärare som undervisade i olika skoläm-
nen, såsom svenska, engelska, franska, SO, NO, matematik, slöjd, hem- och kon-
sumentkunskap, samt idrott och hälsa. I flera lärargrupper fanns även speciallä-
rare. Eftersom skolorna fattade beslut om gruppernas sammansättning efter att 
urvalet av skolor hade gjorts utgjorde inte heller gruppsammansättning en urvals-
grund. Man kan dock konstatera att en ämnesöverskridande gruppsammansätt-
ning var typisk för Läslyftet nationellt, då ungefär 75 procent av de deltagande 
lärargrupperna bestod av lärare i tre eller fler ämnesområden (Carlbaum m.fl., 
2016). 

5.2.2 Fältarbete  
Det primära empiriska materialet för de delstudier som presenteras i artikel II 
och III utgörs av ljudinspelade observationer från läslyftsmöten. Utöver detta 
material togs även fältanteckningar vid observerade möten. Intervjuer genomför-
des också med handledare och deltagande lärare (se tabell 6 för översikt över det 
empiriska materialet).  
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Som framgår i tabell 6 observerades totalt 23 lärarmöten inom Läslyftet. 
Dessa fördelades över skolorna så att fyra möten observerades på fem av sko-
lorna, medan tre observationer genomfördes på en skola, då ett planerat möte 
ställdes in av lärargruppen.  

På varje skola genomfördes två observationer under höstterminen (oktober-
november) och två under vårterminen (januari-mars). Avsikten med att fördela ob-
servationerna över året var att bilden av skolans arbete med Läslyftet inte enbart 
skulle bestämmas av hur de arbetade under en kort period. De två observationerna 
under respektive period av året var avsedda att genomföras med en veckas mellan-
rum och därmed omfatta Läslyftets två mötestyper (moment B och D). Då sko-
lorna försköt eller på annat sätt ändrade mötesordningen blev antalet observationer 
av mötestyp B fler än de av typ D, som framgår i tabell 6. 

Fältanteckningar togs vid varje observation och inkluderade tidpunkt, lokal, 
närvarande deltagare och hur deltagarna satt (ett exempel på det sistnämnda visas 
i figur 6). Anteckningarna inkluderade även eventuella presentationer på tavla 
eller powerpoint, samt huvuddragen i den diskussion som fördes. Kort efter varje 
observation sammanfattades anteckningarna i word-dokument om cirka en sida. 
Dessa anteckningar underlättade tolkningen av de ljudinspelade observationerna, 
genom att uppgifter om deltagande lärare, tillgängligt material och översiktlig 
händelseutveckling kunde användas för att förstå lärarnas uttalanden.  

 
 

Figur 6. Exempel på ritning av hur mötesdeltagarna satt, i detta fall möte B2, som om-
nämns i artikel III. Alla namn, utom mitt eget, är fiktiva. 

Även det kompetensutvecklingsmaterial som lärarna vid de observerade läslyfts-
mötena arbetade med samlades in. Detta omfattade i huvudsak det material som 
Skolverket föreskrivit och som fanns tillgängligt på ”Läs- och skrivportalen” (se-
dermera ”Lärportalen”23). Vid vissa möten förekom också ytterligare dokument 
som handledaren eller någon deltagande lärare tagit med. Även sådana dokument 
insamlades.  

Utöver observerade lärarmöten genomfördes intervjuer med handledarna 
vid alla sex skolor, samt med sammanlagt åtta av de deltagande lärarna. Dessa 

23 https://larportalen.skolverket.se/ 
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intervjuer behandlade bakgrund om skolans deltagande i Läslyftet, vad gäller pla-
nering, introduktion och lokal organisation. Intervjuerna behandlade också upp-
levelser av Läslyftets genomförande, både ifråga om lärarmöten och påverkan på 
den egna undervisningen. Lärarna tillfrågades också om huruvida samarbete på 
teman som introducerats av Läslyftet förekom utanför de möten som avsatts för 
Läslyftet. Intervjuerna varade mellan en halv och en timme och genomfördes i 
avskilda rum på respektive skola. Intervjumaterialet analyserades inte specifikt 
som underlag för avhandlingens delstudier, utan användes snarare som komplet-
tering av de ljudinspelade observationerna, framför allt genom att ge ytterligare 
perspektiv på dynamiken i respektive lärargrupp vad gäller förhållningssätt till 
Läslyftet och dess relation till den rådande undervisningen på skolan.  

Under de observerade lärarmötena intog jag en roll som icke-deltagande ob-
servatör, det vill säga att jag i möjligaste mån undvek att uttala mig eller på annat 
sätt påverka dialog och händelseutveckling (Cohen, Manion, & Morrison, 2007), 
ett förhållningssätt som jag också klargjorde för deltagarna innan observationerna 
på varje skola inleddes. Jag satt därför med vid mötesbordet, ofta i en bortre kant, 
och observerade och antecknade, men undvek att delta aktivt i diskussionen. Vid 
enstaka tillfällen vände sig deltagande lärare till mig med någon fråga (”du kanske 
vet det här?”). Vid några tillfällen uttalade sig deltagande lärare ironiskt och skäm-
tade om att det gav mig en dålig uppfattning om dem. Vid tillfällen som dessa 
gick lärarna oftast vidare utan att förvänta sig någon kommentar från mig, alter-
nativt nöjde sig med ett kort svar innan dialogen fortsatte. Före och efter att 
handledaren inledde, respektive avslutade, mötena småpratade jag däremot med 
handledare och deltagande lärare, oftast om något aktuellt i deras arbete på skolan 
eller i Läslyftet. Vid några sådana tillfällen ställde deltagande lärare eller handle-
dare frågor om mina synpunkter eller slutsatser gällande Läslyftet, vilket jag då 
svarade på i vaga och generella ordalag för att inte i onödan påverka lärargrup-
pens arbete med insatsen. Ett par gånger bad lärare mig att framföra deras kritik 
om Läslyftet till Skolverket. Jag beskrev då att jag inte hade någon direkt koppling 
till Skolverket, men att jag skulle ha lärarnas synpunkter i åtanke under mitt ar-
bete.  

Även om jag strävade efter att inte påverka dialog eller händelseutveckling är 
det möjligt att min närvaro i någon mån ändå hade en sådan inverkan, vilket 
ovanstående utbyten med lärare i viss mån antyder. Vid två skolor uttryckte också 
rektor inför Läslyftets start att de hoppades att min närvaro skulle bidra till att 
lärarna tog insatsen på större allvar. I ljudinspelningarna från observationerna 
finns dock mycket få uttalanden som orienterar mot min närvaro. Fokus är sna-
rare den gemensamma dialogen, inklusive motstridiga perspektiv inom lärargrup-
pen och ifrågasättande av olika delar i insatsen. I den meningen verkar dialogen 
inte tillrättalagd för att ge ett visst intryck. De tillfällen då lärare uttalade sig iro-
niskt riktat mot mig antyder dock att deltagarna eventuellt begränsade sitt age-
rande i viss mån för att upprätthålla en professionell fasad.  

Lärardialogerna spelades in med två diktafoner som utplacerades vid mötes-
bordet. Dessa ljudinspelningar utgjorde det huvudsakliga empiriska materialet 
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som undersöktes i artikel II och III. Valet att i det analytiska arbetet fokusera på 
observerade mötesobservationer baserades på en ambition att beskriva processer 
i Läslyftets lärarmöten. Ingen annan materialtyp kan på samma sätt ge en bild av 
de konkreta handlingar under lärarmöten som tillsammans bygger upp insatsens 
form och riktning i dess praktiska genomförande. Däremot kan insamlade doku-
ment, fältanteckningar och intervjuer ge alternativa och kompletterande bilder av 
insatsen att jämföra med de mönster som framkommer i observationsinspel-
ningar. De kompletterande materialtyperna användes vid analysarbetet också för 
att kontrollera uppgifter som aktualiserades i inspelningarna, samt för att under-
lätta orientering i ljudinspelade observationer.  

5.2.3 Analys av redogörelser för undervisningsaktiviteter   
Analysen som presenteras i artikel II baserades på observationer av de lärarmöten 
som inom Läslyftet kallas moment D. Dessa möten är avsatta för deltagande lä-
rares redogörelser för och reflektioner kring hur de genomförde de undervis-
ningsaktiviteter som föreskrivs av läslyftsmaterialet. Kronologiskt sker dessa mö-
ten alltså efter moment B-möten, i vilka lärare diskuterar kompetensutvecklings-
material som de har tagit del av och utifrån detta planerar undervisningsaktivite-
ter. Reflektionen kring genomförda undervisningsaktiviteter under moment D-
möten visar därmed till viss del utfallet av den planering som sker i samtalen 
under moment B-möten.  

Av de totalt 23 möten som observerades på de sex skolorna utgjorde tio 
stycken moment D-möten. Dessa sammanställs i tabell 8. 
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Tabell 8. Ljudinspelade möten som analyseras i artikel III. 

Möte24 Modul Moduldel Varaktighet Deltagare25 
A1 Kritiskt textarbete Vardagstexter 45 min 1 H, 5 L 

A4 Lässtrategier för sakprosa God läsundervisning och 
goda läsare 

60 min 1 H, 6 L 

B3 Tolka och skriva texter i 
skolans alla ämnen 

Elever skriver 45 min 1 H, 6 L 

C2 Kritiskt textarbete Kritiskt tänkande, makt 
och genus  

40 min 1 EH, 6 L 

C4 Tolka och skriva texter i 
skolans alla ämnen 

Läskompetens i styrdoku-
ment och undervisning 

60 min 1 H, 8 L 

D4 Främja elevers lärande i 
SO/NO26 

Ordförråd och begrepps-
utveckling i SO-/NO-äm-
nen 

85 min 1 H, 7 L 

E2 Tolka och skriva texter i 
skolans alla ämnen 

Generell och ämnesspeci-
fik skrivkompetens 

60 min 1 H, 12 L 

E4 Tolka och skriva texter i 
skolans alla ämnen 

Barns textvärldar 60 min  1 H, 8 L 

F2 Samtal om text Att planera och leda en ef-
tertänksam dialog 

90 min 1 H, 7 L 

F4 Lässtrategier för sakprosa  Lässtrategier och bedöm-
ning 

35 min 1 EH, 3 L 

10 möten 6 olika moduler27 11 olika moduldelar 580 min  
(9 h 40 min) 

6 H, 2 EH, 
50 L28 

Undersökningen av ljudinspelade moment D-möten inleddes av att deltagande 
lärares redogörelser för genomförda undervisningsaktiviteter identifierades och 
transkriberades ordagrant. Redogörelserna inleddes vanligen av att handledaren 
gav ordet till en deltagande lärare, exempelvis med formuleringen ”Nu är jag ny-
fiken på att höra (…) vi gör så att John börjar”. Lärarnas redogörelser varvades 
sedan med frågor och kommentarer från handledare och andra deltagande lärare. 
Redogörelserna avslutades oftast genom att handledaren överlämnade ordet till 
en annan lärare som förväntades redogöra för sitt genomförande av undervis-
ningsaktiviteten. Sammantaget identifierades och transkriberades 46 redogörelser 

                               
24 Beteckningar såsom A1 avser möte 1 vid skola A (för en beskrivning av ingående skolor, se tabell 
7).   
25 H = handledare, EH = ersättande handledare vid handledarens frånvaro, L = deltagande lärare.  
26 Denna grupp arbetade med två moduler parallellt (Främja elevers lärande i SO respektive Främja 
elevers lärande i NO) för att de deltagande lärarna skulle kunna välja den modul som bäst passade 
deras egna undervisningsämnen. Upplägg, innehåll och instruktioner var dock snarlika i dessa mo-
duler, där den största skillnaden utgjordes av att exemplen i kompetensutvecklingsmaterialet var 
specifika för respektive ämnesområde. 
27 Som nämns i ovanstående fotnot användes två av dessa sex moduler parallellt i en lärargrupp. 
28 I fall där samma personer deltog vid mer än ett av de möten som listas i tabellen räknas de endast 
en gång vid summeringen av det sammanlagda antalet handledare, ersättande handledare och del-
tagande lärare.  
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av denna typ i materialet. Redogörelserna varade i 1-14 minuter, med ett genom-
snitt om sex minuter. 

Analysen av redogörelserna inleddes av att de undervisningsmål som lärarna 
uttryckte i relation till de genomförda aktiviteterna identifierades. Undervisnings-
mål definierades i studien som de elevhandlingar en lärare avser att uppnå under 
en undervisningsaktivitet. Vid identifieringen av sådana mål inbegreps uttrycks-
former av mer eller mindre explicit karaktär. Exempel på explicita mål är ”målet 
var” och ”eleverna förväntades”. Mer indirekta sätt att uttrycka mål var instrukt-
ioner till elever, såsom ”Jag sa åt dem att definiera begreppen”, samt lärares po-
sitiva eller negativa värderingar av elevhandlingar, exempelvis ”det var så bra att 
de kunde bygga vidare på det andra har sagt”.  

Identifierade undervisningsmål klassificerades därefter i tre kategorier, uti-
från huruvida de berörde:  
1. Referentiell kunskap gällande kursmål i ett skolämne  
2. Meta-lingvistisk kunskap gällande skolspråk i allmänhet  
3. Meta-lingvistisk kunskap gällande ämnesspråk 

De tre kategorierna baseras på en distinktion mellan språkets referentiella respek-
tive meta-lingvistiska funktion (Creese, 2005). Språkets referentiella funktion in-
nebär kommentarer om omvärlden, medan den meta-lingvistiska funktionen in-
nebär kommentarer om språket. Exempelvis kan lärare inom ramen för under-
visning både uttala sig om verkligheten (exempelvis om riksdagen, fysiologi eller 
Iliaden) och om det språk som används för att tala om dessa fenomen (exempel-
vis genom att definiera begreppen proposition, vävnad och hexameter). Kategori 
1 i listan ovan omfattar alltså lärares referentiella uttalanden gällande kursmålen i 
ett skolämne. Lärares meta-lingvistiska uttalanden delades in i två olika språkre-
gister: skolspråk i allmänhet (kategori 2) och de specifika skolämnenas språk (ka-
tegori 3). En sådan distinktion mellan skolspråk och ämnesspråk förekommer i 
såväl svensk som internationell literacyforskning (Malmbjer, 2018; Shanahan & 
Shanahan, 2008). Skolspråk i allmänhet avser det språk som elever och lärare 
använder för att organisera skolarbetet, såsom instruktioner, lässtrategier och frå-
gor och svar i undervisningssituationer. Ämnesspråk avser det språk som an-
vänds i relation till ett specifikt ämnesinnehåll, vilket både innefattar begrepp, 
genrer och uttryckssätt. Identifiering och kategorisering av undervisningsmål ex-
emplifieras i tabell 9.   
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Tabell 9. Exempel på identifiering och kategorisering av undervisningsmål.  

Uttrycksform Lärarcitat Undervisningsmål Kategori  

Explicit mål ”varför är det här buddhistiskt 
liksom, då är man ju ute efter 
om de har förstått religionen 
eller så” 

Förstå egenskaper 
hos en religion 

Referentiell kunskap 
gällande kursmål i ett 
skolämne 

Instruktioner till 
elever 

”då hade jag skrivit rubriker 
och underrubriker (...) och då 
hade vi också diskuterat, kan 
det här va, det här, kan det här 
handla om” 

Använda rubriker 
för att identifiera 
ämnet för en text 

Meta-lingvistisk kun-
skap gällande skol-
språk i allmänhet 

Instruktioner till 
elever 

”de ska gissa fram begreppet 
och så får de positiva grejer 
som hänger ihop med begrepp 
och negativa som går emot be-
greppet och sen tog jag (...) of-
fentlig sektor” 

Lista ut begreppet 
offentlig sektor 

Meta-lingvistisk kun-
skap gällande ämnes-
språk 

Bedömning av 
elevhandlingar  

”bygga vidare [på andra ele-
vers kommentarer], som det 
blev i den här gruppen nu, det 
var skitkul” 

Relatera till andra 
elevers kommen-
tarer 

Meta-lingvistisk kun-
skap gällande skol-
språk i allmänhet 

Klassificeringen av undervisningsmål följdes av jämförelser mellan redogörelser 
för att identifiera hur lärare kombinerade undervisningsmål inom olika katego-
rier. Detta omfattade undersökning av huruvida enskilda lärares redogörelser in-
begrep undervisningsmål av mer än en kategori och, om så var fallet, hur de re-
laterades till varandra. Det omfattade också jämförelser mellan redogörelser inom 
samma lärarmöte och mellan redogörelser under olika möten som innehöll 
undervisningsmål av samma kategorier. Såsom framgår i artikel II identifierades 
genom dessa jämförelser fyra angreppssätt gällande hur lärare relaterade läslyftak-
tiviteterna till undervisningen i sina skolämnen.  

5.2.4 Analys av styrningsarbetet under läslyftsmöten  
I delstudie III undersöktes kollaborativ kompetensutveckling i Läslyftets tapp-
ning som ett styrinstrument. Fokus låg således på hur arbetsformen styrde för-
handlingen av insatsens påbud i relation till deltagande lärares rådande praktik. 
Läslyftets upplägg betraktades i denna delstudie som en specifik konfiguration av 
policyer, personer och praktiker, vilken iscensätts genom vad Clarke (2012) kallar 
styrningsarbete. I syfte att synliggöra detta styrningsarbete, samt hur det sam-
mantaget tar form som styrinstrument, analyserades observerade samtal under 
moment B-möten. Dessa möten innehåller gemensam planering av de undervis-
ningsaktiviteter som lärare förväntas genomföra under veckan (vilka därefter 
återrapporteras under moment D-möten). I delstudien antogs att den gemen-
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samma planeringen under moment B-möten utgjorde ett forum för att styra lä-
rares sätt att relatera insatsens påbud till den egna praktiken. Styrningsarbetet un-
der moment B-möten kan därmed potentiellt förklara de mönster som återfinns 
i lärares återrapportering av genomförda undervisningsaktiviteter i moment D-
möten.  

