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Förord 

Vi vill förbättra kunskapsresultaten och stärka Sveriges konkurrenskraft. Då måste sko-
lan bli så bra som den kan vara och vägen dit är att satsa på lärarna. Allt börjar med en 
bra lärare. Och allt börjar med en lärare som har villkor som möjliggör uppdraget och 
löner som lockar och behåller de bäst lämpade i yrket.

Lärarnas arbete behöver uppvärderas. Det krävs en relativlöneförskjutning och betydligt 
rimligare villkor för ett hållbart lärarliv. Det krävs också för att svensk skola ska kunna 
attrahera de många tusen nya lärare som behövs i skolan de kommande åren och för att 
kommande generationer ska se läraryrket som ett drömyrke. 

Allt för många skolor tar inte fullt tillvara skickliga lärares kompetens. I rapporten ut-
vecklas argumentationen för att ett karriärsystem för lärare är en förutsättning för att 
synliggöra skickliga lärares arbete, vilket ger avsevärt bättre möjligheter att lönemässigt 
premiera lärares arbete. En utveckling av läraryrket mot högre kvalitet och ökad forsk-
ningsbas är i kombination med förbättrade löner och villkor en förutsättning för en skola 
i världsklass. 

Den här rapporten ska bidra till att fördjupa diskussionen om hur läraryrket kan utveck-
las ytterligare och hur lärares löner och villkor bättre kan motsvara deras uppdrag, kom-
petens och yrkesansvar. Rapporten sätter också ljuset på vikten av att lärare ägnar sin tid 
åt rätt saker. Lärare ska hinna vara de lärare de vill vara och kunna ägna sig åt kärnupp-
draget: undervisning av högsta kvalitet för alla elever. 

Rapporten är ett diskussionsunderlag inför Lärarförbundets kongress den 9–12  
november 2010.
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Inledning

Meningen med skolan är utan tvekan att varje elev ska ges möjlighet att nå sin fulla 
förmåga, oavsett bakgrund eller hemförhållanden.1 Skolan har en unik potential i att 
verka kompensatoriskt och ge möjligheter till dem som inte självklart har dem med sig 
hemifrån. Vi vet att den största enskilda faktorn som avgör elevernas resultat är lärarens 
skicklighet.2 Det finns en stor mängd forskningsresultat som stödjer detta och nyligen 
har Skolverket arrangerat en serie fulltecknade konferenser på temat ”Inget slår en skick-
lig lärare”.3 Alla elever ska naturligtvis ha rätten till bra lärare, men vi tvingas inse att 
skillnaden i måluppfyllelse kan variera stort mellan olika klasser i en och samma skola. 
Vissa lärare lyckas helt enkelt bättre i sin undervisning.4 

Enligt McKinsey-rapporten5, som har jämfört olika skolsystem och tittat på framgångs-
faktorer i de skolsystem som lyckats bäst i internationella mätningar, finns det tre nyc k-
elfaktorer som avgör hur väl ett skolsystem lyckas: Det gäller att få rätt personer att vilja 
bli lärare, att utveckla dem till skickliga lärare och att se till att systemet förmår skapa 
förutsättningar som ger varje elev bästa möjliga undervisning. 

Man kan också uttrycka det som att värdet i skolan uppstår i mötet mellan lärare och 
elev, eller annorlunda uttryckt: ett utbildningssystem kan aldrig bli bättre än sina lärare. 
McKinsey-rapporten visar också att skolledare i framgångsrika skolsystem ägnar ca 80 
procent av sin arbetstid åt pedagogiskt utvecklingsarbete. I Sverige är motsvarande siffra 
5 procent. Självklart påverkar det skolans resultat.

Bra skolledare och lärare ger förutsättningar för den bästa skolan för varje elev, för en 
utvecklande skolorganisation och för autonomi för lärarprofessionen. Vi vet det. Vi vet 
också att vi ännu inte har en organisation i skolorna som förmår att ta tillvara, och spri-
da, skickliga lärares kompetens. Den här texten vill inspirera till en diskussion om hur 
skickliga lärare ska premieras och hur organisationen i skolan kan utvecklas så att många 
fler elever kan få ta del av skickliga lärares kunskap. 

