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1.	  Inledning	  
Att vara lärare är ett kreativt yrke. Lärare bearbetar varje dag kunskaper och lärostoff i föränderliga elev-
grupper, på olika sätt och med olika metoder. De måste kontinuerligt anpassa och förändra sin undervis-
ning och sitt sätt att bemöta elever. Sättet de gör detta på skiljer sig dock från de förslag som politiker eller 
forskare presenterar (Hultman, 2001). Detta leder till frågor kring hur lärare utvecklar sina kunskaper och 
kompetenser i yrkeslivet. Såväl internationell som svensk forskning visar att lärare lär sig mest av sina 
klassrumserfarenheter (Hultman, 2001; Lortie, 1975; Munby, Russell & Martin, 2001). De formar följakt-
ligen sitt arbete efter den organisatoriska ram de arbetar inom (Berg, 1999), vilket innebär att lärare inte 
enbart kan betraktas som objekt i t.ex. skolreformerna. Reaktionerna uttrycks på olika sätt; en del lärare 
anpassar sig till reformerna, andra anpassar reformerna till sin egen situation och vardag och ytterligare 
andra avvisar reformerna helt. Lärares kompetensutveckling kan bidra till att nya kunskaper kommer in i 
skolan. I detta sammanhang uppstår flera viktiga frågor. På vilka sätt vill lärare arbeta med att utveckla 
sina kunskaper? Föredrar de att samarbeta med sina kollegor eller att studera individuellt? Intressant är 
också att veta vilka kunskapskällor lärare tycker är viktiga, då även kunskapskällor är aktörer i skolsyste-
met som vill och kan påverka skolan och som i realiteten även gör just detta. Vilka kunskapskällor före-
drar lärare och vilka avvisar de? Ser man frågan ur ett sådant perspektiv, betraktar man lärare som aktiva 
aktörer i sin egen kunskapsutveckling och på en kompetensutvecklingsmarknad som består av kunskaps-
källorna som konkurrerar om lärares uppmärksamhet. Man kan då beskriva vilka faktorer som inverkar på 
lärares arbete och i vilken utsträckning lärare är öppna för nya idéer som kommer utifrån.  

En annan aspekt av hur lärare utvecklas i yrkeslivet är frågan om organisatoriska ramar för lärares ar-
bete. I likhet med andra yrkesgrupper, måste lärare följa lagar, förordningar och styrdokument som regle-
rar yrkets funktion, uppgifter och gränser. Organisatoriska ramar utgörs av läroplaner, lärarutbildning, 
verksamhetsmål, samt ledningens roll i skolan eller kommunen. Vilken inverkan har organisatoriska ramar 
på lärares kunskapsutveckling? Hur mycket anser lärare att läroplaner, nationella prov, lärarutbildning, 
skolledning och kommuner påverkar deras kompetensutveckling? Ett sådant perspektiv kan visa hur skol-
reformer och lärares kunskapsutveckling förhåller sig till varandra. I fokus för den här studien står föl-
jande frågor.  

1. Vad gör lärare för sin kompetensutveckling?  
2. Vilka kunskapskällor tycker lärare är viktiga för den egna kompetensutvecklingen? 
3. Vilket inflytande har olika styrinstrument på lärares kompetensutveckling? 
4. Vilka individuella skillnader påverkar lärares kompetensutveckling?  

 
Vi kommer att svara på dessa frågor via en enkätstudie som undersökte lärare i grundskolan i en kommun 
norr om Stockholm (i fortsättningen Norra kommunen). I studien deltog 294 grundskollärare (från skolå-
ren ett till nio). Norra kommunen presenterar på grund av sin spridning av skolor – såväl avseende socio-
ekonomisk och etnisk variation som av fristående och kommunala skolor – en intressant variation av lä-
rare. Studien är en uppföljning av en tidigare genomförd studie om lärares kompetensutvecklingskultur i 
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Sverige och Tyskland med 200 högstadielärare i Stockholm och 200 i Berlin som underlag (Wermke 
2011, 2012). Resultatet av denna studie visar att det finns såväl en svensk som en tysk kompetensutveckl-
ingskultur, vilken kan beskrivas genom lärares olika förhållningsätt på en marknad för kompetensutveckl-
ing.  

För den studie som presenteras här, har samma instrument, enkätfrågor, använts och studien utgår från 
liknande teoretiska överväganden som den ovan nämnda studien. Genom att använda samma design som i 
den tidigare studien kan vi formulera ytterligare två frågor. 