De 13 moment B-möten som observerades på de sex skolorna ingick alltså i 
denna studie. Dessa möten varade sammanlagt i 16 h 40 minuter, vilket i genom-
snitt innebär cirka 1 h 15 minuter per möte (se tabell 10).  

Tabell 10. Ljudinspelade möten som analyseras i artikel III. 
Möte29 Modul Moduldel Varaktighet Deltagare30 
A2 Kritiskt textarbete Kritiskt tänkande, makt och 

genus 
55 min 1 EH, 3 L 

 

A3 Lässtrategier för sak-
prosa 

God läsundervisning och 
goda läsare 

60 min 1 H, 5 L 
 

B1 Tolka och skriva texter i 
skolans alla ämnen 

Generell och ämnesspecifik 
skrivkompetens 

105 min 1 H, 6 L 

B2 Tolka och skriva texter i 
skolans alla ämnen 

Elever skriver  75 min 1 H, 6 L 

C1 Kritiskt textarbete Kritiskt tänkande, makt och 
genus 

90 min 1 H, 6 L 

C3 Tolka och skriva texter i 
skolans alla ämnen 

Läskompetens i styrdoku-
ment och undervisning 

90 min 1 H, 7 L 

D1 Samtal om text Samtal före, under och efter 
läsning 

85 min 1 H, 6 L 

D2 Samtal om text Att planera och leda en ef-
tertänksam dialog 

80 min  1 H, 6 L 

D3 Främja elevers lärande i 
SO/NO31 

Ordförråd och begreppsut-
veckling i SO-/NO-ämnen 

85 min 1 H, 6 L 

E1 Tolka och skriva texter i 
skolans alla ämnen 

Generell och ämnesspecifik 
skrivkompetens 

65 min 1 H, 10 L 

E3 Läsa och skriva i alla 
ämnen 

Barns textvärldar  45 min 1 H, 8 L 

F1 Samtal om text Att planera och leda en ef-
tertänksam dialog 

70 min 1 EH, 7 L 

F3 Lässtrategier för sak-
prosa 

Lässtrategier och bedöm-
ning 

90 min 1 EH, 3 L 

13 möten 7 olika moduler32 11 olika moduldelar 995 min  
(16 h 40 min) 

5 H, 2 EH, 
41 L33 

                               
29 Beteckningar såsom A2 avser möte 2 vid skola A (för en beskrivning av ingående skolor, se tabell 7).   
30 H = handledare, EH = ersättande handledare vid handledarens frånvaro, L = deltagande lärare.  
31 Såsom beskrivs i en fotnot till tabell 8 arbetade denna grupp parallellt med två moduler. 
32 Som nämns i ovanstående fotnot användes två av dessa sju moduler parallellt i en lärargrupp. 
33 I fall där samma personer deltog vid mer än ett av de möten som listas i tabellen räknas de endast 
en gång vid summeringen av det sammanlagda antalet handledare, ersättande handledare och del-
tagande lärare. 
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Undersökningen av mötessamtalen inleddes av att alla delar av ljudinspelningarna 
som behandlade planering av undervisningsaktiviteter transkriberades och däref-
ter importerades till dataprogrammet Nvivo 11.  

Materialet kodades inledningsvis i två breda kategorier: kommentarer om po-
tentiell iscensättning av föreskrivna undervisningsaktiviteter, respektive kom-
mentarer om lärares rådande undervisningspraktik. Den första kategorin defini-
erades som yttranden som berör de undervisningsaktiviteter som läslyftsmateri-
alet föreskriver. Den andra kategorin definierades som yttranden om aktiviteter 
eller innehåll i rådande undervisning som lärare planerat oberoende av läslyfts-
materialets instruktioner.  

I analysens nästa steg undersöktes alla kommentarer om potentiell iscensätt-
ning av föreskrivna undervisningsaktiviteter. Fokus i denna analys låg på de ar-
gumentativa resurser som deltagande lärare och handledare använde för att legi-
timera förslag om genomförande eller icke-genomförande. Denna analys utgick 
ifrån Wetherell och Potters (1992) beskrivning av argumentativa resurser som 
diskursiva byggstenar, vilka uttrycker specifika principer, vanligen genom åter-
kommande begrepp och formuleringar. Sådana argumentativa resurser används 
enligt Wetherell och Potter för att framställa talare och handlingar som begripliga 
och lämpliga. Med denna utgångspunkt identifierades argumentativa resurser ut-
ifrån återkommande begrepp, formuleringar och principer som användes i sam-
talen för att legitimera förslag på genomförande eller icke-genomförande av fö-
reskrivna undervisningsaktiviteter.  

Analysen av argumentativa resurser omfattade både yttranden som explicit 
legitimerade handlingar (exempelvis ”jag tyckte att det var svårt att ta nåt i mitt 
ämne just nu”) och yttranden som måste sättas i relation till omgivande kontext 
för att förstås som legitimeringar. Ett exempel på den senare typen av legitime-
ring är ett uttalande om musikämnet (”Men det här, takt, rytm och”). I uttalandet 
uttrycks inte förhållningssättet till den föreskrivna undervisningsaktiviteten ex-
plicit. Utifrån dialogen som omgav yttrandet framgår dock att uttalandet gjordes 
i relation till en diskussion om vilket innehåll i musikämnet som en föreskriven 
undervisningsaktivitet kunde tillämpas på. Det framgår också att uttalandet be-
möts som ett förslag på sådant innehåll.  

Analysen av argumentativa resurser resulterade i att totalt nio kategorier av 
legitimeringsgrunder identifierades: kompetensutvecklingsmaterial, skolämne, 
elevgrupp, svårt/lätt, ämnesöverskridande syften, generella principer för lekt-
ionsplanering, lärargruppsgemensam/individuell undervisningsaktivitet, lärares 
lärande, affekter (intressant/viktigt/kul), elev-/lärar-centrerad aktivitet. Alla ut-
talanden som legitimerade genomförande eller icke-genomförande kodades till 
dessa nio kategorier i Nvivo. Dessutom kodades alla uttalanden i relation till ta-
lare (handledare, ersättande handledare vid ordinarie handledares frånvaro, del-
tagande lärare), för att möjliggöra jämförelser mellan uttalanden av olika katego-
rier av talare.  

Användningen av programmet Nvivo förenklade analysarbetet genom att 
automatisera ett antal funktioner som annars hade behövt utföras manuellt. 
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Framför allt användes funktionerna för att sammanställa och korstabulera utta-
landen inom olika kategorier och av olika deltagare. Detta underlättade gransk-
ning av kategoriernas precision i relation till det empiriska materialet, det vill säga 
att alla uttalanden inom en kategori verkligen motsvarade kategorins inklude-
ringskriterier. Det underlättade också undersökningen av samspel mellan katego-
rier, genom att uttalanden som samtidigt berörde mer än en kategori kunde sam-
manställas (exempelvis uttalanden som både berörde kompetensutvecklings-
material och skolämne).  

De kategorier av legitimeringar som identifierades betraktades enbart som en 
utgångspunkt för analysen. Då studien avsåg att undersöka det styrningsarbete 
som skedde inom ramen för lärardialogen behövde mönster och kategorier un-
dersökas i relation till de kontexter där de framträdde. Med Wetherell och Potters 
(1992) formulering: ”discourse can only usefully be characterized as ideological 
in practice” (s. 186). I fokus för fortsatt analys stod därför mönster i hur olika 
argumentativa resurser användes för att legitimera olika sätt att genomföra eller 
inte genomföra föreskrivna undervisningsaktiviteter. Denna fördjupade analys 
fokuserade på de tre kategorier av argumentativa resurser som direkt berörde 
relationen mellan insatsens idéer och lärares rådande undervisning (kompetens-
utvecklingsmaterialet, skolämne, samt elevgrupp). Dessa tre kategorier omfattade 
cirka 66 procent av alla kodade yttranden, med över hundra yttranden per kate-
gori.34 Särskilt fokus i denna analys riktades mot situationer i materialet då hand-
ledare och deltagare förhandlade lämpligheten hos ett förslag på genomförande 
eller icke-genomförande och därigenom synliggjorde spänning mellan olika 
handlingar, personer och legitimeringsgrunder. Varje kategori av argumentativ 
resurs analyserades för sig, innan styrningsarbetet som helhet inom Läslyftens 
lärarmöten sammanfattades i en beskrivning av denna mötesform som styrin-
strument.  

5.3 Validitet och generaliserbarhet  
Validitet definieras i denna avhandling som giltigheten av studiers slutsatser om 
studerade fenomen (Maxwell, 1992, 2017). Hot mot validitet, samt lämpliga stra-
tegier för att uppnå validitet, beror därför på vilka slutsatser en studie avser att 
dra. Med en sådan utgångspunkt utgör procedurer såsom deltagarverifiering och 
långvarig närvaro i den studerade kontexten, som förordas av vissa forskare (t ex 
Lincoln & Guba, 1985), inte i sig belägg för slutsatsers giltighet. Varje slutsats 
måste snarare beläggas i relation till de empiriska material och fenomen en studie 
avser att dra slutsatser om.  

                               
34 Övriga sex kategorier (svårt/lätt, ämnesöverskridande syften, generella principer för lektionsplanering, lärar-
gruppsgemensam/individuell undervisningsaktivitet, lärares lärande, affekter (intressant/viktigt/kul) och elev-/lä-
rar-centrerad aktivitet) omfattade cirka 34 procent av de kodade yttrandena, med ett genomsnitt av 28 
yttranden per kategori. 
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Detta förhållningssätt överensstämmer med principerna för den vetenskaps-
teoretiska tanketraditionen kritisk realism. Denna rörelse kan beskrivas som en 
kombination av två förhållningssätt: ontologisk realism (verkligheten existerar obe-
roende av våra uppfattningar om den) och epistemologisk konstruktivism (vår kun-
skap om verkligheten är vår egen konstruktion, snarare än en objektiv observat-
ion) (Maxwell, 2017). Det är, med denna utgångspunkt, visserligen inte möjligt 
att nå direkt kunskap om verkligheten, men det finns, som Maxwell (1992) for-
mulerar detta, ”ways of assessing accounts that do not depend entirely on fea-
tures of the account itself, but in some way relate to those things that the account 
claims to be about” (s. 283). Forskare kan pröva slutsatser mot belägg, värdera 
trovärdigheten hos alternativa tolkningar och överväga hot mot validiteten av de 
slutsatser som dras. När denna avhandling söker utveckla kunskap om hur statlig 
kompetensutveckling fungerar som instrument för styrning av lärares arbete för-
utsätts således att statlig kompetensutveckling, styrning, lärare och undervisning 
existerar, även om vår kunskap om dessa fenomen är ofullkomlig. Kvaliteten hos 
vår kunskap om fenomenen kan utvecklas genom att pröva slutsatser mot goda 
belägg.  

De åtgärder som har vidtagits för att uppnå hög validitet i avhandlingens 
slutsatser redogörs för i avsnitten nedan. Uppdelningen av de avsnitt som följer 
baseras på en distinktion mellan validitet och generaliserbarhet (ibland benämnd 
intern och extern validitet), där det första avser att studiens slutsatser är väl un-
derbyggda av data och det andra att resultaten kan generaliseras till andra kon-
texter än det studerade (Cohen m.fl., 2007).  

5.3.1 Validitet hos avhandlingens slutsatser  
Diskussionen om validitet nedan bygger i huvudsak på Maxwells (1992, 2017) 
kategorisering av tre centrala former av validitet i kvalitativa studier. Dessa är 
deskriptiv, interpretativ och teoretisk validitet, vilka skiljer sig åt genom vilken typ av 
påståenden som görs om ett empiriskt material.  
1. Deskriptiv validitet avser påståenden om förhållanden som i princip kan obser-

veras och där enighet finns om hur en observation ska betecknas. Exempel 
på detta är antal närvarande i ett rum och huruvida ett visst uttalande gjordes. 
Oenighet kring sådana beskrivningar kan enligt Maxwell (1992) i princip lö-
sas genom att ge empiriska belägg, exempelvis i form av en videoinspelning. 
Visserligen är det möjligt att ifrågasätta om en term som ”närvarande” verk-
ligen är tillämpbar på en viss aktör i rummet. Ett sådant ifrågasättande inne-
bär dock att frågan skiftar karaktär från deskriptiv till interpretativ eller teo-
retisk validitet. Deskriptiv validitet utgör en förutsättning för övriga former 
av validitet, då giltigheten hos tolkningar om innebörder bygger på att sak-
förhållanden återges korrekt. 

2. Interpretativ validitet avser slutsatser om innebörden av objekt, händelser och 
beteenden för de aktörer som studeras. Sådan validitet uppnås genom goda 
belägg för den mening deltagarna lägger vid ett fenomen, exempelvis utifrån 
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deltagarnas utsagor eller handlingar. Denna typ av belägg ger dock inte sällan 
en motsägelsefull bild av deltagarnas meningsskapande. Därför bygger slut-
satser om interpretativ validitet på forskares argumentation; dock avgränsat 
till belägg för aktörernas perspektiv.  

3. Teoretisk validitet gäller slutsatser om empirin i relation till forskares teoretiska 
konstruktioner. Detta omfattar relationen mellan teoretiska begrepp och det 
empiriska materialet, samt relationen mellan olika teoretiska begrepp som 
används för att beskriva empirin. Validitet i denna bemärkelse bygger på be-
lägg för att den teoretiska konstruktionen utgör en relevant beskrivning av 
det empiriska materialet; en argumentation som måste föras utifrån den me-
ning som de teoretiska konstruktionerna i fråga ges av forskare.  

I denna avhandlings delstudier har ett flertal strategier använts för att uppnå va-
liditet i ovan nämnda bemärkelser. Vad gäller deskriptiv validitet har stora ansträng-
ningar gjorts att korrekt återge det empiriska materialet i alla delar av forsknings-
processen. Den systematik med vilken insamlingen av empiriskt material skedde 
utgör en förutsättning för detta arbete, då systematiken möjliggjorde att uppgifter 
i materialet återkommande kunde kontrolleras gentemot ljudinspelningar och 
originaldokument, samt gentemot kontexten för respektive material. Samman-
ställning av det empiriska materialet i databaser (i Excel för delstudie II och i 
Nvivo för delstudie III) underlättade arbetet med att kontrollera sakuppgifter, 
såsom vilka lärarmöten som behandlade en viss fråga. Även sammanställningar 
gällande materialets omfattning, karaktär och kontext underlättade kontroll av 
sakuppgifter. I den mån det var möjligt presenterades också sådana sammanställ-
ningar i avhandlingens delstudier genom tabeller (exempelvis tabell 4, 7, 8 och 10 
i kappan, samt motsvarande tabeller i avhandlingens artiklar). Dessa samman-
ställningar möjliggjorde också att kontexten för de citat som presenteras i av-
handlingens artiklar kunde beskrivas med större precision, samt att citaten med 
större transparens kunde relateras till materialet som helhet.  

Vad gäller interpretativ validitet har avhandlingens huvudsyfte inte varit att för-
stå studerade fenomen utifrån deltagares perspektiv (exempelvis vilken innebörd 
deltagare ger kompetensutvecklingsinnehållet). Däremot bygger avhandlingens 
slutsatser av teoretisk art på tolkningar av de studerade aktörernas meningsskap-
ande. Ett exempel på detta är den implicita legitimeringen av en undervisnings-
aktivitet som nämndes i avsnitt 5.2.4 (”Men det här, takt, rytm och”). För att dra 
slutsatser i relation till studiens teoretiska frågeställning (i detta fall hur kompe-
tensutvecklingsinsatsers påbud relateras till rådande undervisningspraktik) var 
det i fall såsom detta nödvändigt att tolka vad lärarens uttalande avsåg, ur lärarens 
och lärargruppens perspektiv. Strategier för att uppnå interpretativ validitet inbe-
grep läsning av uttalanden som omgav specifika yttranden av intresse för respek-
tive studie, samt att omfattande kontextkunskap byggdes upp utifrån besök vid 
skolor, intervjuer med lärare och läsning av ett stort antal relaterade dokument, 
som i sig inte utgjorde fokus för respektive analys.  
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Av central relevans för denna avhandling är teoretisk validitet, då delstudierna 
i första hand avsåg att teoretiskt analysera kompetensutveckling i relation till styr-
ning. Avgörande för slutsatser av denna karaktär är att de analytiska begrepp som 
används är klart definierade, relateras till tidigare forskning, samt att starka belägg 
anges för relationen mellan begreppen och empirin. Ansträngningar för att uppnå 
sådan validitet gjordes på ett flertal sätt i studiernas planering, genomförande, 
analys och avrapportering. Empiriinsamlingen i varje delstudie föregicks av en 
systematisk urvalsprocess för att möjliggöra att materialet väl motsvarade de te-
oretiska fenomenen i fokus för delstudierna. Detta gällde urvalsprocessen för att 
identifiera statliga kompetensutvecklingsinsatser inom svenska och matematik i 
artikel I och urvalet av skolor i artikel II och III. Det gäller också urvalet av det 
material inom respektive insats/skola som analyserades i delstudierna. Analysar-
betet inom respektive delstudie följde även strategier som syftade till att empirin 
systematiskt tolkades i relation till de analytiska ramverken. Detta åstadkoms ge-
nom att explicita kriterier utvecklades för att tolka empiriska belägg i relation till 
analytiska begrepp och att dessa tolkningar presenterades och diskuterades med 
andra forskare. Ett exempel på detta är de fyra uttryckssätt som användes som 
kriterier för att identifiera undervisningsmål i artikel II (se tabell 9). Dessa ut-
tryckssätt utvecklades utifrån läsning av teoretisk litteratur om hur mål uttrycks 
lingvistiskt, i kombination med analys av det empiriska materialet. Kriterierna 
diskuterades också med andra forskare, bland annat vid forskningsseminarier. 
Utöver åtgärder för att säkerställa tolkningar av enskilda belägg vidtogs också 
mått för att motverka att analysen som helhet baserades på ensidiga eller otypiska 
belägg ur empirin. Därför sammanställdes analysen i respektive artikel, i den mån 
det var möjligt, kvantitativt, i form av antal belägg i olika analytiska kategorier 
(tabell 3 i artikel II samt III utgör två exempel på detta). I delstudien som pre-
senteras i artikel III användes programmet Nvivo 11 som stöd för detta arbete, 
vilket förenklade sammanställningar av belägg i olika kategorier, samt kontroll av 
att beläggen i respektive kategori uppfyllde kategorins kriterier.  