Lärares lön ska motsvara deras uppdrag, kompetens och ansvar. Så är det inte idag, då 
lärare – ofta kvinnor – efter ett antal år i yrket i genomsnitt tjänar 10 000 kr mindre än 
jämförbara – oftast mansdominerade – yrkesgrupper i privat sektor. Att anställa, ut-

 1 Med skola menas alla skolformer, med elev menas barn/elever/studerande i alla skolformer.
   2 Hattie, John, Visible learning – a synthesis of over 800 meta-analyses relation to achivement, 

Routledge 2009.
   3 ”Vad påverkar resultaten i svensk skola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer,” 

Skolverket 2009. www.skolverket.se/sb/d/3629
   4 Hattie 2009.
   5 Barber, Michael och Mona Mourshed, How the world´s best-performing school systems come out on top, 

McKinsey & Company, 2007.
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veckla och behålla skickliga lärare måste få kosta. Både när det gäller tid – för utveckling 
av undervisningen, lärarsamarbete och kontinuerlig kompetensutveckling – och när det 
gäller lön. 

Bra lärare ska ha bra betalt. Det ska vi fortsätta att säga. Men vi måste också fortsätta 
att utveckla uppdraget, höja lärares kompetens under hela arbetslivet och ta ett större 
ansvar för yrkets utveckling. Då har vi också större möjlighet att kräva högre löner som 
också åstadkommer den relativlöneförflyttning som vi eftersträvar för läraryrket.  

En profession som driver yrkets utveckling alltmer framåt är lönedrivande. När en yr-
keskår blir mer och mer autonom höjs statusen för yrkesgruppen. Och när samhället 
ser att professionen utvecklar, förbättrar och åtgärdar fel blir det mer naturligt att höja 
yrkesgruppens löner. Läraryrket måste komma dit. Men det kräver att vi som yrkeskår 
tar ansvar för yrkets utveckling, att vi delar våra kunskaper med våra kollegor och till-
sammans förbättrar verksamheten. Vi måste ta ett individuellt och kollektivt ansvar för 
yrkets utveckling. 

Lärare ska ägna sig åt kärnuppdraget – undervisning och elevernas lärande. Men för att 
åstadkomma så högkvalitativ undervisning som möjligt krävs också att lärare får betyd-
ligt mer tid för utvecklingsarbete inom sin arbetstid. Tid till att göra de saker som ökar 
elevernas måluppfyllelse. 

Sveriges konkurrenskraft och framtida välstånd förutsätter att varje elev har möjlighet 
att nå sin fulla potential. För det krävs en skola som lockar rätt personer, det vill säga 
de som blir de skickligaste lärarna, till yrket. För att lyckas med det måste läraryrket – 
från förskola till högskola – ge både en bra lön och goda villkor. Starka och bra avtal är 
naturligtvis en grundförutsättning. Men det räcker inte. Lärare måste få betydligt större 
möjligheter att utvecklas i yrket. Idag finns det flera faktorer som hindrar enskilda lärares 
utvecklingsmöjligheter och håller tillbaka hela lärarkåren, sänker yrkets attraktivitet och 
pressar tillbaka lönen.

Utvecklingen av en gemensam kunskapsbas är en förutsättning för att lärare ska kunna 
kräva, och få en högre lön. Lärarna har allt att vinna på att ta makten över kunskapsut-
vecklingen och bryta strukturer som hindrar yrkets professionalisering såsom ensam-
arbete. Och allt att förlora på att låta bli. Under våren tecknades ett nytt avtal med 
Sveriges kommuner och landsting. Det säger att initiativ som leder till skolutveckling, 
förbättrar resultat och höjer undervisningskvaliteten ska leda till högre lön. Skolledare 
ska också få bättre förutsättningar att lyfta fram lärare som är riktigt bra på det de gör. 
Att vi nu – tillsammans med den största arbetsgivaren – erkänner skickliga lärares bety-
delse gör det nödvändigt att formulera ett karriärsystem som lyfter fram skickliga lärare 
och ger förutsättningar för en bättre undervisning. Att yrkets status och attraktivitet höjs 
är något vi får på köpet.

Det är lätt att föreslå lösningar av typen – skapa karriärtjänster för lärare så löser sig 
resten – men betydligt svårare att definiera problemen bakom. En lösning utan problem 
blir tom och svår att få gehör för. Varför ska vi ha karriärtjänster för lärare? Vad ska de 
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innehålla? Meningen här är inte att ge en lösning på ett problem. Meningen är istället att 
ge underlag för en diskussion så att vi i Lärarförbundet kan enas om en problemdefini-
tion och därifrån bygga förslag till en lösning. En lösning som bottnar i ett problem som 
vi själva har skyldighet, möjlighet och kapacitet att ta ansvar för. Det är ett konkret sätt 
att arbeta för en större yrkesautonomi.

Syftet med denna rapport är att fördjupa diskussionen om skolans och lärarnas möjlig-
heter och villkor. Betoningen ligger strikt på att se möjligheter till förändring och att ta 
ansvar för det som inte fungerar så bra som det skulle kunna göra. 
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Vad är problemet?