5. Skiljer sig kompetensutvecklingskulturen i två olika urval av lärare i Sverige?  
6. I så fall hur? 

Att jämföra ett urval lärare från hela storstadsregionen (200) med ett urval från en kommun norr om 
Stockholm (296) syftar till att pröva om det finns en svensk kompetensutvecklingskultur som är mer eller 
mindre stabil i olika kontexter. Begreppet kompetensutvecklingskultur är därmed den teoretiska utgångs-
punkten för både den tidigare och för föreliggande studie. Lärare arbetar under olika villkor och förutsätt-
ningar: till exempel olika nivåer i skolsystemet, olika ämnen och yrkeserfarenheter. Trots stora skillnader, 
visar ändå studier förekomsten av en gemensam yrkeskultur som lärare delar (Feiman-Nemser & Floden, 
1991; Terhart, 1996). Denna kultur grundar sig på likheterna i arbetet med heterogena ungdomsgrupper 
och på lärares organisatoriska beroende av skolnivån (Berg, 1999) eller skolsystemnivån (Broadfoot et al., 
1993). I vår studie antar vi att det även kan finnas en gemensam kompetensutvecklingskultur. För att 
pröva detta i de båda urvalen av svenska skolor, relateras resultaten av den här undersökningen till den 
tidigare studiens svenska resultat. 

Rapporten har följande struktur: I första delen beskriver vi studiens teoretiska grund och undersöker 
lärares kompetensutvecklingskultur i relation till deras yrkeskultur, där den senare utvecklas genom yrkets 
uppgifter och struktur. Därefter beskrivs metod och urval, som följs av denna studies resultat. Vi avslutar 
sedan rapporten med en sammanfattning och diskussion. 

2.	  Teoretiska	  överväganden:	  Lärares	  yrkeskultur	  –	  Lärares	  kompetens-‐
utvecklingskultur	  
Begreppet lärares yrkeskultur grundar sig på antagandet att människor som arbetar med samma uppgifter 
och arbetsområden formas på likartade sätt i och med att deras inställning, och praktik formas till ett 
kollektivt fenomen, till en gemensam kultur. Schein (1985) beskriver den kulturen som:  

[...] a pattern of basic assumptions – invented, discovered or developed by a given group as it learns to cope 
with its problems of external adaptation and integration – that has worked well enough to be considered valid 
and therefore has to be taught to new members as the correct way to perceive, think and feel in relation to 
those problems (ibid. s 4). 

Lärares yrkeskultur lever och förändras hela tiden. De som delar samma kultur anpassar sig till den, men 
samtidigt anpassar de kulturen till sina egna behov (Feiman-Nemser & Floden 1986, Hargreaves 1994, 
Terhart 1996). För att undersöka olika faktorers påverkan på olika nivåer i denna kultur, vill vi först 
formulera generella – dvs. icke kontextbundna – gemensamma drag i läraryrket, drag som har sin grund i 
de gemensamma uppgifterna, särdragen och motsättningarna i läraryrket. 

Tongivande, centrala och återkommande gemensamma uppgifter i yrket är: planering, undervisning, 
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bedömning och utvärdering. Det är uppgifter som utgör läraryrkets kärna (Lortie 1975, Tyack & Cuban 
1995) och som är stabila oavsett tid och kontext. Dessa gemensamheter karaktäriseras av olika konflikter 
som uppstår i det vardagliga arbetet. Läraryrkets konflikter gäller uppdraget att skapa en likvärdig 
utbildning för alla elever, trots att alla har olika förutsättningar. Lärare har i uppdrag att utbilda eleverna, 
men är också ansvariga för att bedöma och därmed sortera dem (Broadfoot 1996). Vidare måste lärare 
ständigt göra avvägningar mellan det specifika och det generella. Arbetet i klassrummet är självständigt 
och flexibelt när det gäller metoder och mönster (Luhmann 2002), men det är samtidigt styrt av 
organisatoriska ramar på den skola och i den kommun där läraren arbetar samt av det nationella 
skolsystemet (Broadfoot m fl. 1993, Stigler & Hiebert 1999). Undervisningen karaktäriseras av många 
rutiner, men den kräver också ett mått av frirum för att läraren ska kunna reagera på och tillvarata de 
möjligheter som uppstår i undervisningssituationen (Berg 2000, Bromme 1992). Detta inslag i lärares 
yrkeskultur skapar en konstant konflikt mellan ramar och frihet.  

Friheten behövs också, eftersom lärare måste hantera flera dilemman. Lärare måste hantera den 
relativa bristen på förutsägbarhet inom pedagogiken (Lortie 1975, Luhmann 2002). Det finns inte någon 
möjlighet att exakt veta vilken metod som ger vilket resultat. På grund av denna oförutsägbarhet och de 
ovan nämnda konflikterna, finns en inbyggd osäkerhet i läraryrket (Munthe 2001, 2003). Det finns inte 
heller några specifika incitament som hjälper lärarna att svara på frågor som: Vad är det jag gör här nu och 
gör jag rätt? Hanteringen av de ovan nämnda konflikterna och utvecklingen formar lärares yrkeskultur.  