5.3.2 Generaliserbarhet 
Validitet i den mening som presenteras ovan kan beskrivas som en förutsättning 
för generaliserbarhet, då generalisering av slutsatser blir mindre meningsfullt om 
de inte ens kan beläggas utifrån empirin i de studerade fallen. Betydelsen av ge-
neraliserbarhet baseras på att forskning sällan enbart avser att ge väl belagda tolk-
ningar om studerade fall. Forskning avser oftast även att presentera slutsatser 
som kan vara av betydelse i andra sammanhang.  

En distinktion kan göras mellan två typer av generaliserbarhet: statistisk och 
analytisk generaliserbarhet, eller, formulerat annorlunda, empirisk och teoretisk 
generaliserbarhet (Maxwell & Chmiel, 2014). Skillnaden mellan dessa former av 
generaliserbarhet är att en statistisk/empirisk generalisering gäller en population, 
på basis av empirisk data om ett urval ur populationen. Analytisk/teoretisk gene-
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ralisering innebär istället att utfallet av en studie generaliseras till teori, i bemär-
kelsen att resultaten ger stöd till en teoretisk förklaringsmodell eller karaktärise-
ring av ett fenomen eller en process (Moss & Haertel, 2016). Den teoretiska för-
klaringsmodellen antas därmed gälla fall som i avgörande aspekter är lika de fall 
som undersökts.  

För denna avhandling är i första hand generalisering i den senare bemärkel-
sen aktuellt (med undantag för de statistiska generaliseringarna om svenska lära-
res deltagande i kompetensutveckling som beskrivs i avsnitt 3.4.1). Avhandlingen 
avser alltså att bidra till den generella teoretiska förståelsen för statlig kompetens-
utveckling som styrning och därmed till förståelsen för även andra fall av statlig 
kompetensutveckling än de studerade. En förutsättning för välgrundade teore-
tiska generaliseringar är att studiens teoretiska validitet är hög. Såsom beskrivits i 
föregående avsnitt har ett flertal åtgärder vidtagits för att underbygga slutsatser 
av teoretisk karaktär. Möjligheten att göra teoretiska generaliseringar stärks även 
av att relationen mellan kontexten för en studie och dess teoretiska slutsatser 
beskrivs utförligt. Därigenom kan relationen mellan resultat och kontext bedö-
mas av läsare, som en grund för att avgöra tillämpligheten av studiens slutsatser 
för andra fall. I avhandlingen diskuteras dessutom de undersökta fallen i relation 
till andra fall på vilka resultaten potentiellt kan vara tillämpbara, för att underlätta 
tolkningar i relation till sådana fall. Det gäller i tendenser hos kompetensutveckl-
ing i andra länder (artikel I), kompetensutveckling inom literacy för andra sko-
lämnen än svenska/majoritetsspråk (artikel II) och kollaborativ kompetenut-
veckling (artikel III).  

Studier som bidrar till teoretisk generalisering om kompetensutveckling i re-
lation till styrning har efterlysts av ett flertal forskare. Kennedy (2014) efterlyser 
exempelvis forskning som utvecklar teori om kompetensutveckling och beskriver 
sambandet mellan teori och kontext, i syfte att stödja förståelsen för även andra 
kontexter. I en liknande argumentationslinje hävdar Hardy (2012) att studier av 
kompetensutvecklingspraktikers komplexitet, samt skillnader mellan olika sätt att 
begreppsliggöra kompetensutveckling på, kan bidra till förståelsen för kompe-
tensutvecklingens processer och konsekvenser. Sådan forskning bidrar enligt 
Hardy (2012) inte med recept för hur kompetensutveckling ”bör” genomföras. 
Däremot ger de en grund för att fatta beslut om kompetensutveckling som kan 
ta hänsyn till behov och förutsättningar i olika verksamheter.  

Denna avhandling utvecklar, mot denna bakgrund, teoretisk förståelse för 
lärares kompetensutveckling som styrning, vilket sammantaget ger stöd för mera 
välgrundade tolkningar om även annan kompetensutveckling än den undersökta 
och kan stödja beslut om hur kompetensutveckling ska organiseras.  

5.4 Forskningsetiska överväganden  
Man kan, som Vetenskapsrådet (2017), göra en distinktion mellan ”extern och 
intern forskningsetik” (s. 13), där extern forskningsetik handlar om hur personer 
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som medverkar i forskning behandlas, medan intern forskningsetik berör forsk-
ningshantverket, såsom frågor om vetenskaplig kvalitet och relevans. I detta av-
snitt berörs i första hand forskningsetiska frågor av extern natur, i relation till de 
personer som deltog i avhandlingens delstudier. Avsnittet behandlar även situat-
ioner där spänning mellan intern och extern forskningsetik aktualiseras, framför 
allt där hänsyn till forskningspersoner skapar utmaningar för presentation av stu-
diernas resultat. De forskningsetiska överväganden som presenteras berör i första 
hand de delstudier som presenteras i artikel II och III, eftersom den empiri som 
i övrigt insamlats och analyserats utgörs av dokument och andra uppgifter som 
inte direkt berör informanter.  

Forskningsetiska frågor är i viss mån lagligt reglerade. Etikprövningslagen 
(SFS 2003:460) är möjligen av mest uppenbar forskningsetisk relevans. Där re-
gleras vilken forskning som behöver föregås av ansökan hos en etikprövnings-
nämnd, samt vad prövningen då ska behandla. I relation till etikprövningslagens 
villkor (§ 2-3) ansågs det i detta fall inte vara nödvändigt att lämna in en etikpröv-
ningsansökan, eftersom studierna inte avser att påverka, eller innebär uppenbar 
risk att skada, forskningspersoner fysiskt eller psykiskt eller behandlar känsliga 
personuppgifter i den bemärkelse som avses i EU:s dataskyddsförordning (såsom 
uppgifter om politiska eller religiösa uppfattningar, hälsa eller sexualliv). Det fak-
tum att all forskning inte behöver prövas av etikprövningsnämnder innebär dock 
inte, med Vetenskapsrådets (2017) ord, ”att all sådan forskning är etiskt problem-
fri” (s. 15). Forskningsetiska krav behöver fortfarande beaktas. I diskussionen 
nedan kommer framför allt Vetenskapsrådets (2002) sammanställning av forsk-
ningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, samt Ve-
tenskapsrådets (2017) mera utförliga diskussion kring sådana principer, användas 
som utgångspunkt. 

En central forskningsetisk princip är kravet på informerat samtycke. Detta 
innebär att deltagare ska informeras om olika aspekter av sitt deltagande i studien 
innan forskaren inhämtar samtycke till att delta (Vetenskapsrådet, 2002). 
Aspekter som ska behandlas i informationen är deltagarnas roll i studien, samt 
att deltagande är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Informerat samtycke 
är också lagligt reglerat i den mån studien insamlar personuppgifter, det vill säga 
uppgifter som kan hänföras till en person som är i livet. Vid tiden då materialin-
samlingen för denna avhandling genomfördes reglerades detta i personuppgift-
slagen (SFS 1998:204).35 Där föreskrivs att samtycke ska inhämtas för insamling 
av personuppgifter, samt att inte fler personuppgifter får insamlas än vad som 
behövs för ändamålet. Insamlade personuppgifter ska också skyddas mot sprid-
ning. I avhandlingens delstudier insamlades, utöver själva observationerna, även 
viss bakgrundsinformation om handledare och deltagande lärare i de observerade 
lärargrupperna. Denna bakgrundsinformation omfattade namn, skolämnen och 
årskurser där respektive lärare undervisade, vilket bedömdes vara nödvändigt för 

                               
35 Denna ersattes 2018 av dataskyddsförordningen (GDPR) (Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/679).  
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analysen av hur lärare relaterade insatsen till sin undervisning. De ljudupptag-
ningar som gjordes inom delstudierna kan också betraktas som personuppgifter 
i sig, då personer potentiellt kan identifieras utifrån sina röster eller andra upp-
gifter som förekommer i samtalen. En ytterligare risk kopplat till ljudinspelningar 
är att uppgifter av mera känslig natur än de som studien avser att studera hamnar 
i inspelningarna, om sådana uppgifter oförutsett dyker upp i samtalen. Vid denna 
avhandlings observation av lärarmöten uttrycktes dock inte känsliga uppgifter, i 
personuppgiftslagens eller dataskyddsförordningens bemärkelse.   

Den lagliga regleringen av skydd för personuppgifter motsvaras inom forsk-
ningsetiken av det som benämns konfidentialitet, det vill säga en ”allmän förplik-
telse att inte sprida uppgifter man fått i förtroende och innebär skydd mot att 
obehöriga får del av uppgifterna” (Vetenskapsrådet, 2017, s. 40). För att uppfylla 
personuppgiftslagens krav, samt den forskningsetiska principen om konfidentia-
litet, sparades det insamlade empiriska materialet på extern hårddisk i ett låst ut-
rymme. Vid transkription av ljudinspelningar och presentation av forskningsre-
sultat användes fiktiva namn för skolor, handledare och deltagande lärare.  

Skyddet av personuppgifter begränsas dock av offentlighetsprincipen (SFS 
1949:105, kap. 2), enligt vilken forskningsmaterial normalt sett utgör allmän 
handling. Detta innebär att materialet ska arkiveras,36 samt vid begäran lämnas ut, 
såvida det inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess i enlighet med of-
fentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Då empirin i denna avhandling 
inte innehåller sådana uppgifter bör den inte omfattas av sekretess. Rättsläget för 
utlämning av forskningsmaterial är visserligen inte helt tydligt, men med Veten-
skapsrådets (2017) formulering kan slås fast att ”en forskare inte kan lova att 
ingen utanför forskargruppen någonsin ska få ta del av materialet eller de upp-
gifter som samlats in i undersökningen” (s. 41). Deltagarna i de studier som ge-
nomfördes i denna avhandling informerades således om att personuppgifter 
skulle skyddas så långt det är möjligt, men också att materialet skulle lagras för 
att möjliggöra extern granskning.  

5.4.1 Inhämtande av samtycke  
En utgångspunkt för fältarbetet i skolorna var att genom tydlig information i god 
tid skapa tillit hos de som omfattades av studien och ge dem goda möjligheter att 
reflektera över min eventuella närvaro. Jag genomförde därför, på varje skola, två 
informationsmöten innan studien påbörjades. Vid det första mötet deltog rektor 
eller biträdande rektor, samt handledare. Det andra mötet genomfördes med del-
tagarna i respektive lärargrupp. Inför varje möte skickade jag ut skriftlig inform-
ation om studiens genomförande. Denna skriftliga information delade jag också 
ut vid respektive möte, samt återberättade muntligt och gav deltagarna möjlighet 
att ställa frågor. Några frågor ställdes då, framför allt gällande vid vilka tillfällen 

                               
36 Sådant material ska lagras i minst tio år enligt Uppsala universitets (2003) riktlinjer. 
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jag skulle delta, samt hur resultaten skulle rapporteras. Ingen uttryckte tveksam-
het inför mitt deltagande.   

I samband med informationstillfället i respektive lärargrupp ombads delta-
gande lärare och deras handledare att i skriftlig form lämna informerat samtycke 
till att delta i studien. Ingen avböjde deltagande.  

Utöver de inledande informationstillfällena introducerade jag också kort min 
närvaro inför varje observation. Vid några tillfällen blev denna introduktion lite 
längre av olika anledningar. Det förekom att enstaka deltagare inte varit närva-
rande vid de inledande presentationstillfällena, att deltagare glömt bort vad jag 
tidigare informerat om (i synnerhet vid första mötet under vårterminen), eller att 
det fanns tillfälliga gäster i gruppen (såsom lärarstudenter).  

5.4.2 Forskningsetiska dilemman  
Som uttrycks av Vetenskapsrådet (2017) handlar forskningsetiska överväganden 
”i hög grad om att hitta en rimlig balans mellan olika intressen som alla är legi-
tima” (s. 7). Nedan kommer några sådana överväganden behandlas, i relation till 
forskningsdeltagarnas intressen respektive ett vetenskapligt kunskapsintresse.  

Ett exempel på spänning mellan dessa intressen är att konfidentialitetskravet 
ibland kan komma i motsättning till det vetenskapliga värdet av att presentera 
detaljerade data. I relation till artikel II och III är det vetenskapligt eftersträvans-
värt att presentera en utförlig bakgrund om de skolor och lärargrupper som stu-
derades, då det kan möjliggöra granskning av eventuella samband mellan resultat 
och kontextuella villkor. Full sådan transparens skulle dock leda till att skolor och 
personer blir möjliga att identifiera. En avvägning behövde därför göras mellan 
öppenhet gentemot läsare och säkerställande av konfidentialitet. Som framgår i 
tabell 7 presenteras uppgifter om skolors läge, årskurser, elevresultat, andel 
flickor, föräldrar med utländsk bakgrund och högskoleutbildning. Dessa uppgif-
ter presenteras dock i form av breda kategorier (låg, medel, hög) snarare än med 
siffror för att försvåra identifikation av enskilda skolor.  

Även om mått alltså har vidtagits för att försvåra för utomstående läsare att 
identifiera de observerade lärargrupperna kan de handledare och lärare som om-
nämns i delstudierna känna igen situationer och uttalanden. I relation till dessa 
finns därmed ett forskningsetiskt ansvar. Handledare och deltagare har visserli-
gen lämnat samtycke till sin medverkan, men de är inte nödvändigtvis förberedda 
på hur de kan komma att skildras i forskningspublikationer. Det är också svårt 
att veta hur deltagarna upplever delstudiernas tolkningar av det sagda och gjorda. 
Detta kan ur ett forskningsetiskt perspektiv beskrivas som ett dilemma mellan att 
ta hänsyn till forskningsdeltagarnas upplevelser respektive att slutsatser endast 
baseras på vetenskapliga hänsyn. Detta dilemma hanterades genom skiftande fo-
kus i olika delar av forskningsprocessen. Det analytiska arbetet utgick ensidigt 
utifrån vetenskapliga hänsyn. Vid presentationen av resultat i artiklarna eftersträ-
vades, förutom vetenskaplig precision, även att resultaten redovisades på sätt 
som gav rättvisa åt handledares och lärares uttalanden och handlingar.  
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Åtgärder för rättvisande redovisningar av uttalanden och handlingar kan ex-
emplifieras utifrån ett mönster som framkom i analysen. I artikel II och III visas 
att handledare och deltagande lärare delvis intog ett formelartat förhållningssätt 
till de undervisningsaktiviteter som Läslyftet föreskriver, så att genomförande av 
aktiviteterna betonades mer än aktiviteternas nytta för eleverna och lärarnas 
undervisningsämnen. Detta mönster skulle kunna tolkas som ett utslag av bris-
tande förmåga hos handledare och deltagande lärare. I artiklarna betonas dock 
ett flertal andra sätt att förstå resultaten på. Dels beskrivs mönstret som ett möj-
ligt utslag av insatsens upplägg, där handledare och deltagare riktas mot att foku-
sera på genomförande av föreskrivna undervisningsaktiviteter. Dels betonar ar-
tiklarna svårigheten i att översätta nya undervisningsidéer på sätt som är till nytta 
för rådande undervisning, i synnerhet om de nya idéerna (som i fallet Läslyftet) 
inte är anpassade efter skolämnet och årskursen läraren undervisar i. Dels besk-
rivs ett fokus på genomförande som rimligt utifrån en logik där utprovning leder 
till erfarenheter hos lärare som kan vara till nytta i ett långsiktigt utvecklingsar-
bete, även om de inte är till nytta vid utprovningstillfället. Tolkningarna av resul-
taten fokuserar därmed på de förutsättningar som ges av kompetensutvecklings-
insatsen och karaktären av lärares arbete, snarare än på egenskaper hos enskilda 
handledare och deltagande lärare.  

5.4.3 Forskningens nytta och deltagarverifiering  
Avhandlingens ambition har i första hand varit att öka förståelsen för studerade 
fenomen, snarare än att direkt komma till nytta för observerade deltagare eller 
kompetensutvecklingspraktik. Sådan förståelse kan dock betraktas som ett prak-
tiskt bidrag på längre sikt, genom potential för att bättre beslut kan fattas gällande 
kompetensutveckling för lärare. Vissa mått har ändå vidtagits för att bidra till 
lärares, skolors och Skolverkets pågående arbete med Läslyftet. Detta ligger också 
i linje med de forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskap-
lig forskning (Vetenskapsrådet, 2002), vilka rekommenderar forskare att låta 
undersökningsdeltagare att, vid intresse, ta del av forskningsresultaten. Forskare 
ska också, utifrån högskolelagen (SFS 1992:1434, 1 kap. 2 §) ”verka för att forsk-
ningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta”. I linje med detta sände 
jag ut en sammanfattning av preliminära resultat till alla observerade lärargrupper 
vid slutet av det verksamhetsår då genomförandet av Läslyftet studerades 
(2015/16). Denna sammanfattning gav en preliminär beskrivning av observerade 
mönster, samt satte resultaten i relation till tidigare forskning. Sammanfattningen 
föreslog också några diskussionspunkter för skolor och lärargrupper.  