Alla lärare undervisar inte på den nivå de skulle vara kapabla till

Påståendet att inte alla lärare undervisar på den kvalitativa nivå de skulle vara kapabla till 
kan upplevas som provokativt. Menar vi att lärare inte gör ett bra jobb? Jo, det gör de, 
de allra flesta. Och det finns massor av utmärkt skickliga lärare i våra skolor. Tyvärr får 
de inte alltid den uppmärksamhet de borde få trots att skillnaden mellan lärarna kan vara 
stor. Och skillnaden blir ofta märkbar för ett barn som går från en lärare till en annan. 
Det är läraren och kvaliteten på undervisningen som är den absolut viktigaste faktorn 
för att eleverna ska nå bra resultat och trivas i skolan. Det innebär att så länge inte alla 
lärare ger en så bra undervisning som de skulle kunna, har vi ett stort arbete att göra. 

Bara som ett tankeexperiment, pröva att vända på påståendet ovan till: alla lärare under-
visar på den nivå de är kapabla till. Om det var så skulle det inte finnas något behov av 
vare sig karriärvägar för lärare eller förbättringar i organisation och villkor. Måluppfyllel-
sen skulle ligga väldigt nära 100 procent.   

Man kan skilja mellan formell lärarkompetens, dvs vilken utbildning och behörighet en 
lärare har, och prestationsrelaterad lärarkompetens, det vill säga vilka uppmätta resultat 
lärarens elever når. Vi vet att lärares formella kompetens har positiv betydelse för elev-
ernas resultat och att lärare som är utbildade i de ämnen de undervisar i når en högre 
målupp fyllelse. Det går också att se en positiv effekt på elevernas resultat när läraren har 
en masterexamen.6 

På senare tid har skillnaden i resultat mellan olika klasser börjat diskuteras alltmer. Ett 
huvudresultat i Skolverkets kunskapsöversikt om vad som påverkar resultaten i svensk 
skola är att det finns mycket stora skillnader mellan lärare i prestationsrelaterad kompe-
tens.7 Internationell forskning visar samma resultat. 

I den allmänna retoriken är det vanligt att prata om ”bra” och ”dåliga” skolor. Och för-
äldrar som väljer skola till sina barn gör sina val på skolnivå och inte på lärarnivå trots att 
det kan vara stora skillnader mellan olika lärare. För i västländerna ligger de stora skill-
naderna i utbildnings kvalitet inte mellan olika skolor, utan mellan olika klasser. 

Det finns stora skillnader inom skolor som handlar om individuella lärares arbete, de-
ras förmåga att skapa goda relationer i klassrummet och de strategier eller metoder de 
använder i undervisningen. I Skolverkets stora genomgång av skolresultat är en av slut-
satserna att det är ställt bortom allt tvivel att lärarkompetens utgör en kraftfull påverkan 
på elevernas resultat.8 Lärarens kompetens och förhållningssätt har också stor betydelse 

 6 Skolverket, Vad påverkar resultaten i svensk skola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer, 
Skolverket 2009.

 7 Skolverket 2009.
 8 Skolverket 2009.
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   9 Sheridan, Sonja, Pramling Samuelsson, Ingrid & Johansson, Eva, Barns tidiga lärande, 
Göteborgs universitet 2009.

   10 Hattie 2009.

för förskolans kvalitet.9 Utifrån resultaten i en stor internationell studie på mer än 800 
meta-analyser om skolresultat menar John Hattie att hälften av lärarna presterar godkänt 
eller bättre, men den andra hälften gör det inte.10 De resultaten manar till eftertanke, och 
till handling. Vi som är lärare måste själva ta ansvaret för att ställa den besvärliga frågan: 
Vad är det i undervisningen som inte fungerar?

För att vi ska kunna få gehör för våra krav måste vi kunna tillstå att det finns problem 
– och visa att vi har förslag på hur vi kan göra något åt dem. Som facklig yrkesorganisa-
tion är det vår uppgift att arbeta för att alla lärare får förutsättningar för att bedriva bästa 
möjliga undervisning, för varje elev. 

Vad innebär problemet för dem som berörs?
Lärares arbete har betydelse långt utanför dem själva. Ändå lyser insatser som på allvar 
förbättrar möjligheterna för lärare att synliggöra och utveckla sin kompetens med sin 
frånvaro. Det gör också forskningsresurser till utbildningssektorn. Vården får exempel-
vis mer än tio gånger så stora resurser till verksamhetsinriktad forskning än utbildnings-
sektorn, trots att både kostnaderna och samhällsnyttan ligger på jämförbar nivå. Skolan 
behandlas som att kunskapen om vad som krävs redan finns och det bara gäller att få 
lärarna att förstå och använda sig av existerande kunskap. Det leder till en stillastående 
organisation som inte förmår att ta tillvara människors kunskap och kompetens; som 
inriktar sig på drift istället för på utveckling.