Kompetensutveckling och reaktioner på förändring är därför en viktig del i lärares yrkeskultur här 
kan lärare elaborera om lösningen. Länge har kompetensutveckling betraktats i termer av, huvudsakligen 
statligt, organiserade fortbildningsåtgärder. Vi anser dock att det är en alltför snäv förståelse av 
kompetensutveckling och menar att det snarare bör betraktas som ett livslångt professionellt lärande. Day 
(1997) beskriver hur kompetensutveckling kan förstås:  

[Continuing professional development (kompetensutveckling) consists, W.W. & M.F] 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 (ibid. 1997, s 7). 

Days definition omfattar inte enbart utbildningar i form av organiserade program eller studiedagar utan 
även självvald och systematisk utveckling som självständig läsning av böcker och tidskrifter, 
universitetskurser och -program, konferenser samt interaktion med kollegor och rektorer (Villegas-
Reimers 2003). Denna definition tar hänsyn till lärares perspektiv på kompetensutveckling och ser dem 
som delaktiga i sin egen utveckling. Lärare förväntas hantera konflikter och arbetar med att utveckla en 
trygg yrkesidentitet. Frågor som Day’s definition väcker, är hur stort lärares utrymme för att styra sin egen 
utveckling är, och hur de använder den frirum de har för sin utveckling. Att se lärare som självständiga 
agenter i sin egen kompetensutveckling ger dessutom möjligheter att förstå deras kompetensutveckling 
organiserad som en marknad med flera aktiva aktörer. Denna marknad regleras av staten och erbjudanden 
om kunskap i olika former regleras av de pedagogiska praktikernas begränsningar. Ett sådant reglerad-
marknads-begrepp erbjuder möjligheter till jämförande studier av lärares kompetensutveckling.  
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På marknaden för lärares kompetensutveckling finns flera möjligheter till kunskapsutveckling och 
lärande, dvs. kunskapskällor som kan bidra till problemlösning och utveckling. Möjligheterna erbjuds av 
institutioner och aktörer som förekommer nationellt och lokalt och som erbjuder kunskap till lärare via 
kurser, böcker, manualer, internet och konferenser. Betydelsefulla kunskapskällor är universitet, 
läroboksförlag, lärarförbund, privata och statliga institutioner som erbjuder lärare kompetensutveckling 
samt egna kollegor. Med sin pedagogiska praktik som utgångspunkt avgör lärare vad de har för 
kompetensutvecklingsbehov och väljer sedan kunskapskällor för att utveckla sig vidare. Det uppstår ett 
slags “kunskapskonkurrens” (Hultman 2001), kunskapskällorna på marknaden konkurrerar om lärare. 

Både lärare och den kompetensutvecklingsmarknad där de agerar är inbäddade i ett nationellt 
sammanhang. Historiska och kulturella aspekter har därför ett starkt inflytande i sammanhanget. Lärares 
kompetensutveckling utvecklas i relation till och formas av nationella traditioner och kulturella faktorer 
vilka i sin tur formats i en historisk process. Figur 1 beskriver lärares kompetensutvecklingsmarknad.  
 
   

Figur 1: Lärares kompetensutvecklingsmarknad  
 

3.	  Studiens	  upplägg	  
Studien grundar sig på empiriska data från en enkätundersökning. Enkäten utformades tillsammans med 
halvstrukturerade intervjuer med lärare och skolledare samt med företrädare för kunskapskällor (dvs. 
forskare i pedagogik och didaktik, representanter från läromedelsförlag och pedagogiska tidskrifter samt 
lärarnas fackförbund) i både Sverige och Tyskland. Frågeformulärets utveckling och dess översättning – 
lärarna fick besvara enkäten på sitt modersmål – skedde i nära samarbete med forskare vid Uppsala 
universitet respektive forskare vid Humboldt-universitetet i Berlin. Detta tillvägagångssätt gjorde det 
möjligt att utveckla ett frågeformulär som fångade lärares uppfattningar om kompetensutvecklings-
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marknaden samtidigt som det säkerställde jämförbarheten mellan de båda länderna. 
Slutligen är det viktigt att notera att resultatet beskriver framförallt lärares uppfattningar. 

Uppfattningarna beskrivs med stöd av exempel. När vi benämner lärare som ett kollektiv och t.ex. 
beskriver deras uppfattningar om den kompetens en specifik kunskapskälla kan bidra till att utveckla, så 
innebär uppfattningarna summan av olika idéer om kompetens, och representerar därmed en kollektiv 
uppfattning hos lärare i landet. Det kan inte sägas att en kunskapskälla är kompetent eller inkompetent i 
verkligheten, men däremot att lärare som kollektiv i genomsnitt uppfattar en källa som kompetent, trots att 
detta påstående utgår från olika kompetensbegrepp.  

3.1.	  Instrument	  
Vad lärare gör 
Med ovanstående forskningsansats som utgångspunkt tonar en bild av lärares kompetensutveckling fram, 
som gör det möjligt att beskriva vad de olika kunskapskällorna erbjuder lärare samt ömsesidiga 
förväntningar och attityder till lärares kompetensutveckling. Enkätfrågan lyder: Vilka initiativ till 
kompetensutveckling tog du själv under förra läsåret (förutom fortbildningsdagar anordnade av din skola 
och/eller kommun). Svarsalternativen fanns i en skala mellan aldrig och mycket ofta.  
 