Jag har även presenterat resultaten i flera sammanhang som på olika sätt be-
rörs av undersökta fenomen. Vid två tillfällen presenterades avhandlingens pre-
liminära resultat för den grupp vid Skolverket som arbetar med Läslyftets ge-
nomförande, där det senare tillfället även inbegrep arrangörerna för utbildningen 
av läslyftshandledare vid 13 lärosäten över landet. Jag har också vid två tillfällen 
presenterat avhandlingens resultat för läslyftshandledarna i Uppsala universitets 
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handledarutbildning, samt vid ett tillfälle presenterat resultaten för rektorer och 
lärare i Uppsala kommun.  

Utöver att dessa presentationstillfällen förhoppningsvis möjliggjort att av-
handlingens resultat i viss mån kommit till nytta har de också fungerat som forum 
för att stämma av mina tolkningar i relation till ett stort antal personer som på 
olika sätt varit inblandade i Läslyftets genomförande. De reaktioner som jag mot-
tog vid dessa tillfällen pekade på att åhörarna i huvudsak kände igen sig i den bild 
som resultaten återgav, även om flera åhörare uttryckte att det finns variation 
mellan olika lärargrupper. Bland annat framkom en tendens att insatsen verkade 
vara lättare att integrera i rådande undervisning i årskurs 1-3, samt i ämneshomo-
gena lärargrupper. Detta mönster överensstämmer med de lärarmöten som stu-
derades i avhandlingen. Då urvalet av empiri inte anpassats för att analysera be-
tydelsen av ämnessammansättning och årskurs i lärargrupperna beskrivs dessa 
mönster i avhandlingen dock snarare som hypoteser än som slutsatser (se även 
avsnitt 5.2.1).  

Utifrån reaktioner från läslyftshandledarna vid dessa presentationstillfällen 
framgick också att det finns olika sätt att förhålla sig till beskrivna resultat. En 
uppfattning var att Läslyftets undervisningsaktiviteter inte nödvändigtvis behö-
ver bidra till elevers lärande i skolämnet vid enskilda lektioner, då syftet snarare 
är att lärare förändrar sitt förhållningssätt till användning av texter i undervis-
ningen. En annan uppfattning var att lärarmöten inte behöver behandla literacy 
i relation till specifika skolämnen på djupet, då det också är lärorikt att få en 
överblick över vad lärare i andra ämnen gör. Huvudbilden från de olika presen-
tationstillfällena var dock att åhörarna uppfattade det som problematiskt när 
större fokus låg på genomförande av föreskrivna aktiviteter, än vid nyttan för den 
rådande undervisningen. Det framgick även att Läslyftets arrangörer vid Skolver-
ket varken hade förväntat sig eller ansåg det lämpligt att lärare genomförde de 
föreskrivna undervisningsaktiviteterna om det inte bidrog till ämnesundervis-
ningen. Behovet av anpassning efter egen undervisningspraktik betonades också 
fortsättningsvis tydligare av Läslyftets arrangörer vid inledande konferenser för 
läslyftshandledare. Dessutom ändrades instruktionerna för genomförande av 
undervisningsaktiviteter i Läslyftsmaterialet, genom att de inramades som förslag 
snarare än som aktiviteter som ska genomföras, såsom nämns i avsnitt 3.5.1.1.  
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6. Avhandlingens artiklar 

I detta kapitel presenteras kortfattade sammanfattningar av avhandlingens artik-
lar. För delstudiernas teori och metod, se kapitel 4 och 5. Delstudiernas slutsatser 
i relation till tidigare forskning diskuteras i kapitel 7.  

Artikel I. Governing teachers by professional 
development: state programmes for continuing 
professional development in Sweden since 1991 

Studien som redovisas i artikel I syftade till att analysera hur skolmyndighetsor-
ganiserad kompetensutveckling bidrar till styrningen av läraryrket.  För att uppnå 
detta undersöktes kompetensutvecklingsinsatser organiserade av Skolverket re-
spektive Myndigheten för skolutveckling under perioden 1991-2015, inom sko-
lämnena svenska och matematik.  

Analysen fokuserade på vilka roller i lokala förändringsprocesser kompetens-
utvecklingsinsatser erbjöd deltagande lärare, samt hur skolmyndigheter insam-
lade information om det lokala genomförandet. En utgångspunkt för undersök-
ningen av dessa aspekter var att föreskrifter om lärares roller kan användas som 
kriterier vid utvärderingen av vad lärarna gör. Därför är det en särskild poäng att 
föreskrifter och insamlande av information av lokalt genomförande undersöks i 
relation till varandra.  

Resultaten av denna analys tolkades i termer av styrningsprogram, det vill säga 
paket av föreställningar och teknologier som syftar till att administrera en del av 
verkligheten. I studien identifierades fyra sådana styrningsprogram utifrån de stu-
derade kompetensutvecklingsinsatserna.  
1. The school development programme (skolutvecklingsprogrammet, 1997-1998). Känne-

tecken för detta program är att den enskilda skolan betraktas som den lämp-
ligaste aktören för att avgöra behov, målsättningar och former för kompe-
tensutveckling. Lärare positionerades som medarbetare i skolans utveckling, 
medan skolmyndighetens roll begränsades till att observera och sprida exem-
pel.  

2. The targeted support programme (riktat stöd-programmet, 2000-2008). Kännetecken 
för detta program är att huvudmännen betraktas som den lämpligaste aktö-
ren för att fatta beslut om lokal utveckling. Huvudmän antogs dock behöva 
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stöd från skolmyndigheten, både vad gäller kunskaper och finansiella resur-
ser, vilket reglerades i juridiskt bindande villkor. Liksom i skolutvecklings-
programmet betraktades lärare som medarbetare i processen, snarare än som 
huvudaktörer. Utvärderingen av lokala insatser specificerades i överenskom-
melser med skolmyndigheten. Skolmyndigheten genomförde dessutom åter-
kommande dialoger med huvudmännen under processens gång.    

3. The local developer programme (programmet för lokala skolutvecklare, 2006-). Känne-
tecken för detta program är att det riktas till utvalda lärare, vilka förväntas 
leda lokal skolutveckling inom ett ämnesområde, baserat på den kompetens-
utveckling de får genom den nationella insatsen. Programmet för lokala sko-
lutvecklare gav således lärare en mer central roll än skolan och huvudman-
nen. Programmet överlät till de lokala skolutvecklarna att avgöra hur de 
skulle utveckla sina kollegors undervisning och reglerade heller inte ramarna 
för detta. Skolmyndighetens informationsinsamling om det lokala arbetet be-
gränsades till att behandla deltagares ansökningar inför insatsen, samt deras 
enkätsvar efter insatsens genomförande.  

4. The effective teacher programme (lärareffektivitetsprogrammet, 2012-).37 Kännetecken 
för detta program är att det riktas direkt till lärare. Lärareffektivitetsprogram-
met överlåter således inte, som övriga program, åt huvudmän, skolor eller 
utvalda lärare att avgöra former och innehåll för lärares kompetensutveckl-
ing. I lärareffektivitetsprogrammet finns visserligen handledare, vilka likt de 
lokala skolutvecklarna ska leda kompetensutveckling lokalt. Handledarna 
inom lärareffektivitetsprogrammet ska dock huvudsakligen följa den centralt 
framtagna kompetensutvecklingsmodellen. Till skillnad från de lokala skol-
utvecklarna förväntas handledarna alltså inte fatta beslut om lämpliga former 
och innehåll för lokal kompetensutveckling. Skolmyndighetens informat-
ionsinsamling om det lokala genomförandet omfattar en utvärdering som 
bland annat baseras på enkätsvar, intervjuer och observationer. Lärargrup-
pernas handledare kan i viss mån betraktas som skolmyndighetsrepresentan-
ter, mot bakgrund av att handledarna finansieras och utbildas av skolmyn-
digheten. Utifrån ett sådant perspektiv övervakas varje lärarmöte av en skol-
myndighetsrepresentant, även om denna inte på ett systematiskt sätt rappor-
terar till skolmyndigheten.  

En jämförelse av dessa styrningsprogram visar ett antal tendenser över tid: Skol-
myndigheternas grad av ingripande i insatsernas lokala genomförande har ökat, 
bland annat genom mer detaljerade föreskrifter. Utvärderingar av det lokala ge-
nomförandet används också på ett mera genomarbetat sätt. Dessa tendenser kan 
medföra en ökad centralstyrning och standardisering av lärares arbete. Å andra 

                               
37 Lärareffektivitetsprogrammet avser samma insatser som avsnitt 3.5.1 kategoriserar inom kollegialt lä-
rande-modellen. Beteckningen lärareffektivitetsprogrammet baseras på en teoretisk tolkning av hur 
programmet positionerar lärare i det lokala utvecklingsarbetet, medan benämningen kollegialt lä-
rande-modellen istället utgår ifrån de termer som Skolverket använder för att beskriva modellens 
upplägg.  
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sidan kan centralstyrda kompetensutvecklingsinsatser erbjuda lärare forum för 
att utveckla idéer som står utanför den lokala skolledningens direkta kontroll.  

Artikel II. Improving literacy and content learning across 
the curriculum? How teachers relate literacy teaching to 
school subjects in cross-curricular professional 
development   

I artikel II undersöktes hur lärare relaterar literacyundervisning till sin ordinarie 
ämnesundervisning, inom ramen för kompetensutvecklingsinsatsen Läslyftet. 
Studien tog sin utgångspunkt i det faktum att Läslyftet föreskrev undervisnings-
aktiviteter som lärare skulle anpassa till och genomföra i sin undervisning, samt 
därefter redogöra för och reflektera kring i kollegiala möten ledda av handledare. 
Studien visade, utifrån lärares redogörelser för genomförda undervisningsaktivi-
teter, att alla undervisningsaktiviteter som beskrevs syftade till att öka elevers 
kunskap gällande skolspråk i allmänhet. Undervisningsaktiviteterna genomfördes 
dock huvudsakligen i form av extraaktiviteter, snarare än att vävas in i den ordi-
narie ämnesundervisningen. Detta märktes framför allt genom att aktiviteters 
undervisningsmål berörde skolspråk i allmänhet, men i liten utsträckning berörde 
undervisningsmål för lärarnas undervisningsämnen. Resultaten visade också att 
undervisningsaktiviteterna i liten omfattning berörde kunskap gällande undervis-
ningsämnenas specifika ämnesspråk.  

Studiens resultat belyser de svårigheter som lärare ställs inför när de uppma-
nas att översätta allmändidaktiska idéer till sin ämnesundervisning och att arbets-
formen med ämnesöverskridande lärargrupper medförde ett otillräckligt stöd i 
detta arbete. En förklaring till att få aktiviteter berörde ämnesspråk är också att 
kompetensutvecklingsmaterialet i liten utsträckning behandlade särdrag för språ-
ket i olika skolämnen. Lärarnas val att genomföra undervisningsaktiviteterna som 
extraaktiviteter kan förstås som ett sätt att undvika att skapa förvirring i den or-
dinarie ämnesundervisningen. Det gäller i synnerhet i de fall där lärarna var 
osäkra på hur undervisningsaktiviteterna skulle kunna bidra till elevers lärande i 
förhållande till skolämnets kunskapsmål.  

Artikel III. Persuasion and resistance. Large-scale 
collaborative professional development as a policy 
instrument 

Delstudien som redovisas i artikel III undersökte kollaborativ kompetensutveckl-
ing som styrinstrument, med utgångspunkt i Läslyftets praktiska iscensättning. 
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Fokus riktades mot hur insatsens sammansättning av policyer, aktörer och prak-
tiker tog form i styrningsarbetet under insatsens lärarmöten.  

Kollaborativ kompetensutveckling betraktades i studien som ett sätt för cen-
trala policyaktörer att hantera det decentraliserade ansvar för skolan som känne-
tecknar många skolsystem, då sådan decentralisering kan medföra ett (åtminstone 
upplevt) ökat behov av central vägledning till lokala aktörer. Kollaborativ kom-
petensutveckling kan i teorin fungera som stöd till professionell självstyrning, 
vilket är i linje med principen att lokala aktörer bör ansvara för skolans utveckl-
ing. Kollaborativ kompetensutveckling kan dock också medföra ökad hierarkisk 
styrning av lokal praktik. Den analys som presenteras i studien ger således kun-
skap om kollaborativ kompetensutveckling som en del av skolans styrning.  

Mera specifikt analyserade studien hur handledare och deltagande lärare le-
gitimerade genomförande eller icke-genomförande av föreskrivna undervisnings-
aktiviteter inom ramen för lärarmöten. Utifrån mönster i hur aktörerna använde 
olika legitimeringsgrunder för att rättfärdiga handlingsalternativ karaktäriserades 
det styrningsarbete som kännetecknade den kollaborativa arbetsformen.  

Studiens resultat är att den iscensatta kompetensutvecklingsmodellen funge-
rar som ett verktyg för att övertala lärare att iscensätta externa påbud i sin under-
visning, snarare än att utgöra ett stöd för lokal självstyrning. Detta märktes ge-
nom att fokus i den kollegiala dialogen var möjligheten att genomföra aktiviteter 
som föreskrevs av kompetensutvecklingsmaterialet. Således stod varken behov i 
lärarnas undervisning, eller gemensamma beslut om undervisningen på skolan i 
fokus. Styrningsriktningen förstärktes av att den kollegiala dialogen synliggjorde 
deltagande lärares förhållningssätt till externa idéer, inklusive lärares motstånd 
mot dessa idéer. Därigenom möjliggjordes kritik mot deltagande lärares förhåll-
ningssätt, inklusive förslag på hur starkare efterlevnad av kompetensutvecklings-
materialets föreskrifter kunde åstadkommas. Detta fokus på efterlevnad tende-
rade att ske på bekostnad av meningsfull anpassning av de externa idéerna till 
lokala förutsättningar, vilket kan undergräva beständigheten hos genomförda för-
ändringar i undervisningen.   



 

  102 

7. Slutsatser och diskussion 

Syftet med denna avhandling var att utveckla kunskap om hur statlig kompetens-
utveckling fungerar som instrument för styrning av lärares arbete. Den första 
övergripande frågeställningen som därmed skulle besvaras var Vad utmärker och 
hur förändras statlig kompetensutveckling som styrinstrument i Sverige under perioden 1991-
2015? Avhandlingens andra övergripande frågeställning var Hur förhandlar lärare 
påbud i statlig kompetensutveckling i relation till sin undervisning? I detta kapitel samman-
fattas svaren på dessa frågeställningar. Kapitlet summerar även avhandlingens 
kunskapsbidrag i ett styrningsperspektiv, samt föreslår tänkbara ingångar för 
fortsatt forskning och möjliga implikationer för kompetensutvecklingspraktik.  

7.1 Sammanfattning av delstudiernas resultat  
Som visas i kapitel 3 har den svenska staten sedan år 1991 avsatt stora och väx-
ande resurser för lärares kompetensutveckling. Även svenska lärares deltagande 
i kompetensutveckling har ökat över tid. Parallellt med denna utveckling har sta-
tens förhållningssätt gentemot lokalt utvecklingsarbete genomgått starka om-
svängningar, där politiska ställningstaganden utan tydlig koppling till partipolitisk 
färg har pendlat mellan att betona lokal frihet och starka statliga ingripanden. 
Denna övergripande utveckling utgör en del av svaret på avhandlingens första 
övergripande frågeställning. Däremot säger tendenserna i sig inte mycket om ka-
raktären hos den statliga kompetensutveckling som lärare möter – och inget om 
hur statliga insatser förhandlas i den lokala iscensättningen. De avsnitt som närm-
ast följer sammanfattar och diskuterar avhandlingens slutsatser i dessa frågor.  

7.1.1 Kompetensutveckling som styrningsprogram 
Artikel I delar in statliga kompetensutvecklingsinsatser under perioden 1991-
2015 i fyra styrningsprogram, utifrån den roll i lokala förändringsprocesser som 
deltagande lärare erbjuds, samt hur skolmyndigheter insamlar information om 
det lokala genomförandet. Dessa styrningsprogram är:  
1. The school development programme (skolutvecklingsprogrammet, 1997-1998) 
2. The targeted support programme (riktat stöd-programmet, 2000-2008). 
3. The local developer programme (programmet för lokala skolutvecklare, 2006-). 
4. The effective teacher programme (lärareffektivitetsprogrammet, 2012-). 



 

  103

En jämförelse av dessa styrningsprogram visar ett antal tendenser över tid gäl-
lande statliga kompetensutvecklingsinsatser som styrning:  
i. För det första ingriper senare insatser i större utsträckning i det lokala genomförandet. 

Medan skolor inom skolutvecklingsprogrammet gavs möjlighet att själva 
fatta beslut om mål, behov och åtgärder (så länge det rymdes inom fastställda 
fokusområden) förhandlade skolor inom riktat stöd-programmet mål, behov 
och åtgärder med Skolverket. Lärareffektivitetsprogrammet stärkte den stat-
liga styrningen ytterligare genom att fastställa åtgärder centralt. Därigenom 
avgränsades det lokala beslutsfattandet till att tolka och iscensätta föreskrifter 
i lärarmöten och undervisning, samt att välja vilka moduler lärargrupperna 
skulle arbeta med.  

ii. För det andra betonar senare insatser lärare och undervisning mer än skolans organi-
sation. Skolutvecklingsprogrammet samt riktat stöd-programmet beskrev lä-
rare som medarbetare i skolors och huvudmäns gemensamma utvecklings-
arbete. Programmet för lokala skolutvecklare positionerade istället utvalda 
lärare som ledare av lokala utvecklingsprocesser. Lärareffektivitetsprogram-
met, slutligen, vände sig direkt till alla lärare, för att genom spridandet av 
effektiva undervisningsmetoder uppnå bättre undervisning och elevresultat.  

iii. För det tredje motiveras och utformas senare insatser i större utsträckning utifrån forsk-
ning. Detta framträder tydligast i lärareffektivitetsprogrammet, dels genom att 
kompetensutvecklingsmodellen motiverades i relation till forskning om ”ef-
fektiv kompetensutveckling” (Skolverket, 2011, s. 13), dels genom att kom-
petensutvecklingsmaterialet, utifrån Skolverkets ramar, utvecklades av fors-
kare och skulle ”ge lärare vetenskapligt väl underbyggda metoder och beprö-
vade arbetssätt” (Utbildningsdepartementet, 2013, s. 1). 