Att alla lärare inte undervisar på den nivå de skulle vara kapabla till har olika innebörd 
för olika intressenter. Störst betydelse har det för eleverna, men även skolan som institu-
tion, lärarna själva eller exempelvis framtidens näringsliv påverkas av lärares prestation. 
I begreppet det övriga samhället inkluderas demokratiska funktioner, den offentliga sek-
torn och det civila samhället. Det går naturligtvis att räkna upp många intressenter, men 
för tydlighetens skull begränsas antalet till fem.
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Intressent Påverkan
Lärarna • Professionaliseringsprocessen lyckas inte – minskad 

autonomi
• Lärarna blir utförare av ”order” uppifrån
• Lärarnas yrkesmässiga självförtroende sjunker
• Yrkets status och attraktivitet sjunker

Eleverna • Alla elever får inte den undervisning de har rätt till 
för att uppnå sin fulla potential

• Likvärdigheten i utbildningen kan inte garanteras

Skolan • Skolan lyckas inte med uppdraget att ge alla elever en 
bra och likvärdig utbildning

• Skolan kritiseras i media och blir ett öppet slagfält  
för politiker

• Skolan dräneras på kompetens – skickliga lärare slutar

Näringslivet • Företagen får inte tillgång till tillräckligt kvalificerad 
arbetskraft för att lösa framtida problem

• Sveriges konkurrenskraft gentemot omvärlden för-
svagas

Det övriga samhället • Ett aktivt medborgarskap försvåras för dem som inte 
har fått tillgång till en riktigt bra utbildning

• Den offentliga sektorn får inte tillgång till tillräckligt 
kvalificerad arbetskraft för att lösa framtida problem

• Lärares expertkunskap utnyttjas inte

Flera av Sveriges ledande politiker har under de senaste åren poängterat att läraryrket är 
ett av Sveriges viktigaste yrken. Det är lätt att hålla med om när man tittar på vad lärares 
arbete betyder för olika intressenter. Lärare som undervisar på toppen av sin förmåga 
ger förutsättningar för alla elever att nå målen, bidrar till att människor kan delta aktivt i 
ett demokratiskt samhälle och till att både näringsliv och offentlig sektor får tillgång till 
kvalificerad arbetskraft. 

Varför undervisar inte alla lärare på den  
nivå de skulle vara kapabla till?
När skolresultat diskuteras offentligt är det vanligt att se lösningen på bristande målupp-
fyllelse i en bättre lärarutbildning eller omvänt; att kritisera lärarutbildningen som inte 
ger lärarna de kunskaper de behöver för att ge en bra undervisning. Men även om den 
grundläggande lärarutbildningen och rätt behörighet är en viktig förutsättning för hög 

Tabell 1: Intressenter som påverkas om inte alla lärare undervisar på den nivå de skulle vara 
kapabla till
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 11 Hattie 2009.
 12 Skolverket 2009.
 13 Ingrid Carlgren, ”Lärarna i kunskapssamhället – flexibla kunskapsarbetare eller professionella 

yrkesutövare?”, i Forskning om undervisning och lärande, nr 2 2009, Stiftelsen SAF och Lärarförbundet, 
Hattie 2009, Barber och Mourshed 2007.

  14 Carlgren 2009.
  15 Hattie 2009.
 16 Barber och Mourshed 2007.
 17 Larsson, Pär och Löwstedt, Jan, Strategier och förändringsmyter – ett organisationsperspektiv på skolutveckling 

och lärares arbete, Studentlitteratur 2010.
   18 Fullan, Michael, Motion Leadership, the Skinny on Becoming Change Savvy, Corwin mfl 2010.

måluppfyllelse är effekten på elevernas resultat inte så stor som man skulle kunna tro.11 
En bra grundutbildning på avancerad nivå är nödvändig men inte tillräcklig. Det funkar 
helt enkelt inte att grundutbilda lärare, låsa in dem i skolan, slänga bort nyckeln och 
släppa ut dem 40 år senare. Mindre klasser, nivågruppering eller längre ämnesstudier ger 
generellt också liten effekt på elevernas resultat. Även om exempelvis mindre grupper är 
viktigt för yngre elever och för elever med svag socioekonomisk bakgrund så ger det på 
ett generellt plan begränsat genomslag i elevernas resultat.12