Kunskapskällors betydelse och uppfattningar av kunskapskällor 
De olika kunskapskällorna i lärares praktik beskrevs: universitet och högskolor, Skolverket, läromedels-
förlag samt fortbildningsförlag, fackföreningar, privata företag för lärares kompetensutveckling och de 
egna kollegorna. Lärare fick sedan gradera kunskapskällornas betydelse för den egna kompetens-
utvecklingen.  

I ett internationellt perspektiv har olika forskare utarbetat modeller för lärares yrkeskunskaper. Alla 
dessa föreslår minst tre sammankopplade domäner som grund för lärares arbete (Borko & Putnam 1996, 
Bromme 1992). Även om gränserna är ganska suddiga, har denna ram i ett flertal studier visat sig 
heuristisk användbara: De tre domänerna är: (a) pedagogiska kunskaper (pedagogical knowledge, t.ex. 
kunskaper om klassrumsledarskap); (b) ämneskunskaper (content knowledge, kunskaper om 
ämnesinnehåll eller ämnesrelevanta teorier); (c) ämnesdidaktiska kunskaper (pedagogical content 
knowledge, kunskaper om pedagogisk transfer av olika ämnesinnehåll, media). 

I enkäten ställdes det följande frågor: (a) “Hur viktiga är följande kunskapskällor för din pedagogiska 
och psykologiska kompetensutveckling (t.ex. ledarskap i klassrummet, kunskaper om barn och ungdomars 
utveckling, kunskaper om särskilda problem, t.ex. droger, alkohol, sexualitet, våld)?” (b) “Hur viktiga är 
följande kunskapskällor för din ämnesdidaktiska och ämnesmetodiska kompetensutveckling (t.ex. modeller 
eller strategier för att förmedla ämneskunskaper)?” (c) “Hur viktiga är följande kunskapskällor för 
kompetensutvecklingen i ditt undervisningsämne (t.ex. nya forskningsresultat, teorikunskaper, kunskaper 
om olika kontext- och orsakssammanhang)?” Vi testade i en modell om de olika domänerna spelar en roll 
när lärare bestämmer sig för vissa kompetensutvecklingserbjudanden. I en konfirmatoriska faktoranalys 
prövade vi om lärare inte skiljer mellan de olika domänerna. En fem-faktor-modell – provat med Mplus – 
kan beskrivas som väl passande: χ2=313.329; p=.000; CFI=.961; TLI=.945; RMSEA=.042. De positiva 
värdena för modellens kvalitet visar att, om lärare tycker en kunskapskälla är viktig, så är den det för alla 
tre domänerna. Alla tre items sammanfattades till en skala som beskriver betydelsen av en kunskapskälla i 
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sin helhet.  
 
Hur skolans styrning påverkar lärarnas kompetensutveckling 
I fjärde delen behandlas lärares uppfattning om hur skolans styrning på olika nivåer (t.ex. nationella prov, 
läroplan, men även lärarutbildningen, och skolledningen samt huvudmannen) påverkar deras 
kompetensutveckling. Här bedömde läraren, hur mycket – på en skala mellan ett och fyra – de håller med 
om olika påståenden om hur skolans styrning påverkar lärares kompetensutveckling (skalan utformades 
mellan stämmer inte och stämmer helt och hållet), t.ex.: “De nationella proven ger mig nya synpunkter på 
de ämnen jag undervisar i”; “De nationella proven är ett bra diagnosinstrument i lärares arbete”; “Arbetet 
med att konkretisera läroplanen kräver att jag uppdaterar mina ämneskunskaper”; “Skolledaren borde se 
till att läraren utvecklar sina kompetenser på ett rimligt sätt och inte stagnerar.” 

3.2.	  Urval	  
Vi jämför två olika urval av lärare i studien. Första delen består av 199 högstadielärare från 16 skolor i 
Stockholms län. 400 lärare fick enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på nästan 50 procent. Undersökningen 
genomfördes i Stockholm i oktober 2008. Detta urval ingår i Wermke’s (2011, 2012) forskningsprojekt 
om tyska och svenska lärare. I projektet kontaktades skolornas rektorer via e-post och telefon från en 
slumpartad skollista. Rektorer och lärare kunde välja om de ville delta eller inte. Även enskilda lärare fick 
sedan avgöra om de ville svara på enkäten eller inte.  