Ovan beskrivna förskjutningar i statens synsätt på skol- och kompetensutveckl-
ing har kopplingar till såväl internationella rörelser som specifikt svenska förhål-
landen.  

En övergripande internationell rörelse som motiverar flera av tendenserna 
ovan är en generell förskjutning från att betona skolan som organisation, till att 
betona enskilda lärares skicklighet. Det förstnämnda perspektivet, att betona sko-
lan som organisation, innebär att skolan åläggs att iscensätta för näringslivet ty-
piska organisatoriska komponenter, såsom ”visjoner og strategier, tydelig og an-
svarliggjort ledelse, en planmessig utformet formell organisasjonsstruktur, kvali-
tetssikringssystemer” (Røvik, 2014, s. 29). Genom sådana komponenter förvän-
tas skolor utifrån lokala förutsättningar vidta effektiva åtgärder för att höja 
elevresultat. Såväl ansvarsförskjutningen i svensk skola under tidigt 1990-tal som 
utformningen av skolutvecklingsprogrammet och riktat stöd-programmet kan, 
genom deras fokus på den lokala organisationen, förstås som uttryck för detta 
perspektiv.  

Det andra perspektivet, att betona enskilda lärares skicklighet, innebär en 
övertygelse om att lärarskicklighet, snarare än skolan som organisation, är mest 
avgörande för elevers skolresultat. Eftersom det med en sådan utgångspunkt 
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framstår som centralt att höja lärares undervisningsskicklighet blir effektiv kom-
petensutveckling ett viktigt styrmedel. Som framgår i avsnitt 3.3 har ett sådant 
perspektiv sedan år 2005 förordats av såväl OECD som EU. Detta perspektiv 
framträder tydligast i lärareffektivitetsprogrammet, genom att insatser riktades 
direkt till lärare, vilka genom effektiv kompetensutveckling skulle erbjudas väl 
underbyggda undervisningsmetoder.  

Betoningen av lärarskicklighet och effektiv kompetensutveckling medför 
också en förändrad syn på vem som besitter expertis i frågor om undervisning 
och vad som kännetecknar sådan expertis. OECD- och EU-rapporter, liksom 
statliga kompetensutvecklingsinsatser i Sverige, motiverar betoningen av lärar-
skicklighet och effektiv kompetensutveckling utifrån effektstudier och internat-
ionella kunskapsmätningar. Internationell kvantitativ forskning betraktas därmed 
som en pålitlig grund för utformningen av statlig kompetensutveckling. Denna 
ökade tilltro till generell kunskap (snarare än kunskap om lokala behov och för-
utsättningar) medför att det framstår som mer rimligt att detaljstyra kompetens-
utvecklingen från centralt håll.  

De tendenser som beskrivits ovan berör också kompetensutvecklingens 
funktion i ett decentraliserat skolsystem. För Sveriges del följdes ansvarsförskjut-
ningen i svensk skola vid början av 1990-talet relativt snart av steg mot ett mer 
centraliserat statligt ansvar, i form av informationsinsatser och riktlinjer, nation-
ella prov och skolinspektion (Hudson, 2007; Magnusson, 2018; Rönnberg, 2011). 
Dessa tendenser till recentralisering har tolkats som en statlig misstro till lokal 
förmåga att hantera oönskade effekter av decentraliseringen (Wermke & Fors-
berg, 2017). Staten uppfattade alltså ett växande behov av att ingripa i skolors 
och huvudmäns verksamhet. Styrningsteoretiskt indikerar det svenska fallet såle-
des att decentralisering leder till ökade drivkrafter att använda kompetensutveckl-
ing som statligt styrmedel.  

7.1.2 Ämnesöverskridande budskap för ämnesundervisning  
I artikel II visas hur deltagande lärare inom insatsen Läslyftet relaterar föreskrivna 
literacyaktiviteter till sin ämnesundervisning. Utifrån lärares redogörelser för ge-
nomförda undervisningsaktiviteter framgår att alla undervisningsaktiviteter innehöll 
undervisningsmål gällande skolspråklig literacy, medan färre än hälften av aktiviteterna inne-
höll undervisningsmål gällande lärarnas undervisningsämnen eller ämnesspecifik literacy. Med 
andra ord betonades aktiviteternas skolspråkliga mål (såsom kunskap om gene-
rella lässtrategier), men aktiviteterna integrerades i liten utsträckning i ämnesun-
dervisningen i bemärkelsen att aktiviteternas mål omfattade skolämnets kursin-
nehåll eller ämnesspråk.  

Delstudien tolkar detta utfall i termer av koherens mellan kompetensutveckl-
ing och undervisning (Desimone & Garet, 2015; Lindvall & Ryve, 2019). Tidigare 
forskning om koherens har visat att kompetensutveckling påverkar undervisning 
mer när den behandlar ämnen som lärare ska undervisa om i närtid (Desimone 
& Garet, 2015), samt att lärares upplevelse av koherens bidrar till hållbarheten 
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hos förändringar i undervisningen (Fishman, Penuel, Hegedus, & Roschelle, 
2011). Resultatet att de literacyaktiviteter som lärarna redogjorde för i liten grad 
omfattade undervisningsmål gällande lärarnas undervisningsämnen innebär i 
denna terminologi att kompetensutvecklingsinsatsens påbud i liten grad gjordes koherenta 
med lärares ordinarie ämnesundervisning. Detta kan alltså antas minska insatsens bidrag 
till lärares undervisning på både kort och lång sikt.  

Huvuddelen av lärarna genomförde, enligt sina redogörelser, undervisnings-
aktiviteterna som extraaktiviteter, snarare än att integrera dem i den ordinarie 
ämnesundervisningen. Detta kan tolkas som ett sätt att slippa göra om undervis-
ningsplaneringen, om lärarna upplevde att detta skulle skapa merarbete eller med-
föra förvirring eller motstånd från eleverna, vilket är vanliga konsekvenser vid 
försök att förändra undervisning (se avsnitt 4.5). Iscensättningen som extraakti-
viteter kan visserligen motiveras med att aktiviteterna utgör träning för lärarna, 
även när aktiviteterna inte bidrar till ämnesundervisningen för tillfället. Eftersom 
tidigare forskning tyder på att lärares upplevelse av koherens är relaterad till för-
ändringarnas hållbarhet kan dock ett sådant förhållningssätt ifrågasättas.  

Den låga graden av koherens kan mer specifikt tolkas som att det är svårt för 
lärare att översätta budskap om literacyundervisning till ämnesundervisning (el-
ler, i mera generella termer, allmändidaktiska idéer till ämnesundervisning). Tidi-
gare forskning har visat att lärare i olika skolämnen föredrar olika strategier för 
undervisning i literacy (Nichols, Young, & Rickelman, 2007; Shanahan & Shana-
han, 2008). När lärare i hög grad lämnas att på egen hand översätta generella 
budskap till sina undervisningsämnen finns en risk att de upplever det som alltför 
krävande att utveckla strategier som fungerar i den egna undervisningen, alterna-
tivt har svårt att se behållningen av de föreslagna arbetssätten.  

Tidigare forskning har också visat att lärare ofta upplever sig sakna tillräcklig 
kunskap för att undervisa om ämnesspråket i sina undervisningsämnen, samt ut-
trycker en något förenklad syn på ämnesspråk som en kombination av generell 
läsförståelse och ämnesspecifik vokabulär (Cantrell, Burns, & Callaway, 2008). 
Enligt forskning om ämnesspråk omfattar skillnaderna mellan ämnesspråk be-
tydligt fler aspekter. Ämnesspråk skiljer sig bland annat åt i perspektiv på världen, 
syn på orsakssamband, samt förhållningssätt till texters författare (Shanahan & 
Shanahan, 2012). Sådana skillnader får betydelse för texters konstruktion, liksom 
för tolkningar av ord, meningar och övergripande aspekter av texters utformning. 
Inom historia är det exempelvis centralt att reflektera kring författare, aktörer 
och möjlig tendens hos texter. Inom kemi och matematik är idealet snarare att 
bortse från författare och endast bedöma påståenden i relation till den naturve-
tenskapliga bevisföringen. Ämnesspråk skiljer sig således åt på ett grundläggande 
plan genom vilken roll ”language plays in creating meaning” (Creese, 2005, s. 
194). I delstudie II visades att ämnesspråk sällan utgjorde undervisningsmål i ge-
nomförda aktiviteter, samt att den enda aspekt av ämnesspråk som i förekom-
mande fall behandlades var ämnesspecifika begrepp. Detta kan, utifrån tidigare 
forskning, betraktas som ett förväntat resultat, i synnerhet mot bakgrund av att 
kompetensutvecklingsinsatsens budskap huvudsakligen var ämnesövergripande 



 

  106 

och i liten utsträckning fokuserade på ämnesspråken i lärarnas undervisningsäm-
nen.  

Tidigare forskning har föreslagit två sätt att stödja lärares undervisning i äm-
nesspråk. Det första är att ämneslärare ges möjlighet att utveckla ämnesspecifika 
literacystrategier i dialog med literacyspecialister (Brozo, Moorman, Meyer, & 
Stewart, 2013). Det andra är att genomföra ämnesspecifik utbildning och kom-
petensutveckling i literacy (Shanahan & Shanahan, 2012). I relation till det första 
förslaget tyder delstudiens resultat på att kompetensutveckling i ämnesöverskridande 
lärargrupper med lokalt baserad handledare innebär ett otillräckligt stöd för översättning till 
rådande undervisningspraktik. Detta kan bero på att den ämnesöverskridande grupp-
sammansättningen erbjuder för litet utrymme för lärare att reflektera kring det 
egna ämnesspråkets särart, samt otillräckligt stöd från kollegor som är insatta i 
undervisningsämnet. Det kan också bero på att handledarens kvalifikation som 
svensklärare38 inte innebär tillräcklig expertis i literacy, eller att handledarna inte 
ges tillräckligt mandat att utöva den expertis de besitter. I relation till det andra 
förslaget tyder delstudiens resultat på att modulmaterialets ämnesöverskridande karak-
tär ger ett för litet stöd i att förstå det egna undervisningsämnets ämnesspråk.  

7.1.3 Förhandling, övertalning och motstånd  
Delstudie III undersökte, utifrån en analys av Läslyftets lärarmöten, hur insatsens 
kollaborativa arbetsform fungerar som styrning av lärares arbete. Särskilt fokus 
ägnades åt hur handledare och deltagande lärare legitimerade genomförande eller 
icke-genomförande av de undervisningsaktiviteter som kompetensutvecklings-
materialet föreskrev. Ett övergripande resultat var att kompetensutvecklingsmaterialets 
instruktioner utgjorde en dominerande utgångspunkt för dialogen i lärargruppen. Knappt tio 
procent av lärarnas yttranden berörde aktiviteter eller innehåll i den pågående 
ämnesundervisningen – och även dessa yttranden gjordes i relation till möjlig-
heten att genomföra de aktiviteter som materialet föreskrev. I synnerhet lärar-
gruppernas handledare betonade att de föreskrivna undervisningsaktiviteterna 
skulle genomföras. Även övriga deltagande lärare bidrog till denna styrningsrikt-
ning, genom att upprepa materialets instruktioner och ge förslag och insistera på 
att aktiviteterna kunde och borde genomföras.  

Olika former av ifrågasättande, inklusive motstånd mot genomförande av 
aktiviteter, var samtidigt vanligt förekommande i lärardialogerna, i synnerhet i 
samband med handledarnas uppmaningar till lärare att redogöra för hur de avsåg 
att genomföra aktiviteten. Det motstånd som synliggjordes kunde därefter be-
mötas med övertalningsförsök från handledare och andra deltagande lärare. Ana-
lysen visade därmed att uppmaningarna fungerade som erbjudanden att uttrycka motstånd 
och medförde att det blev svårare för lärare att i tystnad ignorera insatsernas påbud.  

                               
38 Även andra lärare än svensklärare kan utses till handledare, så länge de har ”goda kunskaper i 
språkutvecklande arbetssätt” (SFS 2015:42, 6 §).  
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Tidigare forskning har beskrivit motstånd som uttrycks under lärarmöten 
som en resurs för lärande (Achinstein, 2002; Musanti & Pence, 2010), eller som 
en förutsättning för lärande, i fall där lärare behöver överge eller förändra tidigare 
övertygelser för att utveckla undervisningen (Gregoire, 2003). För att fungera på 
detta vis krävs dock att motståndet görs till utgångspunkter för att utforska nytta 
för undervisningen och elevernas lärande.  

Delstudien visade också att styrningsarbetet i liten utsträckning omfattade kvaliteten 
i aktiviteternas genomförande. Handledares och deltagande lärares yttranden fokuse-
rade sällan på nytta för ämnesundervisningen eller hur väl förslag på genomfö-
rande överensstämde med instruktionerna i kompetensutvecklingsmaterialet. Så 
länge deltagande lärare uttryckte att någon förändring utifrån kompetensutveckl-
ingsmaterialets tematik skulle genomföras accepterades detta. Ett sådant fokus 
på genomförande kan möjligen motiveras med att praktisk iscensättning ofta ut-
gör en förutsättning för fortsatt genomslag i undervisningen. Denna logik har 
visst stöd i forskning som betonar vikten av iscensättning och reflektion (Clarke 
& Hollingsworth, 2002; Grossman & McDonald, 2008), men potentialen hos 
sådant arbete hotas om fokus inte ligger på hur undervisningens kvalitet kan ut-
vecklas.   

Tidigare forskning har föreslagit att satsningar på lärarsamarbete och kolla-
borativ kompetensutveckling kan stödja lokal självstyrning, så att lärares förhåll-
ningssätt till undervisning blir mer samstämmiga utan att den lokala flexibiliteten 
undergrävs (Kruse, Louis, & Bryk, 1995). Satsningar på lärarsamarbete kan dock 
även medföra ökad hierarkisk styrning av lokal praktik om utformningen och 
innehållet detaljstyrs (Anderson, 1998; Malen, 1994). I relation till denna forsk-
ning visade studien att kollegialt lärande-modellen fungerar som ett verktyg för att övertala 
lärare att genomföra externa påbud i undervisningen, snarare än att stödja lokal självstyrning. 
Analysen av Läslyftets kollegiala möten visar hur detta resultat är sammanbundet 
med kollegialt lärande-modellens konstruktion. Tydligast framgår styrningsrikt-
ningen av modulmaterialets uppmaningar att genomföra specifika undervisnings-
aktiviteter, istället för att utgå ifrån elevernas och undervisningens behov. Styr-
ningsriktningen förstärks också av att insatsen genomförs i lärargrupper som spe-
cifikt sätts samman för insatsen, snarare än utifrån grupper i skolornas existe-
rande organisation med långsiktigt fokus och mandat att fatta beslut. Vidare utgör 
handledningskompetens och kompetensutvecklingsmodellen huvudfokus för 
handledarens uppdragsbeskrivning och utbildning, snarare än förmåga att fatta 
beslut om lämpliga sätt att utveckla den lokala undervisningen på. Enligt tidigare 
forskning föredrar dessutom lärare som utnämns som ledare för kollegor ofta att 
inta en roll som medlare framför en roll som undervisningsexpert (Alvehus m.fl., 
2019; se även Andersson Varga & Randahl, 2017).  

I relation till Läslyftets intentioner kan det utfall som beskrivits ovan betrak-
tas som positivt i bemärkelsen att insatsens påbud utgjorde utgångspunkt för lä-
rarsamtalen och de undervisningsaktiviteter som lärarna genomförde. Lärargrup-
pernas föreskriftsnära fokus undergräver dock, som nämns i avsnitt 7.1.2, syftet 
att bidra till utvecklingen av ämnesundervisningen. Läslyftets form av styrning 
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utnyttjade också i liten utsträckning lärardialogens potential att anpassa externa 
påbud till lokala behov.  

7.2 Statlig kompetensutveckling som styrning  
Utifrån svaren på avhandlingens övergripande frågeställningar som redovisades 
ovan sammanfattar detta avsnitt styrningsteoretiska slutsatser i relation till tidi-
gare forskning.  

7.2.1 Kompetensutveckling i ett decentraliserat skolsystem 
Avhandlingen har beskrivit en tendens mot ökat statligt engagemang för utform-
ningen av lärares kompetensutveckling i Sverige under perioden 1991-2016. 
Denna tendens utgör i ett styrningsperspektiv ett av flera uttryck för recentrali-
sering av skolan. Trots denna tendens kvarstår den formella ansvarsfördelningen 
mellan stat och huvudmän, enligt vilken kompetensutveckling är huvudmännens 
ansvar.  

Utvecklingen mot ökat statligt engagemang inom lärares kompetensutveckl-
ing kan i ett styrningsperspektiv betraktas som förväntad, då decentralisering av 
ansvaret för skolans finansiering, personal och organisation medför att betydel-
sen av statens ideologiska styrmedel förstärks, likväl som statens motiv att han-
tera oönskade tendenser och skillnader mellan huvudmän.  