Vad är det då som spelar roll? En av orsakerna till att lärare inte alltid undervisar på den 
nivå de skulle kunna är att läraryrket till stor del fortfarande karaktäriseras av ensamarbe-
te.13 Lärarnas kunskaper är personliga och tysta.14 Hattie menar att många lärare har en 
inställning till sitt arbete som karaktäriseras av ”Just leave me alone to teach my way”15 
och att det är en viktig orsak till att lärare inte lär av varandra. Det går inte att lagstifta 
om attityder, så det enda sättet att komma åt det problemet är genom en förändrad kul-
tur och kontinuerlig kompetensutveckling. Aktuell forskning visar också att de skolsys-
tem som lyckas bäst i internationella mätningar har hittat vägar som möjliggör för lärare 
att lära av varandra. Särskilt det finska och det japanska skolsystemet har en kultur där 
lärare arbetar tillsammans, planerar lektioner tillsammans och hjälper varandra att för-
bättra undervisningen. De här systemen har utvecklat en kultur där lärare kontinuerligt 
kan utvecklas i sitt arbete.16 Och det leder till goda resultat.

Även om svenska grund- och gymnasieskolor idag arbetar i olika former av arbets- eller 
ämneslag karaktäriseras lärares arbete fortfarande i hög grad av ensamarbete i den me-
ningen att undervisningen, yrkets kärna, diskuteras allför lite lärare emellan. I förskola, 
förskoleklass och fritidshem är lärare och övrig personal organiserade i arbetslag. Ändå 
råder samma brist på kollegiala samtal kring pedagogiska frågor.

Arbetslagen i samtliga skolformer fokuserar också i stor utsträckning på praktiska arrange-
mang, sociala frågor eller hur man ska planera terminen, vilka teman man ska arbeta med osv. 

En mycket liten del, ca 10 procent, av diskussionerna i arbetslagen handlar om un-
dervisningen, om hur eleverna lär sig eller vad de har svårt med.17 För att elevernas 
måluppfyllelse ska öka krävs att arbets- eller lärarlagen fokuserar mer på hur under-
visningen ska kunna förbättras och att denna inriktning stöds av skolledare.18
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Svensk och internationell forskning visar att både elevens lärande och lärarnas utveck-
ling främjas när lärare arbetar nära tillsammans.19 Både arbetsgivare och skolledare måste 
se till att lärare får tid till detta uppdrag samtidigt som lärare själva måste prioritera elev-
ernas lärande i arbetslagens diskussioner och arbete. Skolledare måste också ges möjlig-
het att vara pedagogiska ledare och ägna sig åt elevers och lärares lärande i mycket högre 
utsträckning än idag.
 
Det är tydligt att det finns saker som behöver förändras för att framtidens skola ska bli 
precis så bra som vi vill ha den. En skola som utbildar unga till yrken som ännu inte 
finns, till att arbeta med teknik som ännu inte uppfunnits och till att lösa problem som 
ännu inte upptäckts. Historiskt sett har skolan genomgått stora förändringar för att möta 
framtidens krav. Förändring är en naturlig del av skolan. Men för framtiden är det vik-
tigt att lärarna blir de som driver förändringsarbetet i skolan och inte, som idag, krafter 
utanför skolan. Annars är risken överhängande att lärare fastnar i rollen som utförare av 
andras direktiv.

Om vi gör en kort historisk tillbakablick är det lätt att se att skolan har förändrats till 
något vi idag ser som självklart, som till exempel att elever ska lära sig om vad globalise-
ring innebär eller att ta sig fram i en it-baserad värld. Vissa saker som är oss fullständigt 
främmande idag var en självklarhet i skolan för bara ett halvsekel sedan. Skolagan, som 
avskaffades 1958, är bara ett exempel. Annat är av mer evig karaktär. Det är svårt att 
tänka sig en bra skola utan en genomtänkt undervisning eller goda relationer mellan 
lärare och elev. Bilden nedan visar på sådant som ansetts viktigt för en bra skola förr 
och sådant som anses vara viktigt idag. Den visar också på att för att få plats med det vi 
anser viktigt idag måste vi ta bort sådant som ansågs viktigt igår. Nedanstående bilder 
ska ses som exempel. Var och en av oss som är lärare kan säkert fylla rutorna med eget 
innehåll, utifrån sitt eget perspektiv.

 19 Larsson och Löwstedt 2010, Hattie 2009, Barber och Mourshed 2007 mfl.
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Figur 1: Historisk förändring i skolan

   20 Skolverket 2009.

Det är svårare, men nödvändigt, att titta på vad som behöver förändras framöver. Ett 
omdiskuterat exempel är nivågruppering där forskning visar att det inte leder till ökade 
resultat, vare sig för låg- eller högpresterande elever. Ändå nivågrupperas exempelvis 
matematikundervisningen i många skolor.20 För att skapa en skola som ger kunskaper 
som behövs imorgon måste vi prioritera genom att ta bort en del av det som vi tar för 
självklart idag. Förändringen kan vara av innehållslig eller organisatorisk karaktär. För-
ändring är både nödvändig och önskvärd. Det viktiga är att lärare inte helt lämnar över 
förändringsarbetet till andra, utan är aktivt drivande i utvecklingen.
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Figur 2: Framtida förändring i skolan?