Det andra urvalet består av lärare (från förskoleklass till årskurs 9) i en kommun norr om Stockholm 
(framöver “Norra kommunen”). Med stöd av utbildningsförvaltningen i denna kommun, kunde en mycket 
högre svarsfrekvens uppnås här. I hela Norra kommunen arbetade allt som allt 363 lärare (både obehöriga 
och behöriga) vid enkätens genomförande. I studien deltog 294 lärare. Svarsfrekvensen uppgår därmed till 
drygt 80 procent. Studien genomfördes i april 2009. 
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4.	  Resultat	  	  

4.1.	  Vad	  gör	  lärare	  för	  sin	  egen	  kompetensutveckling?	  

  

Diagram 1: Kompetensutveckling under ett läsår 
*p<.05, ** p<.01, Skala 1: aldrig, 4: mycket ofta 

 
Angående effekter på individnivå har vi testat hur enkätsvaren påverkats av de olika lärarnas individuella 
egenskaper. Det visar sig, att det inte finns några signifikanta skillnader de olika ämnena emellan. Inte 
heller låg-, mellan- och högstadielärares svar skiljer sig från varandra. Detta är ett viktigt resultat, 
eftersom det gör det möjligt att jämföra Norra kommunens lärare med mellan- och högstadielärare från 
Stockholms län. Vi har även testat andra effekter på individnivå (kön, ledningsfunktion etc.) och kan 
konstatera att det endast finns små skillnader mellan olika kategorier svenska lärare. När det gäller synen 
på kompetensutveckling verkar det spela liten roll, om det är lärare för de lägre årskurserna eller de högre. 
Inte heller har kön, yrkeserfarenhet eller undervisningsämne stor betydelse. 

I första delen av enkäten ställde vi frågan vad lärare gör för sin kompetensutveckling på eget initiativ 
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(diagram 1). Svaren visar att lärare samarbetar mycket med sina kollegor, både med dem i ämnesgruppen 
och med kollegor i arbetslaget. Vidare läser de mycket, mest ämnesrelaterad litteratur, men även litteratur 
från läromedelsförlag och från Skolverket. Viktig är också internet, i synnerhet egna sökningar. Svaren ger 
en bild av att lärare föredrar kompetensutveckling på egen hand eller tillsammans med sina närmaste 
kollegor. På fjärde plats efter kollegor, böcker och artiklar kommer kurser, även de en viktig del i lärares 
kompetensutveckling, särskilt universitetskurser. Enkätsvaren tyder på att universiteten är den främsta 
aktören i Stockholmsregionen när det gäller lärares kompetensutveckling.  

Avseende jämförelsen mellan Norra kommunens lärare och lärare från den övriga delen av 
Stockholms län, kan vi konstatera att lärare i båda grupperna ger likartade svar på enkätfrågorna. 
Signifikanta skillnader finns endast i internetanvändningen, där lärare i Stockholm använder internet något 
mer än lärare i Norra kommunen. Däremot verkar Skolverket ha större inflytande på lärare i Norra 
kommunen, eftersom lärarna anger att de oftare tar del av böcker, artiklar och allmänna råd från 
Skolverket jämfört med skolorna i Stockholmsurvalet. 
 

4.2.	  Vilka	  kunskapskällor	  anser	  lärare	  är	  viktiga	  för	  kompetensutveckling?	  

 
Diagram 2: Betydelse av olika kunskapskällor för lärares kompetens utveckling 
* p<.05, ** p<.01, Skala: 1: oviktig, 4: mycket viktig 

 

Vid en undersökning av kunskapskällor för lärare i ett skolsystem är det intressant att fråga vilka av dem 
som är viktiga och vilka som är mindre viktiga sett utifrån ett lärarperspektiv. Som vi tidigare nämnt, ses 
här alla kunskapskällor som aktörer i skolsystemet, med intresse av att påverka eller förändra skolan. 
Eftersom de alla har möjlighet att påverka, är det viktigt att förstå vilka av dem som “lyckas” komma in i 
skolan och vilka som inte lyckas. Det finns många kunskapskällor i lärares marknad för 
kompetensutveckling, men de viktigaste är de universitet och högskolor, Skolverket, skolboks- och 
fortbildningsförlag, fackföreningar, privata företag och de egna kollegorna som redovisas i diagram 2 
nedan.  
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Kollegor verkar vara viktigast för lärares kompetensutveckling. Lärare utvecklar mest sin kompetens 
i arbetslag och ämnesgrupper. Även universitet och Skolverket upplevs som mycket viktiga. Därefter 
kommer läromedelsförlagen, vilka även de har höga värden i enkätsvaren. Fackföreningar och privata 
företag anses inte vara lika betydelsefulla som de övriga kunskapskällorna. Undersökningen visar alltså 
tydligt att andra lärare, universitet samt Skolverket är de mest använda och relevanta 
kunskapsproducenterna.  