Tendenser till förstärkt statligt engagemang för lärares kompetensutveckling 
som följd av decentralisering har även identifierats i forskning baserad i andra 
länder. Exempelvis följdes 2000-talets decentralisering av ansvaret för skolan i 
Norge av att nya statliga styrmedel introducerades, såsom nationella prov, kom-
petensutvecklingsinsatser och förstärkt tillsyn (Møller m.fl., 2013). Dessutom 
stärktes skolledningars och huvudmäns inflytande över lärares kompetensut-
veckling, då decentraliseringsreformerna betonade dessa aktörers ledning av sko-
lans utveckling (Ballangrud, 2012).  

I tyskspråkiga länder åtföljdes decentralisering av ansvar till enskilda skolor 
under 1990-talet av idéer om att utvidga lärares handlingsutrymme (Altrichter, 
2010a, 2019). Efter hand – och särskilt efter de oväntat låga PISA-resultaten i 
början av 2000-talet – kopplades dock lärares kompetensutveckling starkare till 
skolledningens styrning och statliga ramar, däribland riktlinjer för kvalitetsarbete. 
Över tid har riktningen under perioden gått mot en förstärkt koppling mellan 
lärares kompetensutveckling och statliga reformintressen.  

Liknande tendenser har uppvisats i studier baserade USA (Jaquith m.fl., 
2010), England (Furlong, 2005), Skottland (Forde, McMahon, Hamilton, & Mur-
ray, 2016; Mowat & McMahon, 2019; Torrance & Forde, 2017) och Taiwan (Hu-
ang, 2016), vilka visar att det decentraliserade ansvaret för lärares kompetensut-
veckling begränsas av statliga styrmedel såsom standarder för lärare och deras 
kompetensutveckling, samt lärarutvärdering.  
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Mot denna bakgrund ger resultaten i denna avhandling ännu ett exempel på 
att decentraliseringstendenser följs av förstärkt statlig styrning av kompetensut-
vecklingen. Formerna för det utökade statliga engagemanget skiljer sig dock mel-
lan ovan nämnda fall. Medan standarder har införts i USA, England, Skottland 
och Taiwan saknas sådana i Skandinavien och tyskspråkiga länder. Statliga insat-
ser som understödjer skolbaserad kompetensutveckling eller lärarnätverk före-
kommer däremot i många länder (Altrichter, 2010a; Blossing, Hagen, Nyen, & 
Söderström, 2010; Furu & Lund, 2014). I de fall som beskrivits ovan förekommer 
dock inte statlig kompetensutveckling av den omfattning och grad av detaljregle-
ring som kännetecknar den svenska kollegialt lärande-modellen från 2011.  

Som styrinstrument skiljer sig de beskrivna formerna av statligt engagemang 
åt genom att standarder har starkare drag av formell reglering. De är juridiskt 
bindande riktlinjer som saknar given avgränsning i tid och rum: de gäller all kom-
petensutveckling inom standardens tillämpningsområde tills vidare. Som Bell 
m.fl. (2010), Dale (1997) samt Sykes och Wilson (2016) argumenterar finns dock 
flera skäl för stater att hellre styra genom information och övertalning: reglering 
riskerar att vara dåligt anpassad för lokala behov, kunskapen om hur regleringen 
bör utformas kan vara otillräcklig och upprätthållandet av regleringens efterlev-
nad kan vara resurskrävande. Stater som tar sådana hänsyn kan därför föredra att 
påverka arbetet i skolan genom avgränsade kompetensutvecklingsinsatser.  

Som visades i artikel I skiljer sig även kompetensutvecklingsinsatser åt ge-
nom deras grad av ingripande i det lokala genomförandet, där tendensen över tid 
i Sverige har gått i riktning mot minskat lokalt handlingsutrymme. Exempelvis 
styr kollegialt lärande-modellen det lokala genomförandet i stor detalj. Till skill-
nad från formell reglering är denna påverkan dock tidsbegränsad till insatsens 
genomförande.  

En ytterligare aspekt av kompetensutveckling som styrinstrument i ett de-
centraliserat skolsystem är kopplingen mellan statlig insats och skolors och hu-
vudmäns ordinarie verksamhet. I de svenska insatserna, med undantag för riktat 
stödprogrammet, var denna koppling svag. En orsak till detta är att staten har 
undvikit att överträda huvudmännens ansvar för verksamheten. Det har dock 
medfört att insatser i mindre utsträckning anpassas efter lokala behov eller kopp-
las till det ordinarie utvecklingsarbetet. I den bemärkelsen medför skolans for-
mella ansvarsfördelning – i synnerhet principen om huvudmannaansvar – svårig-
heter för utformningen av statlig kompetensutveckling. Även det faktum att sko-
lornas finansiering står utom statens kontroll skapar utmaningar för insatserna, 
åtminstone om staten vill undvika att understödja huvudmän som underfinansi-
erar utbildningen.  

De insatser som har undersökts i denna avhandling förhåller sig på olika sätt 
till dessa svårigheter. Detta kan exemplifieras utifrån kollegialt lärande-modellen. 
Den standardiserade form som kännetecknar modellen – med moduler, modul-
delar och instruktioner för lärarmöten och undervisningsaktiviteter – motivera-
des av Skolverket (2011) med att det möjliggjorde likvärdighet och genomslag i 
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undervisningen, utan att inkräkta på huvudmännens ansvar för utbildningens ge-
nomförande. Modellen kombinerar därför ett standardiserat utförande med fri-
het för huvudmännen att välja om de vill delta och i så fall med vilka lärare och 
vilka moduler. Deltagande innebär inte heller att huvudmännen behöver åta sig 
att förändra skolans undervisning eller organisation. Principen om huvudmanna-
ansvar innebär således att det statliga stödet ges en standardiserad form, att möj-
ligheten för anpassning till lokala förhållanden begränsas till att huvudmännen 
får välja moduler och gruppsammansättning, samt att insatsen inte knyts till sko-
lors och huvudmäns ordinarie utvecklingsarbete.  

Som framgår i artikel I hanterades principen om huvudmannaansvar på 
andra sätt i tidigare statliga kompetensutvecklingsinsatser. I skolutvecklingspro-
grammet är den lokala friheten så stor att det statliga stödet i huvudsak begränsas 
till pengar och en beskrivning av de områden som det lokala utvecklingsarbetet 
ska fokusera på. Inom programmet för lokala skolutvecklare utbildas utvalda lä-
rare, som sedan förväntas driva det lokala utvecklingsarbetet. Principen om hu-
vudmannaansvar medför dock att staten inte ger några direktiv för det lokala 
arbetet och därmed inte heller något mandat för de lärare som utbildas till lokala 
utvecklare. Riktat stöd-programmet frångår i viss mån principen om huvudman-
naansvar, genom att rikta specialanpassat stöd till huvudmän med brister. Detta 
avsteg motiveras med att stödet inte påtvingas, utan avtalas mellan skolmyndig-
heten och berörda huvudmän. Detta program riskerar dock att belöna huvudmän 
som underfinansierar skolan med särskilda statliga resurser. En annan kritik som 
har uttryckts mot programmet är att skolmyndighetens direkta inblandning i ut-
bildningens genomförande medför otydlighet kring vem som ansvarar för sko-
lans verksamhet.  

Avhandlingen belyser sammantaget en paradox gällande kompetensutveckl-
ing i ett decentraliserat skolsystem. Ansvarsförskjutningen inom det svenska 
skolsystemet vid början av 1990-talet ledde efterhand till ett ökat statligt engage-
mang inom lärares kompetensutveckling, vilket åtminstone delvis motiverades av 
statlig misstro mot huvudmännens förmåga. Samtidigt medför principen om hu-
vudmannaansvar begränsningar för utformningen av statlig kompetensutveckl-
ing.  

7.2.2 Det lokala styrningsarbetet  
Kollaborativ kompetensutveckling, såsom den arbetsform som används inom 
Läslyftet, utgör ett styrinstrument med stark betoning på lokala aktörers styr-
ningsarbete. En orsak att betona sådant styrningsarbete i decentraliserade skol-
system är att detta kan medföra stärkt självstyrning på lokal nivå, som ersättning 
till den tillbakarullade statliga detaljregleringen. Detta är i linje med decentrali-
seringens princip att lokala aktörer bör ansvara för skolans utveckling, då dessa 
aktörer besitter störst kunskaper om lokala förutsättningar och behov. Kollabo-
rativ kompetensutveckling kan dock även medföra ökad hierarkisk styrning av 
lokal praktik om innehåll och former för kollegial samverkan detaljstyrs utifrån.  
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Tidigare forskning har visat att kollaborativ kompetensutveckling med detal-
jerade föreskrifter kan möjliggöra ett tydligt fokus i arbetet, men att detta fokus 
samtidigt riskerar att minska betoningen av undervisningen och eleverna på sko-
lan (Little & Curry, 2009). Delstudie III i denna avhandling visar, i likhet med 
Little och Currys studie, att lärargrupperna utgår ifrån och betonar insatsens in-
struktioner i de kollegiala samtalen och att detta medför ett litet fokus på elever-
nas och undervisningens behov. Kompetensutvecklingsmaterialets instruktioner 
är alltså ett styrinstrument som i lärarsamtalen får karaktär av detaljstyrning. Det 
sätt som instruktionerna är formulerade på, med uppmaningar att genomföra 
specifika undervisningsaktiviteter, är sannolikt en förklaring till detta. En studie 
av Datnow (2011) visar dock att lärargrupper med god förmåga till gemensamt 
utvecklingsarbete kan omvandla även bristfälligt anpassade föreskrifter till lokalt 
meningsfulla aktiviteter. Den karaktär av detaljstyrning som delstudie III identi-
fierade visades dock, i kontrast med Datnows studie, gälla alla studerade lärar-
grupper. Det kan bero på att de studerade lärargrupperna sattes samman specifikt 
för insatsen. Läslyftet genomfördes därmed inte i inarbetade arbetsgrupper med 
mandat att fatta gemensamma beslut. Därmed saknade grupperna både tidigare 
vana av gemensamt utvecklingsarbete och långsiktigt mandat för sådant arbete.  

Mönstret att lärare inom Läslyftet i liten utsträckning bemöttes som kollektiv 
med gemensamt mandat att utveckla undervisningen gäller även de tidigare stat-
liga insatser som behandlas i avhandlingens första delstudie. I tidigare insatser 
riktades dock inte insatser, som inom Läslyftet och kollegialt lärande-modellen, 
mot lärares individuella iscensättande av insatsernas påbud. Istället positionera-
des lärare som medarbetare i skolans gemensamma arbete, där huvudmännens 
och skolledningens bedömningar om skolans utvecklingsarbete betonades sna-
rare än lärares. Ingen av insatserna betonade heller lärare som kollektiv på nat-
ionell eller regional nivå. För skolans styrning innebär detta att ingen av insatserna 
understödde lärarprofessionalism i bemärkelsen att lärare utvecklar och utövar 
gemensamma standarder för ett gott arbete (jfr Ahlbäck Öberg, Bull, Hasselberg, 
& Stenlås, 2016; Brante, 2014). 

Avhandlingens resultat gällande Läslyftets genomförande belyser även bety-
delsen av den balans mellan extern styrning och lärares egna idéer som känne-
tecknar insatser. Enligt Timperley (2015) saknar båda ytterpunkter i en sådan 
skala stöd i forskning om effektiv kompetensutveckling. Starkt föreskrivande lös-
ningar leder till ytlig och formelartad anpassning hos lärare, snarare än tillämp-
ning av insatsernas underliggande budskap på sätt som är meningsfulla i under-
visningen. Insatser där lärare lämnas ensamma i utvecklingsarbetet innebär istäl-
let att inarbetade arbetssätt och föreställningar inte ifrågasätts, eller att lärare sak-
nar tillräckliga kunskaper om hur undervisningen skulle kunna utvecklas på sätt 
som stödjer elevers lärande.  

Balansen mellan extern styrning och lärares egna idéer berörs även av Ken-
nedys (2016a) forskningsöversikt över effektiv kompetensutveckling. Den indi-
kerar att insatser som både föreslår strategier och motiverar dessa teoretiskt i 
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större utsträckning ger effekt på elevers skolresultat än insatser som enbart före-
skriver undervisningsmetoder, alternativt låter lärare på egen hand utveckla 
undervisningssätt efter att ha tagit del av forskningsresultat. Forskningsöversik-
ten föreslår, likt Timperley (2015), att en medelväg mellan de två polerna är att 
föredra.  

I relation till dessa resultat kan sägas att Läslyftet i stor utsträckning är upp-
byggt efter den princip som Kennedys studie rekommenderar, där strategier er-
bjuds och förklaras teoretiskt. Detta leder dock, som visas i artikel II och III, 
ändå till att genomförande av föreskrifter betonas över ämnesundervisningens 
och elevernas behov. Det tyder på att Kennedys klassificering är en otillräcklig 
modell för att förstå de sätt som lärare relaterar kompensutvecklingsinnehåll till 
sin undervisning på. De strategier som erbjuds bör också vara specifika för lärares 
behov (exempelvis utifrån specifika ämnesområden och årskurser) om kompe-
tensutvecklingsinsatsers budskap ska göras koherenta med den rådande ämnes-
undervisningen.  

Altrichter (2010a) föreslår att statlig kompetensutveckling utifrån ett styr-
ningsperspektiv syftar till att stärka samordningen mellan aktörer såsom stat, hu-
vudmän, skolor och lärare. Resultaten i delstudie II och III tyder på att Läslyftet 
har en samordnande funktion i bemärkelsen att kompetensutvecklingsmaterialet 
används som utgångspunkter för lärares arbete inom insatsen. Delstudiernas re-
sultat tyder dock på att denna samordnande funktion i liten utsträckning berör 
lärarnas utveckling av ämnesundervisningen eller det gemensamma och långsik-
tiga utvecklingsarbetet. Att staten ändå initierar kompetensutveckling av denna 
karaktär kan åtminstone delvis betraktas som en negativ konsekvens av principen 
om huvudmannaansvar.  

7.3 Rekommendationer för fortsatt forskning  
Som beskrivs på flera ställen i denna avhandling finns ett generellt behov av 
forskning om lärares kompetensutveckling ur ett styrningsperspektiv, dels då lite 
sådan forskning finns, dels då sådan forskning har stor relevans för den kompe-
tensutveckling som lärare deltar i. Detta avsnitt ger några förslag på områden 
med särskild potential för teoretiskt betydelsefulla och praktiskt relevanta resul-
tat.  

Mot bakgrund av delstudierna av Läslyftets genomförande är ett sådant för-
slag att undersöka vilka aspekter av kompetensutvecklingsinsatsers utformning 
som är avgörande för lärares sätt att relatera kompetensutvecklingsinsatsers bud-
skap till lokal praktik. Sannolikt underlättar ämnesspecifika insatser, utgångs-
punkt i befintliga ämneslag och lokala behov, samt stöd av extern expertis detta. 
Behövs alla dessa komponenter – och på vilka sätt påverkar respektive kompo-
nent olika kompetensutvecklingsprocesser? Studier kan även undersöka hur olika 
utformningar av ämnesspecifika kompetensutvecklingsbudskap påverkar de sätt 
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som lärare relaterar budskapen till sin undervisning på. Är det tillräckligt att spe-
cificera budskap för vissa ämnesområden och kontexter? Eller är det mer pro-
duktivt att förslag ges formen av längre undervisningsblock som mer radikalt 
bryter med inarbetade rutiner?  

Frågor såsom de ovan nämnda kan belysas av forskarinitierad kompetensut-
veckling. Forskarinitierade insatser kan dock på avgörande sätt skilja sig från 
kompetensutveckling som initieras av aktörer såsom stat, huvudmän och skol-
ledning. Det kan exempelvis vara orealistiskt att inom ramen för reguljär kompe-
tensutveckling använda extern expertis i den bemärkelse som forskningsöversik-
ter avser, då såväl kostnader som tillgång till kompetent personal kan bli svårupp-
nåeligt.39 Är det i så fall möjligt att åstadkomma liknande effekter som uppvisats 
i forskarinitierad kompetensutveckling, med den typ av expertis som kan tillgäng-
liggöras i reguljär kompetensutveckling?  

Några förslag kan också ges gällande forskningsmetoder i studiet av kompe-
tensutveckling. Studier har visat att flera slutsatser om effektiv kompetensut-
veckling har varit svåra att bekräfta i nya undersökningar (Desimone & Garet, 
2015; Hill, Beisiegel, & Jacob, 2013). En orsak till detta kan vara att liten betydelse 
har tillmätts kontextuella faktorer (Opfer & Pedder, 2011). Av denna anledning 
finns skäl att i större utsträckning fokusera på hur kompetensutveckling samver-
kar med omgivande system. Detta omfattar bland annat relationen mellan formell 
kompetensutveckling och lokala stödstrukturer, samt insatsernas indirekta och 
långsiktiga effekter. Det finns exempelvis studier som indikerar att formell kom-
petensutveckling visserligen kan påverka lärares övertygelser och praktik, men att 
informella utbyten mellan lärare, samt lokala stödstrukturer, kan förstärka sådana 
effekter och är mer betydelsefulla för den praktiska yrkesutövningen (Shirrell 
m.fl., 2019). Studier indikerar också att kompetensutveckling, särskilt i kombinat-
ion med större lärarmedverkan i skolbeslut, kan minska läraromsättning (Smith 
& Rowley, 2005). Denna typ av effekter visar sig inte nödvändigtvis i elevresultat 
på kort sikt, men kan ha betydelse för långsiktig resultatutveckling.  