 21 Marton, Ference, ”Lärarkompetensens osynliga grund”, i Forskning om undervisning och lärande, nr 2 
2009, Stiftelsen SAF och Lärarförbundet.

Att bygga en lärargemensam kunskapsbas
Enligt skollagen ska all utbildning numera vila på vetenskaplig grund och beprövad erfa-
renhet. Och en av de saker vi behöver utveckla i framtidens skola är utan tvivel lärarnas 
yrkesgemensamma kunskapsbas. Den utvecklingen måste drivas av lärare. Och om vi vill 
kalla oss en profession är det också tydligt att denna kunskapsbas måste bygga på veten-
skaplig grund såväl som på beprövad erfarenhet. Enligt Ference Marton, som är en av 
de forskare som utvecklat ”learning study” i Sverige, är kollektiva insatser som fokuserar 
på undervisning och hur elever lär sig specifika saker sällsynta i Sverige.21

Kärnan i learning studies är att titta på något som eleverna tycker är svårt, alltså på det som inte 
funkar. Enligt Hattie är det just när lärare söker orsaker till att deras undervisning inte fungerar 
som förutsättningarna för att lyckas är som störst. Lärare behöver ständigt ställa sig frågor om 
vad som fungerar bäst, för vem det fungerar och jämfört med vad? Och så den avgörande frå-
gan, när fungerar det inte? För att lärare ska kunna arbeta på detta sätt krävs ett utbyte mellan 
lärare, i en kultur som präglas av öppenhet och en tillåtelse att göra fel. Det som inte fungerar 
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kan visa vägen framåt, men då måste man se och prata om det. Learning study är ett konkret 
exempel på ett arbetssätt som leder till en lärardriven, forskningsbaserad kunskapsutveckling 
som i sin tur leder till ny yrkesspecifik kunskap, producerad på plats i klassrummet. Den kun-
skap som produceras kan vara vetenskapligt grundad, om den kompetensen finns i lärarlaget, 
eller den kan vara grundad på beprövad erfarenhet – i ordets rätta bemärkelse.

Det finns naturligtvis många sätt att utveckla lärarnas kollektiva arbete med att förbättra 
undervisningen, och meningen här är inte att förespråka ett sätt. Men learning study och 
de resultat skolor i Sverige och andra länder nått med hjälp av den metoden är för intres-
santa för att ignoreras. Därför tas learning study kort upp som ett exempel på hur lärar-
samarbetet kan tas till en mer systematisk, forskningsbaserad och internationell nivå. 

Learning study – ett exempel på lärarsamarbete  
som ger resultat

För att hjälpa eleverna med att utveckla alla de förmågor, insikter, färdigheter som 
skolan är till för att hjälpa dem att utveckla, måste lärarna förstå elevernas sätt att 
tänka och resonera. De måste fatta vad som inte får tas för givet, vad som måste 
visas samt hur detta kan ske. Det innebär att lärarna tillsammans med andra lärare 
måste begrunda vad som är svårt för eleverna, vad de redan kan och vad som ska till 
för att ta nästa steg. De måste kunna planera och följa upp undervisningen tillsam-
mans; diskutera vad som är lärandets syfte och i vilken utsträckning som dessa syf-
ten uppnås.”22  Ference Marton

En learning study görs av en grupp lärare som undervisar i samma ämne och på samma 
nivå, gärna tillsammans med en forskare (som naturligtvis gärna kan vara både forskare 
och lärare). Lärarna planerar tillsammans en undervisningssituation där utgångspunkten är 
att förbättra elevernas lärande kring något specifikt som de har svårt för, till exempel hur 
man kan förstå en vinkel. Efter att lektionen har planerats genomför en av lärarna lektio-
nen som också videofilmas. Gruppen av lärare tittar sedan på lektionen, diskuterar, analy-
serar tillsammans, genomför förbättringar, och gör en reviderad plan för samma lektion. 
Den nya lektionen genomförs så av en annan lärare i en annan klass, diskuteras, analyseras, 
revideras igen och genomförs en tredje gång. När alla lärare i gruppen genomfört lektio-
nen och ser att den fungerar, så dokumenteras den. Om möjligt publiceras den också i en 
vetenskaplig tidskrift så att den får spridning utanför den egna skolan. 