4.3.	  Hur	  skolans	  styrning	  påverkar	  lärares	  kompetensutveckling	  
Vid en undersökning av lärares kompetensutvecklingskultur är det även av betydelse att undersöka hur 
skolans styrning påverkar denna kultur. Skolan och lärares arbete styrs av nationella dokument som 
läroplanen och kursplaner, men också genom olika former av kontroll av verksamheten. I detta 
sammanhang spelar de nationella proven en stor roll. Skolan styrs även genom lärarutbildningen, eftersom 
staten ansvarar för hur blivande lärare ska utbildas. Slutligen handlar styrningen också om hur de olika 
aktörerna samarbetar och vilket ansvar skolledning och kommuner har för lärare och skolan. I en del av 
enkäten får lärare bedöma hur de olika styrinstrumenten påverkar, eller skulle kunna påverka, deras 
kompetensutveckling (Diagram 6).  

Kursplaner och nationella prov kräver kompetensutveckling, säger lärarna i undersökningen (frågorna 
1-8). Men de menar också att planer och prov kan fungera som verktyg i själva lärararbetet. Nationella 
prov är ett bra diagnosinstrument och de mål baserade kursplanerna ger lärare frihet till utveckling och 
undervisning enligt egna avvägningar och anpassningar. Lärare i Norra kommunen och i övriga 
Stockholms län har här samma uppfattning, vilket tyder på att en nationell politisk kontext uppenbarligen 
skapar likartade uppfattningar. Endast en fråga har en betydande och signifikant skillnad. Båda 
lärargrupperna anser att pressen som de nationella proven bidrar till inte gagnar skolutveckling, men 
skillnaden är att lärarna i Norra kommunen är dubbelt så negativa som lärarna i övriga Stockholms län.  

Lärarutbildningen (frågorna 9-12) har inte något större samband med lärares kompetensutveckling. 
Samtliga delfrågor uppvisar relativt låga värden, jämfört med övriga frågor i enkäten. Varken större eller 
mindre ämnesinnehåll eller pedagogiskt innehåll har någon större inverkan på lärares 
kompetensutveckling. Lärare har inte uppfattningen att det förekommit en betoning av resultat och betyg i 
lärarutbildningen som har skapat rädsla att öppna sig. Även här framkommer ytterst små skillnader mellan 
Stockholm och Norra kommunen. Övriga Stockholms läns lärare anser bara i något högre grad att brister i 
den pedagogiska utbildningen har skapat ett större behov av pedagogisk kompetensutveckling. Intressant 
att notera är att den delfråga som fått högst värden är just den om lärarutbildningens pedagogiska del – här 
upplevs bristen alltså som störst, trots att värdena är låga jämfört med andra delfrågor. 

Lärare ser gärna att deras kompetensutveckling samordnas med andra viktiga aktörer (frågorna 13-
18). Såväl universitet, Skolverket som kommuner borde enligt enkätsvaren spela en större roll i lärares 
kompetensutveckling. Samarbete med andra lärare anser lärarna i undersökningen vara viktigt och de 
förväntar sig en viss ledning från skolledningen när det gäller kompetensutveckling. Vid frågan om 
kommunerna ska styra lärares kompetensutveckling uppstår tveksamhet. Här finns också den enda 
betydelsefulla skillnaden mellan Norra kommunens och Stockholms lärare, då de senare är ännu mer 
tveksamma.  
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Diagram 6: Skolans styrning och lärares kompetensutveckling: Kompetensutveckling (KU), 
kursplaner (KP), nationella prov (NP), lärarutbildning (LU), skolledning (SL) 
* p<.05, ** p<.01; 1: stämmer inte, 4: stämmer helt och hållet 
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5.	  Sammanfattning	  och	  diskussion	  
 

1) För sin kompetensutveckling gör lärare i de två urvalen följande:  
a.  samverkar med kollegor.  
b.  går på seminarier/kurser på universitet och högskolor. 
c.  läser och surfar på Internet.  

2)  Vilka kunskapskällor tycker lärare är viktiga för det egna arbetet?: 
a. Egna kollegor, universitet, högskolor och Skolverket är viktiga. 

3)  Påverkar skolans styrning lärares kompetensutveckling?: Ja, 
a.  skolans styrning påverkar lärares kompetensutveckling.  
b.  nationella prov och läroplan/kursplaner har inflytande på lärares 

kompetensutveckling. 
c.  Skolverket och universitet/högskolor spelar en stor roll i lärares 

kompetensutveckling.  
d.  lärare vill att kompetensutvecklingen ska styras direkt av skolledningen 
e.  det finns bara ett svagt samband mellan lärarutbildning och 