En annan möjlig orsak till svårigheter att bekräfta slutsatser i effektstudier är 
bristfällig precision, då alltför grova kategorier har använts för att beskriva 
aspekter såsom innehållsfokus och koherens (Lindvall, 2017). Det avgörande 
kanske inte är huruvida kompetensutveckling kännetecknas av dessa aspekter, 
utan vilken typ och kvalitet aspekterna kännetecknas av. Ett sätt att utforska så-
dana kvalitativa frågor är att kombinera effektstudier med kvalitativa undersök-

                               
39 Forskningsöversikten av Timperley m.fl. (2007) drar slutsatsen att extern expertis, ofta i form av 
forskare, i många fall är nödvändig för att ge lärare tillgång till ny kunskap. Enligt denna forsk-
ningsöversikt har effektiva experter, utöver ämneskunskap, också kunskap om hur ämnet görs me-
ningsfullt och hanterbart för lärare. Utformningen av kollegialt lärande-modellen motiverades 
bland annat mot bakgrund av dessa rekommendationer (Skolverket, 2011; Utbildningsdepartemen-
tet, 2012b). Även om modellen legitimerades med hänvisning till externt stöd användes det i prak-
tiken inte i den bemärkelse som Timperley m.fl. avser. Lärargrupperna stöddes istället av lokala 
lärare i rollen som handledare, vilket kan tolkas som en anpassning till tillgången på resurser.  
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ningar av processer (artikel II och III i denna avhandling är exempel på den se-
nare typen av studier). Sådan kombination möjliggör att eventuella effekter med 
starkare belägg kan härledas till kompetensutvecklingens utformning. Undersök-
ningar av processer kan också öka förståelsen för och utveckla de kvantitativa 
mått som effektstudier mäter. 

Denna avhandling anknyter även till forskning om lärares kompetensutveckl-
ing i ett professionsteoretiskt perspektiv. Som nämnts ovan betonade ingen av 
de studerade insatserna lärarprofessionalism i bemärkelsen att lärare utvecklar en 
gemensam kunskapsbas och gemensamma standarder för ett gott arbete (jfr Ahl-
bäck Öberg m.fl., 2016; Brante, 2014). Kompetensutveckling har dock tydlig pot-
ential att understödja lärarprofessionalism i sådan bemärkelse. Omvänt kan lärar-
professionalism öka betydelsen av den kompetensutveckling som bedrivs, genom 
att nyvunna kunskaper kan omsättas i professionella standarder, vilket medför 
ökad praktisk betydelse och hållbarhet över tid. Studier kan bland annat under-
söka vilka möjligheter olika former av kompetensutveckling ger för utveckling 
och utövning av lärarprofessionalism.  

7.4 Implikationer för kompetensutvecklingspraktik  
Med utgångspunkt i avhandlingens delstudier kan också ett antal rekommendat-
ioner föreslås till aktörer som på olika sätt är inblandade i lärares kompetensut-
veckling.  

Till att börja med kan resultaten användas av lärare som förväntas delta i 
kompetensutveckling. Avhandlingen belyser den utmaning det innebär att på ett 
meningsfullt sätt översätta externa budskap till rådande praktik. Lärare bör såle-
des förhålla sig något skeptiska mot giltigheten hos budskap som inte anpassats 
efter undervisningsämne och årskurs, eller inte tar utgångspunkt i lokala behov. 
Detta beror på att resultat från andra skolämnen, årskurser och kontexter inte 
nödvändigtvis är giltiga för den egna undervisningen, samt att arbetet med att 
översätta generella budskap blir svårare ju längre avståndet mellan budskapet och 
den egna kontexten är. Analysen som presenterades i artikel III kan ge viss taktisk 
vägledning: Studien visade att lärare som uttryckte motstånd möttes av kritik och 
övertalningsförsök. När lärare istället föreslog alternativa förändringsriktningar 
accepterades detta.  

Utifrån ett professionsperspektiv kan kompetensutveckling potentiellt stärka 
både den professionella kunskapsbasen och professionell självstyrning. Detta 
förutsätter dock att kunskapen är forskningsbaserad och giltig för lärares arbete, 
samt att lärare som kollektiv ges möjlighet att utveckla gemensamma förhåll-
ningssätt. På nationell nivå kan lärare driva dessa principer när statliga insatser 
eller reglering av kompetensutveckling föreslås. På lokal nivå kan lärare argumen-
tera för att stärka lokala lärargemenskaper, exempelvis genom att ge ämneslag 
större utrymme och ansvar för att bevaka och utveckla kvaliteten hos undervis-
ningen på skolan.   
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Ovanstående budskap bör i viss mån tilltala politiker och andra beslutsfattare 
i frågor om lärares kompetensutveckling, då dessa aktörer ofta önskar att kom-
petensutvecklingen ska bidra till att utveckla lärares undervisning och stärka lära-
res professionalism. Beslutsfattare bör även reflektera kring relationen mellan 
centralt stöd och lokal organisation. Det finns visserligen ett flertal skäl för statligt 
engagemang inom lärares kompetensutveckling, såsom att resurser och expertis 
är otillräckliga på lokal nivå, i synnerhet hos små huvudmän, samt att staten kan 
bidra till mer likvärdiga villkor för kompetensutveckling över landet. Exempelvis 
är den vetenskapliga grund och genomarbetade utformning som kännetecknar 
Läslyftet och Matematiklyftet svåra att uppnå inom lokalt initierade insatser. 
Trots dessa skäl för statligt engagemang föreligger, som framgår av denna av-
handling, ett antal utmaningar om statliga ingripanden ska motsvara förhopp-
ningarna som ställs på den. Detta omfattar både svårigheterna med att rikta re-
surser till de huvudmän och skolor där resurserna bäst behövs och att anpassa 
insatser efter lokala behov. Potentialen hos nationella insatser är relativt begrän-
sad, eftersom det är svårt att anpassa sådana efter lokala behov. Staten skulle 
däremot kunna påverka kvaliteten hos den kompetensutveckling som huvud-
männen initierar, exempelvis genom att ange riktlinjer för kompetensutveckl-
ingen. Staten kan också erbjuda stöd för det lokala arbetet, bland annat i form av 
expertis och stödmaterial, så länge stödet stärker, snarare än undergräver, lång-
siktighet och anpassning efter lokala behov.  

Denna avhandling har visat att resurserna för statlig kompetensutveckling i 
Sverige, samt omfattningen av svenska lärares deltagande, har ökat över tid. Trots 
detta ligger lärares deltagande i antal dagar långt under den nivå som de kommu-
nala lärarnas kollektivavtal föreskriver. Detta kan motivera en fortsatt betoning 
av kompetensutveckling hos svenska policyaktörer. Mot bakgrund av avhand-
lingens resultat framstår det dock som viktigare att utveckla kompetensutveckl-
ingens kvalitet än att initiera nya insatser. Detta gäller både formerna för samver-
kan mellan stat och huvudmän och anpassning efter lärares behov. Det gäller 
också stödstrukturer på lokal och nationell nivå som möjliggör att kunskaper kan 
förankras och upprätthållas i professionella standarder.  
  



 

  116 

English summary 

Professional development as a policy instrument  

State initiatives for teachers’ professional development and how they are negotiated 
in teachers’ local practice  
 

Introduction and aim  
Teachers’ professional development (PD) is currently promoted as an important 
element of the pursuit of improved school results by actors such as researchers, 
politicians, and international organizations. A common line of argument is that 
the quality of teaching is the factor within the school system that has the greatest 
significance for students’ learning outcomes, and that PD is one of the most im-
portant instruments for enhancing such quality (Barber & Mourshed, 2007; van 
Scheerens, 2010; Timperley, 2015; OECD, 2018; European Commission, 2018).  

Teachers’ PD has also become a higher priority among policy makers due to 
tendencies to decentralize the responsibility for schooling. These tendencies have 
been accompanied or followed by increased external guidance to local actors, in 
both Sweden and other countries (Altrichter, 2010; Dahl et al., 2016; Hudson, 
2007), as other policy instruments are no longer at the states’ disposal. Teachers’ 
PD is one of the measures that thereby acquire increased importance for govern-
ments wishing to influence teachers’ practice.  

This dissertation argues that teachers’ PD should be understood as a policy 
instrument. This perspective has, up until now, been rare in research on teachers’ 
PD. Most research within the field has investigated PD as interventions separate 
from governance structures. This also applies to the most cited and influential 
research on teachers’ PD, which seeks to identify effective PD by statistical analysis 
of PD properties in relation to teaching and students’ learning outcomes. Studies 
of separate (and often research-initiated) interventions contribute important 
knowledge, but the lack of focus on PD as a policy instrument is, nevertheless, a 
shortcoming. One reason for this is that less emphasis is placed on the signifi-
cance of the systems that surround PD interventions, which are important for 
the effects of PD (Shirrell et al., 2019). Another reason is that studies focusing 
on the effectiveness of PD conceal that education – and thereby PD – is a polit-
ical issue, which is marked by controversy. This lack of consensus increases the 
need for stable long-term support structures for attempts to change teaching to 



 

  117

have an impact (Sykes & Wilson, 2016). Furthermore, most of the PD in which 
teachers participate is initiated by the state, districts, municipalities, or school 
leadership. Thus, studies of PD initiated by such actors are more directly relevant 
for the PD in which most teachers partake than are studies of research-initiated 
PD.  

Based on the arguments above, the aim of this thesis is to develop knowledge 
about how teachers’ PD functions as an instrument for governing teachers’ work, 
by investigating state-organized Swedish PD initiatives during the period 1991-
2016. The dissertation answers the two main research questions:  
I. What distinguishes state-initiated PD as a policy instrument, and what 

changes have taken place in this regard during the period 1991-2015?  
II. How do teachers negotiate instructions in state-initiated PD in relation to 

their teaching?  

The dissertation explores these research questions through a comparative inves-
tigation of state initiatives for teachers’ PD in Sweden during the period 1991-
2015, directed toward the school subjects Swedish and mathematics. The disser-
tation devotes special attention to one intervention, the Literacy Boost (in Swedish 
Läslyftet), by also investigating its enactment at six schools during the 2015/16 
academic year.  
 

Previous research  
The dissertation presents two reviews of research on teachers’ PD. Firstly, it pro-
vides an overview of the field by summarizing the three existing scoping reviews40 
within the field (Avalos, 2011; Bolam & McMahon, 2004; Kennedy, 2014), sup-
plemented by the classification of research in the latest published handbook on 
research on teachers’ PD (Martin et al., 2014). Thereby, seven areas of research 
on teachers’ PD were identified: effects of PD, micro-studies of teacher learning, teacher 
cooperation, leadership for PD, partnerships between schools and university, accounts for par-
ticular PD interventions, and PD as a policy instrument. 

Secondly, a systematic review was conducted of the last of the seven sub-
fields identified in the first review: teachers’ PD as a policy instrument, which is also 
the sub-field within which this dissertation is positioned. The systematic review 
was initiated by a literature search in the four databases Scopus, ERIC, Web of 
Science, and PsycInfo for studies published between 2000 and 2019, in which the 
title, abstract, or keywords contained terms related to a) teachers, and b) profes-

                               
40 This refers to reviews that aim to produce “a high level map of an area of research that can 
inform future research” by “describing the breadth and key characteristics of research on a topic” 
(Moss & Haertel, 2016, p. 129). 
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sional development, and which somewhere in the text contained terms concern-
ing c) governance/policy instrument41. Literature searches were also conducted 
in German, Swedish, Norwegian, and Danish databases.42 Also, the reference lists 
of relevant studies were investigated for additional relevant studies. After dupli-
cates and irrelevant texts were excluded, 77 studies about teachers’ PD as a policy 
instrument remained. The analysis of these studies concluded that previous re-
search has mainly investigated three aspects of teachers’ PD as a policy instru-
ment.  
i. Firstly, studies have investigated PD policy at the state level in terms of gov-

ernance. Such studies investigated tendencies in a number of countries. Many 
of these studies described trends toward decentralization of responsibility 
for PD coupled with tendencies to link PD to standards and evaluation. Most 
of these studies did not explore consequences of these trends for schools, 
teachers and students. There were some exceptions, though, as a number of 
studies investigated the enactment of PD strategies in American states and 
school districts. Thus, some studies on the relation between administrative 
governance of PD and different contexts exist, but research in contexts other 
than the US is lacking. One important task for studies of the relation between 
PD policies and their consequences is to investigate how the forms of “ef-
fective PD” recommended in research and policy papers are recontextual-
ized in different settings.  

ii. Secondly, a number of studies have investigated the balance between ac-
countability and professionalism in PD policies and interventions, including 
the significance of this balance for teachers’ approaches to PD. This research 
highlights the risk that accountability elements direct teachers toward an in-
strumental approach, characterized by compliance with PD messages and a 
narrowed scope for teachers’ professional judgment. These studies analyzed 
the relation between accountability and professionalism as dichotomous. 
However, this relation may come in many configurations. For example, an 
important form of accountability is toward internal professional standards 
(rather than toward managers) which thus is an expression of professional-
ism (Mausethagen, 2013). And even though tensions between accountability 
and professionalism exist, these are often interlaced in practice, in the form 
of organizational routines (Svensson, 2008). Thus, research on teachers’ PD 
from an accountability/professionalism perspective can be developed by in-

                               
41 This refers to that the study investigates PD in relation to policy documents or acts by policy 
actors, or that PD is analyzed in terms of governance (by investigating structures, content, pro-
cesses or actions as governance). 
42 The databases used for studies in German, Swedish, Norwegian, and Danish were Fachinfor-
mationssystem Bildung, Diva, Libris, Norart, Idunn, and BibliotekDK. The same terms were applied as in 
the search queries used for studies in English, although translated to the corresponding concepts 
in each language (see bilaga 1, p. 149, for the search terms used in German, Swedish, Norwegian, 
and Danish). 
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vestigating what consequences different configurations of accountability sys-
tems have for professionalism, and how PD can contribute to, and build 
upon, professionalism. 

iii. Thirdly, scholars have investigated the interplay between organizational ele-
ments within schools and districts in terms of leadership and professional 
learning communities. To some extent, this research complements the re-
search from an accountability/professionalism perspective by focusing on 
the quality of the interaction within teacher teams and between teachers, 
school leadership, and school districts. Thereby, such relations are under-
stood as interplay rather than as opposing poles. However, the majority of 
the studies focusing on organizational elements investigate conditions within 
one or a few schools, rather than the interaction between such conditions 
and surrounding governance systems. By incorporating the latter, the studies 
from an organizational perspective could build upon and extend the insights 
provided by studies with a governance or accountability/perspective.  

 

Theoretical perspective 
This dissertation investigates teachers’ PD from a governance perspective. Ac-
cording to Altrichter (2010b), the governance perspective provides an analytically 
open way to analyze new forms of governance, in the sense that the roles, rela-
tions, and work done by different actors are not assumed or predetermined but 
are investigated empirically. This analytically open character can be seen in Maag 
Merki and Altrichter’s (2010) definition of governance: “coordination and steer-
ing of societal actors’ mutually dependent actions” and “general aspects of regu-
lation in complex structures” (p. 20, translated by the author). In line with this defi-
nition, this dissertation investigates both formal institutional aspects of govern-
ance and the function of governance in practical settings.  

Altrichter (2010b) claims that studies from a governance perspective can en-
able understanding of the function, transformation, and consequences of educa-
tion by investigating governance on multiple levels. According to Clarke (2012), 
studies of governance can especially contribute to theory by focusing on theoret-
ical problems such as “the dynamics of heterogeneity of forces, the diversity of 
sites, the contradictions of projects, the unreliability of agents, the transformative 
effects of translation, and the work of governing” (p. 228). Consequently, the 
studies that make up this dissertation investigate several such fields of tension, 
concerning both the character of state-initiated PD and its local interpretation, 
negotiation, translation, and enactment.  

The first article of the thesis applies the concept “programmes of govern-
ment” (Miller & Rose, 1990; Rose & Miller, 1992) for analyzing state initiatives 
for teachers’ PD during the period 1991-2015. Consequently, the study investi-
gated PD as attempts to govern teachers’ work through the “rationalities” and 
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“technologies” of the initiatives. According to Rose and Miller (1992), such ra-
tionalities and technologies make actors ”thinkable in such a way that their ills 
appear susceptible to diagnosis, prescription and cure by calculating and normal-
izing intervention” (p. 183). In particular, the study focused on two aspects: the 
roles that initiatives offer teachers in local educational change processes, and how 
national agencies collect information about local initiative realization. These as-
pects were assumed to affect one another, in that prescribed teacher roles can be 
used as criteria for evaluation of initiative realization. The starting point of the 
study is the devolution of responsibility for schooling in Sweden to municipalities 
in the early 1990s. Thereby, the study illuminates how PD is used as a policy 
instrument in a decentralized school system.  

The second and third articles of the dissertation focused on the “work of 
governing” (Clarke, 2012, 2015) that takes place during local enactment of state-
initiated PD. These studies investigated the interplay between national intentions 
and local contexts, in terms of the relation between PD and present teaching 
practices. This relation entails tension between the logics characterizing policy 
and teachers’ work, respectively (Hardy & Lingard, 2008; Hargreaves, 1990; 
Sykes & Wilson, 2016), and the recontextualization from PD content to present 
teaching. In particular, the studies focused on the tension between the cross-
curricular literacy messages of the investigated PD initiative and the subjects 
taught by teachers (article II), and the work of governing during the teacher meet-
ings of the collaborative PD model (article III).  
 

Context: Professional development in a decentralized 
school system  
The dissertation is set in a time frame that begins with the devolution of respon-
sibility from the Swedish state to principal organizers of schools (i.e. municipali-
ties or private school owners) regarding the finances, staffing, and organization 
of schooling. This devolution meant, in the words of the Swedish National 
Agency for Education (Skolverket, 1992), that “the municipalities now have the 
full responsibility for teachers’ professional development” (p. 1, translated by the 
author). Thus, from this point, it was up to the principal organizers to decide what 
PD should be arranged, and what proportion of the budget should be allocated 
for this purpose.  