Flera svenska skolor arbetar systematiskt med learning studies, i flera olika ämnen och 
årskurser. Erfarenheterna är mycket goda, och resultaten i exempelvis matematik har för-
bättrats märkbart. En del av de lärare som har deltagit i learning studies vittnar om att det 
till en början kan kännas ovant att bli observerad och att man måste lära sig att släppa på 
prestigen och erkänna att man inte alltid är säker på det man gör. Samtidigt skapar det en 
unik trygghet i arbetsgruppen, i undervisningen och i relation till föräldrarna. En lärare 
beskriver erfarenheten av att arbeta med learning study så här: 
 

”Det funkar! Det är stort men konkret och den bästa kompetensutvecklingen jag har 
deltagit i under mina 40 år som lärare.”23

 22 Marton 2009.
 23 Inga-Lill Carlsson, lärare i Öjersjöskolan, i 360, särtryck om Learning study, 2009.
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Att arbeta kollektivt med utvecklingen av en gemensam kunskapsbas är att synliggöra 
lärares kompetens och att göra personlig erfarenhet till beprövad erfarenhet. Och det är 
något som behöver göras för att synliggöra lärares kunskap. Vi pratar ofta om beprövad 
erfarenhet men problemet är att det man ofta syftar på är den egna erfarenheten. För att 
erfarenhet ska kunna kallas beprövad krävs att den är just prövad, och att den är delad. 
Hur mycket kunskap man än sitter på som enskild lärare kan den inte utveckla yrket om 
den inte är tillgänglig för andra. Högskoleverket definierar beprövad erfarenhet så här:

Beprövad erfarenhet är något mer än erfarenhet, också om den är lång. Den är 
prövad. För detta fordras att den ska vara dokumenterad, i varje fall på något 
sätt kommunicerad så att den kan delas med andra. Den ska också i ett kollegi-
alt sammanhang vara granskad utifrån kriterier som är relevanta för erfarenhe-
tens verksamhetsinnehåll. Den bör också vara prövad utifrån etiska principer: 
all erfarenhet är inte av godartat och därmed efterföljansvärt slag. Med en 
sådan prövning kommer man nära det vetenskapliga arbetssättet även om inne-
hållet kan vara ett annat än det vetenskapligt genererade.24

Alltför många skolor i Sverige har en organisation som inte fullt ut tar tillvara och 
utvecklar lärares kompetens.

 24 Rapport 2008:8 R, ”Uppföljande utvärdering av lärarutbildningen, Högskoleverket.

För att lärare tillsammans ska kunna utveckla en yrkesgemensam kunskapsbas krävs en 
organisation som understödjer detta. Det kan handla om allt från att se till att lärare har 
tid att gemensamt utveckla undervisningen, som i fallet med learning study, till att skapa 
en fastare karriärstruktur där skickliga lärares kunskaper tas tillvara och sprids i organisa-
tionen. I det här arbetet är avtalen en viktig del. Tydligast uttrycks det i det kommunala 
avtalet HÖK 10. Det säger att en ändrad arbetsorganisation som leder till förbättrade 
resultat och ökad måluppfyllelse, oavsett skolform, ska ge högre lön.

Vi är överens om att vi gemensamt vill höja kvaliteten i skolan. Vi vill ha bra 
arbetsmiljö. Vi vill attrahera de bästa till läraryrket. Om Sverige ska hålla hög 
kvalitet ur ett internationellt kunskaps- och konkurrensperspektiv, så måste 
parterna arbeta gemensamt för att uppnå dessa mål. HÖK 10

Bakgrunden till avtalstexten är att både lärarorganisationer och arbetsgivare insett att 
allför många skolor inte har en organisation som främjar utveckling. Skolan är i mångt 
och mycket en driftsorganisation som utför direktiv utifrån, när den istället borde vara 
en utvecklingsorganisation som förändras inifrån. Då skulle också förutsättningar fin-
nas för en utökad autonomi för lärare. Att skolan behandlas som en driftsorganisation 
får konsekvensen att lärarna inte är drivande i utvecklingen av organisationen. En annan 
konsekvens är att läraryrket blir ett inlåsningsyrke som saknar de utvecklingsmöjligheter 
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det skulle kunna ha, vilket i sin tur leder till att vi inte lyckas attrahera de studenter som 
skulle bli de bästa lärarna. Och det är allvarligt.

Utveckling som resulterar i högre måluppfyllelse ska ge mer betalt enligt det avtal vi 
tecknat med Sveriges kommuner och landsting. Lärarförbundet avser att nå liknande 
överenskommelser inom det privata avtalsområdet. Därför är utvecklingen av yrket 
också väsentlig för att lärares löner ska kunna öka mer än för andra yrkesgrupper i sam-
hället.