kompetensutveckling 
Figur 2: Svenska lärarens kompetensutvecklingskultur  
 
I det här avsnittet sammanfattas och diskuteras studiens viktigaste resultat och slutsatser. Till att börja med 
framkommer att ett bredare kompetensutvecklingsbegrepp är rimligt för att tydliggöra vad lärare gör för 
sin kompetensutveckling på eget initiativ. Lärare har en självständig uppfattning om formerna för sin 
kompetensutveckling och om lämpliga kunskapskällor. När det gäller kompetensutveckling i yrkeslivet, 
uppträder de som aktiva subjekt på en kompetensutvecklingsmarknad, inte som objekt utsatta för 
förändring. De väljer vissa erbjudanden och väljer bort andra, individuellt eller gemensamt med andra i till 
exempel kurser. Lärare läser, gör internetsökningar och tar del av mer traditionella föreläsningar och 
kurser hos läromedelsförlag eller privata företag. Kunskapskällor, i den mening som definierats här, är 
aktörer som konkurrerar i skolsystemet. Det är tydligt att vissa aktörer är mer betydelsefulla för lärares 
kompetensutveckling och därmed antagligen mer framgångsrika på kompetensutvecklingsmarknaden. Det 
kan även betyda att aktörerna har mer eller mindre inflytande på lärares praktik i klassrummet och därmed 
på skolans utveckling. Om lärare anser att en kunskapskälla är viktig för den egna 
kompetensutvecklingen, så tycks inte kunskapsdomän (pedagogisk, ämnesdidaktisk och ämnesinriktad) ha 
någon större betydelse. Det är alltså inte så att en kunskapskälla är viktig för pedagogiska kunskaper men 
inte för ämneskunskaper. Vad beträffar påverkan från skolans styrning, kan vi konstatera att lärare ser att 
denna har inflytande på deras kompetensutveckling. Nationella prov och läroplaner är särskilt viktiga här, 
men även skolledaren. Staten styr kompetensutvecklingsmarknaden och har därmed inflytande på lärares 
kompetensutveckling, dvs. deras valmöjligheter på marknaden.  
Det teoretiska begreppet lärares kompetensutvecklingskultur, förstått som del av en yrkeskultur kan 
bekräftas av våra data. Det förefaller som om svenska lärare har en gemensam kultur som påverkar deras 
beteende på en kompetensutvecklingsmarknad. På individnivå fann vi inte så många signifikanta 



 14 

skillnader. Särskilt intressant är att det inte framkomer några signifikanta skillnader alls mellan lärare på 
olika stadier i grundskolan avseende deras kompetensutveckling. Det finns inte heller några stora 
skillnader mellan lärare i Norra kommunen och i övriga Stockholms län. I den mån det finns skillnader, är 
de på antingen hög nivå (t.ex. Skolverkets betydelse) eller på låg nivå (t.ex. samverkan med forskare). På 
en marknad som den ovan beskrivna kan svenska lärares gemensamma kompetensutvecklingskultur 
illustreras enligt figur 1 på sidan 6. 

Även om det finns små skillnader och även om få är signifikanta de båda urvalen emellan, kommer vi 
att diskutera de som finns för att undersöka kompetensutveckling på lokal nivå. Beträffande skillnaderna 
mellan Norra kommunens lärare och lärare från övriga Stockholms län kan sägas att lärare i Norra 
kommunen anser att Skolverket och universitet är viktigare för lärares arbete än vad lärare i övriga 
Stockholms län tycker. Mycket viktigare än i övriga Stockholms län är även fackföreningarna, där Norra 
kommunen har ett större förtroende för dem som kunskapskällor. Vi vet att det har gjorts stora 
ansträngningar från Norra kommunens och fackföreningarnas sida när det gäller lärares och skolors 
kompetensutveckling. Det visar på olika aspekter: 1) Våra resultat om skolans styrning visar att lärare 
verkar vilja bli styrda i vissa avseenden. Det förtroende lärare i Norra kommunen känner för sina 
skolledningar, fackföreningar och från kommunen resulterar i att de anser att det är viktigare än lärare i 
övriga Stockholms län att kompetensutvecklingen styrs från kommunen.  

2) Om vissa styrinstrument dominerar, t.ex. nya nationella prov, påverkar det uppenbart också lärares 
uppfattning. Norra kommunens lärare anser att nationella prov skadar utvecklingsklimatet, vilket deras 
kollegor i övriga Stockholms län inte alls tycker i lika hög grad. Norra kommunens lärare är dubbelt så 
negativa som lärarna i övriga Stockholms län. Förklaringen till den stora skillnaden kan ligga i de olika 
tidpunkterna för studiernas genomförande. Den första omgången enkäter gjordes i övriga Stockholms län 
redan i oktober 2008. Lärarna i Norra kommunen besvarade enkäten först i april 2009. Under det halva 
året blev många skolpolitiska förändringar aktuella, t.ex. de nya nationella proven för år 9 i NO och i 
svenska och matematik för år 3. Sannolikt känner sig lärare mer pressade när reformer och nyordningar 
införs. 
 