Soon after the decentralization reform, voices were raised to increase central 
regulation of schooling. Subsequently, the state introduced or reinforced several 
policy instruments, including state-initiated PD, although the formal distribution 
of responsibility for schooling was not changed. In the period that followed, the 
state’s approach to teachers’ PD can be described as inconsistent. For example, 
governments initiated PD that intervened in principal organizers’ business, re-
tracted such PD, initiated an agency for school development, and closed that 
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agency. This can be interpreted as an expression of general ambivalence regard-
ing decentralized responsibility for schooling, at least partly based on doubt that 
principal organizers are capable of fulfilling their responsibility.  

The Swedish case can also be interpreted against international tendencies re-
garding teachers’ PD. Here, the role of the Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD) is of special importance. Especially since the introduc-
tion of the PISA study in 2001, the OECD has sought to shift the educational 
debate toward what matters for students’ learning (OECD, 2001), including the 
significance of teachers and teaching (OECD, 2009a). This emphasis on students’ 
learning and the significance of teachers and teaching is also evident from 2005 
on, in reports on the EU level (Eurydice, 2018; van Scheerens, 2010; European 
Commission, 2018) and in Swedish PD initiatives.  

In addition to examining the policy contexts surrounding teachers’ PD since 
the early 1990s, the dissertation compiled and analyzed data on teachers’ partici-
pation in PD (based on the TALIS, TIMSS, PIRLS, and PISA databases) and 
state spending for PD and school development in Sweden since 1991. These 
analyses show that teachers’ PD participation has increased over time, and more 
sharply in Sweden than internationally. However, Swedish teachers still partici-
pate less than is prescribed by their collective labor agreement, and less than the 
international average. The analyses also showed that the Swedish state’s expenses 
for teachers’ PD and school development have increased significantly over time, 
especially since 2007.  
 

The investigated PD initiatives  
Table 11 provides an overview of the state initiatives for teachers’ PD within 
Swedish and mathematics initiated during the period 1991-2015 (i.e. the initia-
tives that were investigated in article I). The table is followed by a description of 
the PD model that was used in the two most recent initiatives in the table, with 
an emphasis on the enactment of the model within the PD initiative under inves-
tigation in articles II and III, the Literacy Boost.  
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Table 11. PD initiatives investigated in article I.43 

Years PD initiative Spread Total expenses  
1997–1998 School under de-

velopment [Skola i 
utveckling] 

270 schools 54 million SEK (€5 million)  

2001–2003 Development dia-
logues [Utvecklings-
dialog] 

114 municipali-
ties 

197 million SEK (€19 million) 

2006–2008 Mathematics [Ma-
tematik] 

378 teachers 58 million SEK (€5 million) 

2006–2009 Reading and wri-
ting [Läs- och skriv] 

1450 teachers 34 million SEK (€3 million) 

2012–2016 The Mathematics 
Boost [Matematik-
lyftet] 

36 000 teachers44 561 million SEK (€53 million) 

2014–2020 The Literacy Boost 
[Läslyftet] 

35 000 teachers45 569 million SEK 2014-2019 
(€53 million)46 

The Literacy Boost is a large-scale Swedish PD initiative that is built on a model 
for collaborative PD, here referred to as the collegial learning model. In this model, 
teacher groups are guided by specifically assigned coaches and comprehensive 
PD material. The Literacy Boost aims to “give teachers scientifically well-
grounded methods and proven ways of working in order to develop students’ 
reading- and writing skills” (Utbildningsdepartementet, 2013, p. 1, translated by the 
author). One motivation for the initiation of the program was that reports from 
the Swedish Schools Inspectorate indicated that teachers do not offer students 
enough support to help them understand the texts used in class. By 2020, almost 
25 percent of the Swedish teachers in primary and secondary schools will have 
participated in the Literacy Boost. Adding to this, teacher groups and schools 
may use the PD material without formally participating in the program.  

The collegial learning model specifies that teacher groups of 6-10 teachers at 
each participating school should meet once a week during an academic year. The 
work in those teacher meetings is based on “modules” available at a website. 
Each module takes one semester to complete. The modules consist of theoretical 
texts, videos, and examples. They also provide instructions for individual prepa-
ration, collegial meetings, and teaching activities to be enacted by teachers indi-
vidually. After enacting those teaching activities, teachers are expected to report 
and reflect on what happened during the subsequent PD meeting.  

                               
43 See the supplementary material of article I for sources to the statistics: 
http://dx.doi.org/10.1080/00220272.2016.1151082. The data for the Literacy Boost has, however, 
been updated to more current figures, as can be seen in the subsequent footnotes. 
44 In addition to this, about 1700 mathematics coaches were trained (Skolverket, 2016b).  
45 In addition to this, about 3500 literacy coaches were trained. The figures are based on the yearly 
reports of the Swedish National Agency for Education (Skolverket, 2016a, 2019, 2020), and the 
evaluation of the trial run of the Literacy Boost (Carlbaum et al., 2015).  
46 From year 2017, this includes costs for the Literacy Boost for preschools.  
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The coaches for the teacher groups are local teachers who receive training 
from the Swedish National Agency for Education, focusing on how to guide their 
teacher group through the module material. Teacher groups partake in 32 meet-
ings over an academic year. Attendance at those meetings and the individual 
preparation amount to about 80 hours, which corresponds to 5 percent of teach-
ers’ working time.  

 

Research design  
The three articles in this dissertation investigate both state intentions for PD in-
itiatives as expressed in policy documents, and the local enactment of one such 
PD initiative.  

Article I is a policy study about state PD initiatives within Swedish and math-
ematics during the period 1991-2015. In order to map and select the PD initia-
tives of this study, the yearly reports and letters of regulation for the Swedish 
agencies for education during this period were investigated. This led to the iden-
tification of six relevant PD initiatives (see table 11. pd initiatives investigated in article 
i.). 

Four kinds of documents pertaining to the initiatives were analyzed: 1) gov-
ernment commissions to the school agencies to conduct particular PD initiatives, 
2) information from school agencies to schools and principal organizers, 3) 
school agency work plans, and 4) school agency reports to the government. The 
analyzed documents can, theoretically, be described as either steering documents or 
authoritarian texts (Simola, 2000). Thus, some documents, or parts of documents, 
prescribe what must be done. Other documents, or parts of documents, seek to 
advocate for what should be done.  

The analysis focused on two aspects of the documents: descriptions of teach-
ers’ roles in local educational change processes, and descriptions of how the 
school agencies collected information about local initiative realization. Such de-
scriptions were compiled for each PD initiative. Based on comparisons of these 
compilations, the PD initiatives were grouped into programmes of government (Rose 
& Miller, 1992).  

Articles II and III investigated the local enactment of the Literacy Boost in 
six schools during the 2015/16 academic year. The selection of schools aimed to 
achieve large variation in terms of contextual conditions. Thus, the selected 
schools were localized in different municipalities, and differed with regard to 
school results, student composition, grades taught, and geographical locations 
(inner city/suburb/small city/rural).  

The main empirical material for these studies is audio-recorded Literacy 
Boost teacher meetings. In total, 23 teacher meetings were observed at the six 
schools. In addition, field notes were taken during each meeting observation, and 
interviews were conducted with the coaches for each teacher group, and with 
eight of the participating teachers.  
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The analysis presented in article II is based on observations of the teacher 
meetings that in the Literacy Boost are referred to as moment D. These meetings 
are devoted to participating teachers’ accounts of, and reflections about, how 
they enacted the teaching activities prescribed by the PD material. Out of the 23 
meetings that were observed, ten were moment D meetings.  

The analysis of teacher accounts during moment D meetings was initiated by 
the identification of the teaching objectives that were expressed in relation to the 
enacted teaching activities. Thereafter, the teaching objectives were classified into 
three categories, based on the area of school subjects and language they con-
cerned: 1) referential knowledge concerning the curricular content of a school 
subject, 2) meta-linguistic knowledge concerning school language in general, and 
3) meta-linguistic knowledge concerning the specific language of a school sub-
ject. This classification was followed by comparisons of how teachers combined 
teaching objectives of different categories. This resulted in the identification of 
four approaches to relating literacy teaching to subject teaching, representing dif-
ferent types and degrees of coherence between professional development con-
tent and teachers’ teaching practice. 

The analysis presented in article III investigated the form of collaborative 
PD used in the Literacy Boost as a policy instrument with regard to how PD 
messages were negotiated in relation to present teaching practice. This analysis 
was based on teacher meetings of the moment B type (in total, 13 meetings). These 
meetings included joint planning of the teaching activities that teachers were ex-
pected to enact during the subsequent week.  

The utterances during teacher meetings were initially coded into two broad 
categories: comments on potential enactment of activities prescribed by the PD material, and 
comments on the teachers’ present teaching practice. Thereafter, the comments on poten-
tial enactment were explored to investigate what argumentative resources partic-
ipants used to legitimize enactment or rejection of prescribed activities. Finally, 
patterns in how different argumentative resources were used were investigated 
and summarized into a description of the work of governing during the teacher 
meetings.  
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The articles and their results 

Article I: Governing teachers by professional development: state 
programmes for continuing professional development in Sweden 
since 1991 
Based on the investigated state-organized PD initiatives, article I identified four 
programs of government during the period of 1991-2015: 
1. The school development program (1997-1998). In this program, the school is 

viewed as the actor that can best determine the needs, objectives and forms 
of PD that should be enacted locally. Teachers were positioned as co-work-
ers in the development of the school, whereas the role of the school agency 
was limited to observing and spreading examples.  

2. The targeted support program (2000-2008). In this program, municipalities were 
positioned as the preferable actors for taking decisions about local school 
development. However, municipalities were assumed to need support from 
the school agency, regarding knowledge and financial resources, which was 
also regulated in judicially binding agreements. As in the school development 
program, teachers were positioned as co-workers in the process. The evalu-
ation of the local enactment was specified in agreements between municipal-
ities and the school agency. In addition, dialogues were conducted between 
the school agency and the municipalities during enactment.  

3. The local developer program (2006-). This program is targeted to specially ap-
pointed teachers who are expected to lead local school development within 
a content area (mathematics or reading and writing), based on the PD they 
receive through the national initiative. Thus, teachers are positioned as more 
central actors than the school and municipality. The appointed teachers are 
allowed to decide how they will lead local development work, and the na-
tional initiative gives no specific directives for this work. The agency’s infor-
mation collection is limited to compiling participants’ applications and ques-
tionnaires.  

4. The effective teacher program (2012-). This program is targeted directly to teach-
ers. Thus, the program devolves few decisions regarding local enactment to 
municipalities, schools, or appointed teachers. Although this program ap-
points coaches, their job is to facilitate participants’ work with the PD model 
rather than to take decisions regarding local school development. The 
agency’s information collection comprises a trial run of the initiative and an 
extensive evaluation comprising about ten reports based on questionnaires, 
interviews, observations, and analysis of the PD material. To some extent, 
the coaches can be regarded as agency personnel in that they are financed 
and trained by the school agency. Thus, a form of agency staff is present at 
all teacher meetings, even though the coaches do not systematically report 
to the agency.   
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Important tendencies in these programs are that the school agencies increased 
their engagement in teachers’ PD over time, that the PD prescriptions became 
more detailed, and that evaluations of local enactment were used in more com-
prehensive ways. These tendencies can lead to a more centrally governed and 
standardized teaching profession. On the other hand, centrally governed PD in-
itiatives may offer teachers arenas in which to develop ideas outside of the direct 
control of school and municipal leadership. 

Article II: Improving literacy and content learning across the cur-
riculum? How teachers relate literacy teaching to school subjects in 
cross-curricular professional development 
Article II investigated how teachers related literacy teaching to their ordinary sub-
ject teaching within the Literacy Boost. Based on teachers’ accounts of enacted 
teaching activities, the study showed that all teaching activities included teaching 
objectives concerning school language in general. However, they were mostly 
enacted in the form of additional activities rather than focusing on teaching ob-
jectives concerning the school subjects teachers taught or the specific language 
of those school subjects.  

The results of the study illuminate the difficulty of translating cross-curricu-
lar messages to subject teaching. In addition, one explanation of why few activi-
ties concerned subject-specific language is that the PD material mostly presented 
research and suggestions regarding school language in general.  

One conclusion based on this study is that cross-curricular PD initiatives in 
literacy should focus more on how texts are used and interpreted within the 
school subjects in which targeted teachers teach. PD initiatives could then enable 
the teaching of literacy in ways that also support students’ learning in various 
school subjects. Also, the study suggests that teachers’ capacity to support one 
another in translating literacy messages to particular school subjects may be 
greater in discipline-specific groups.  

Article III: Persuasion and resistance. Large-scale collaborative pro-
fessional development as a policy instrument 
Article III examined collaborative professional development as a policy instru-
ment for relating external ideas to present teaching practices. Based on the prac-
tical enactment of the Literacy Boost (and its model for collaborative PD, the 
collegial learning model), the study analyzed how the model’s specific assemblage of 
policies, people, and practices took form in the local “work of governing” 
(Clarke, 2012, 2015).  

In this study, collaborative PD was viewed as a means for central policy actors 
to deal with the decentralized responsibility for education that characterizes many 
school systems. Such decentralization creates a need for increased guidance to local 
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actors (at least as perceived by central policy actors). Theoretically, though, exter-
nally initiated collaborative PD may function either as support for professional self-
governance, or as increased hierarchical control of local practice.  

Specifically, the study analyzed how coaches and participating teachers legit-
imized enactment or rejection of prescribed teaching activities within teacher 
meetings. Based on patterns in how different grounds for legitimation were used 
by different actors, and for legitimizing different actions, the study explored the 
work of governing characterizing the collegial learning model.  

The study showed that the model of collaborative PD functions as a policy 
instrument that directs teachers’ focus toward individual enactment of external 
ideas in the classroom rather than supporting professional self-governance. This 
is evident in that the focus of the collegial dialogue was on the possibility of 
enacting prescribed activities rather than on the needs in present teaching. The 
governance in this direction was strengthened by the fact that teachers’ responses 
to external ideas, including resistance, were made visible. This made it possible 
to critique teachers’ stances and to demand compliance with the PD material’s 
instructions. This focus on compliance came at the cost of meaningful adaptation 
of external ideas to local conditions, which, in turn, may decrease the effect and 
sustainability of the changes to teaching advocated by the PD intervention.  

 

Conclusions and discussion  
The dissertation has illuminated tendencies regarding both state-initiated PD 
over time and the work of governing within the local enactment of such PD. 
This section summarizes the theoretical contributions in relation to a governance 
perspective.  

In terms of governance, the changes in state initiated PD over time can be 
interpreted as indicating that decentralized responsibility for the finances, staff-
ing, and organization of schooling leads to increased state engagement in teach-
ers’ PD in order to handle undesired tendencies in, and differences between, 
schools and municipalities. At the same time, the decentralized system causes 
difficulties for the design of state-initiated PD, because decentralized responsi-
bility is hard to combine with state support adapted to differing local needs.  

The tendencies regarding state-initiated PD in Sweden since 1991 can be un-
derstood as different ways of handling these difficulties. This may be exemplified 
by the collegial learning model that was used within the Mathematics Boost and 
the Literacy Boost (see table 11). The standardized form characterizing this 
model, with comprehensive PD material and instructions for both teacher meet-
ings and teaching activities, was motivated by the Swedish National Agency for 
Education in that it enabled equivalence and could impact teaching without tres-
passing on principal organizers’ responsibility for schooling. Thus, the model 
combined a standardized design with freedom for principal organizers to choose 
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whether or not to participate. Principal organizers could also choose which teach-
ers to appoint for participation and which modules those teachers should work 
with. Likewise, principal organizers did not commit to making changes to teach-
ing or to the school organization.  

The dissertation has also illuminated the work of governing in the local en-
actment of state-initiated PD. Based on articles II and III, one conclusion regard-
ing the enactment of the Literacy Boost is that translating external and cross-
curricular messages to teachers’ local practice is difficult. The form of governance 
that characterizes the collegial learning model is undoubtedly effective in the 
sense that teachers actually discussed and enacted ideas and instructions in the 
PD material. However, the PD messages were mostly enacted as additional ac-
tivities rather than being made coherent with teachers’ present subject teaching. 
Thus, a conclusion is that governance should be more specific to teachers’ pre-
sent teaching in order for PD messages to contribute to present teaching. And, 
if PD messages are to affect long-term school development and professional self-
governance, external interventions need to be related to parts of the school or-
ganization with a mandate to take joint decisions.  

In summary, the dissertation illuminates a paradox regarding state-initiated 
PD in decentralized school systems. Although decentralization may lead to in-
creased state engagement in teachers’ PD, the state’s ability to adapt PD initia-
tives to local needs is limited by the principles of decentralization. Externally 
initiated PD that is not specific to teachers’ present teaching complicates mean-
ingful integration into current practice, which, in turn, limits the potential of 
state-initiated PD that adheres to the responsibility distribution of decentralized 
systems.  
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Bilaga 1: Söktermer på olika språk 
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ment”  OR  ”staff devel-
opment”  OR  ”in-ser-
vice education”  OR  
”in-service training”  OR  
”competence develop-
ment”  OR  ”profes-
sional learning” 

AND 

governance  OR  ”policy instru-
ment”  OR  ”policy technology”  
OR  ”policy pathway”  OR  ”in-
strument of policy”  OR  ”policy 
strategy”  OR  ”instrument of 
government”  OR  ”programme 
of government”  OR  ”reform 
strategy” 

AND 

teach* 

Svenska kompetensutveckling 
OR fortbildning OR lä-
rarfortbildning 

styrning OR styrmedel OR styr-
instrument OR reform* OR pol-
icy 

lärar* 

Norska kompetanseutvikling OR 
videreutdanning OR et-
terutdanning 

styring* OR reform* OR policy lærer* 

Danska kompetenceudvikling 
OR videreuddannelse 
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Tyska *fortbildung OR *wei-
terbildung OR personal-
entwicklung 

steuerung* OR governance OR 
reform* OR policy 

lehrer* 
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