5.1.	  Relation	  till	  den	  tidigare	  studien	  
Det finns tydliga tecken på existensen av en kompetensutvecklingskultur som delas av svenska lärare. 
Detta faktum blir ännu tydligare vid en jämförelse med den tyska kompetensutvecklingskulturen. I studien 
om tyska och svenska lärares kompetensutveckling framgår att kompetensutvecklingskulturerna är olika i 
Sverige och Tyskland (Wermke, 2011; 2012). Det innebär att lärare har skilda förhållningssätt när det 
gäller såväl kompetensutveckling som kunskapskällor. Båda ländernas lärare förlitar sig främst på sina 
kollegor. När det gäller andra aktörer finns det dock betydande skillnader mellan tyska och svenska lärares 
kompetensutveckling. Som vi har beskrivit, är de senare mer öppna för andra kunskapskällor när det gäller 
kompetensutveckling. Svenska lärare har tydligen förtroende för statliga institutioner som Skolverket och 
universitet, medan sådana relationer närmast är obefintliga i Tyskland. Tyska lärare litar endast på sina 
kollegor och de kunskapskällor de har tillgång till kan leda till en mer konservativ inställning till forskning 
och utbildningsreformer. Tyska lärare kan därför beskrivas som mer självständiga än svenska. Effekterna 
av centrala prov och läroplaner är mycket högre i Sverige när det gäller lärares kompetensutveckling. 
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Lärare vill till och med styras mer i sin kompetensutveckling. Slutligen är svenska lärare mer grupp-
orienterade än sina tyska kollegor, som hellre föredrar att utveckla sina kompetenser på egen hand. 

Dessa olikheter kan bland annat relateras till skillnader i skolans styrning i de båda länderna, samt till 
historiska skillnader vilket även framgår av andra studier. Både kompetensutvecklingsmarknaden och 
lärares beteende på den är inbäddade i en nationell kontext. En undersökning om nordiska lärares 
upplevelser under 1990-talets reformperiod, visar hur osäkra svenska lärare känner sig (Carlgren & Klette 
2008). De har stor professionell frihet, men använder sig inte av den. Svenska lärare efterfrågar och önskar 
sig stöd, bland annat på grund av att pressen från de nationella proven är stor. De målinriktade läro- och 
kursplanerna ger också mer frihet än stöd. Följden är att de nationella proven har blivit dolda kursplaner 
(Skolverket 2001). Tyska lärare litar mycket mer på sin utbildning och ser sig som förmedlare av 
ämneskunskaper. Den nyligen införda mål- och resultatstyrningen har dessutom ännu inte påverkat tyska 
lärare. Svenska lärare var fram till 1980-talet vana vid att vara objekt inom forskning och skolpolitik. 
Forskning och skolstyrelsen avgjorde då vad som var god pedagogik (Carlgren 1998), även om de inte 
allitd höll sig till det. Detta förhållande gäller inte för tyska lärare som alltid har haft stor pedagogisk frihet 
(Cortina m.fl. 2003). I detta sammanhang etableras även begreppet “Lehrfreiheit”/lärarfrihet, vilket 
beskriver tyska lärares speciella autonomi i klassrummet (Westbury m.fl. 2000).  

Man kan alltså ställa sig frågan om svenska lärares öppenhet är ett tecken på professionalitet, då de är 
så osäkra. Detta kan i stället ses som ett tecken för deprofessionalisering. Å andra sidan är det också 
möjligt att tolka tyska lärares låsning och rigida inställning som resultatet av avståndet mellan 
lärarutbildningen, skolans styrning och skolverkligheten. Tyska lärare beskriver sina dåliga erfarenheter 
från lärarutbildningen med exempel som hårda prov (Geeks 1990, Merzyn 2002). De känner sig också 
beroende av skolstyrelsens bedömning när det gäller alla viktiga karriärsteg, från utbildningen fram till 
pensionen (Terhart 2004), och ser inte att detta är priset de betalar för sin frihet (licenssystemet, Hopmann 
2003). Dessutom är det så att lärare måste känna sig respekterade och förstådda av en kunskapskälla för 
att kunna acceptera den. På grund av betingelserna i sitt yrke är lärare alltför sårbara för att göra 
annorlunda. I det svenska systemet lyckas man uppenbarligen skapa ett klimat där lärare känner 
ömsesidigt förtroende och kanske är det som resulterar i öppna lärare och i ett annat och mer 
framgångsrikt styrsystem. 

5.2.	  Avslutande	  reflektion	  
Avslutningsvis kan vi sammanfatta att kompetensutvecklingskulturen är ett produktivt begrepp som kan 
användas för att undersöka lärares kompetensutveckling på en marknad bestående av många olika 
kunskapskällor som producerar kunskap och konkurrerar om lärare. Lärare bestämmer inte bara vilka 
kunskaper som är relevanta och användbara, utan också vilken kunskapskälla de ska vända sig till för 
kompetensutveckling. De kunskapskällor som lärare anser är viktiga och kompetenta har större framgång i 
sina försök att få acceptans hos lärare och påverkar på så vis deras arbete. Jämförelse mellan lärare i olika 
kontexter visar att sättet på vilket kompetensutvecklingsmarknaden är uppbyggd och inbäddad i 
kontextens historia, kultur och politik påverkar lärares kompetensutvecklingskultur. Både lärares 
agentskap och kontextens struktur bidrar därmed till en fördjupad förståelse för betingelserna för lärares 
kompetensutveckling.  
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