Lärarprofessionen – finns den?
Skolan är allt för intressant för en rad politiska och andra agenter för att mak-
ten över den skulle lämnas helt i händerna på lärarna.25

 Sofia Persson

Det råder ingen tvekan om att professionsstyrning i strikt mening ter sig direkt 
stötande för den politiska ledningen.26

 Bo Lindensjö och Ulf  P. Lundgren

Vi talar gärna om läraryrket som en profession. Samtidigt är det tveksamt om läraryr-
ket uppfyller de kriterier som man brukar sätta upp för vad som är en profession – en 
yrkesspecifik kunskapsbas med kontroll över kunskapsutvecklingen, autonomi i yrkes-
utövandet, kontroll över vilka som släpps in eller utesluts ur yrket samt etiska regler. Vi 
kan nog säga att vi kommit en bit på väg i professionssträvandena i och med yrkeslegiti-
mationen och de etiska regler som lärarorganisationerna har utarbetat tillsammans. Och 
även om vi de senaste åren har nått framgångar när det gäller förståelse för behovet av 
mer professionsbaserad forskning och forskarutbildning för verksamma lärare är det en 
lång väg kvar innan vi kan påstå att läraryrket har en yrkesspecifik kunskapsbas som vilar 
på vetenskap och beprövad erfarenhet, och att lärarna är de som har kontroll över kun-
skapsutvecklingen. Innan vi har nått dithän kan vi inte heller hävda att vi har autonomi i 
yrkesutövandet. 

Alla skattefinansierade yrkesgrupper är utsatta för styrning, och ska så vara i ett demo-
kratiskt samhälle. Det är ingenting konstigt med det. Det viktigaste är att skilja på inre 
och yttre styrning. Politiker kan formulera förväntade resultat och sedan lämna till de 
yrkesverksamma att se till att målen uppnås. Då handlar det om en inre styrning. Det 
är också vad man kan förvänta sig av en profession, det vill säga att professionen ska 
styra sig själv utifrån uppsatta mål. Men lärarnas vardag idag består till stor utsträckning 
av detaljerade instruktioner för hur arbetet ska gå till, och lärare blir utförare av andras 
direktiv. Då handlar det istället om yttre styrning. Ingrid Carlgren menar att: ”Ju starkare 

 25 Persson, Sofia, Läraryrkets uppkomst och förändring – en sociologisk studie av lärares villkor, organisering och 
yrkesprojekt inom den grundläggande utbildningen i Sverige ca. 1800–2000, Göteborgs universitet 2008.

 26 Lindensjö, Bo och Lundgren, Ulf  P., Utbildningsreformer och politisk styrning, HLS förlag 2005.



17 (24)

den yttre styrningen är i förhållande till den inre, desto mer relevant verkar det vara att 
tala om en deprofessionalisering.”27 Slutsatsen blir att lärarkåren fortfarande har en lång 
väg att gå innan vi kan tala om autonomi.

Innan en tillräckligt stor andel av lärarna deltar aktivt i kunskapsutvecklingen inom 
yrket kommer vi inte att lyckas med att hävda autonomi och en stark profession.

Som en illustration kan vi göra en jämförelse med en annan profession som anses vara 
en väl utvecklad profession med en egen kunskapsbas – läkarna. 

Inom läkarkåren är idag cirka 20 procent disputerade, och en stor andel är också på 
väg och går forskarutbildning. Dessutom är det vanligt att disputerade läkare också är 
verksamma som ”vanliga” läkare, och det är inte ovanligt med tjänster som kombinerar 
forskning med arbete som praktiserande läkare. Den kunskap som behövs för att utöva 
yrket förändras hela tiden och skapas i hög utsträckning inom kåren. Allt det här gör att 
läkarna som yrkeskår inte är så sårbara för tryck från omvärlden. Den styrning som finns 
kommer i form av uppgifter att lösa eller mål att uppnå. Hur det sedan ska gå till är en 
uppgift för professionen.

 27 Carlgren 2009.

Figur 3: Andel leg läkare som är disputerade eller i forskarutbildning
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De ”vanliga läkare” som arbetar inom vården befinner sig i en kunskapsproducerande 
miljö, där man hela tiden träffar kollegor som aktivt deltar i yrkets kunskapsutveckling. 
De vetenskapligt kompetenta läkarna är tränade i att värdera och reflektera över den 
forskning och de förändringskrav som kommer utifrån, och kan därmed värdera, bemö-
ta och sålla olika förslag utifrån en solid och gemensam kunskapsbas. Det gör att läkarna 
kan agera som ett kollektiv, och att varje individ inte behöver värdera varje inkommande 
förslag på egen hand. Man skulle kunna uttrycka det som att de vetenskapligt skolade  
läkarna fungerar som ett filter eller en buffertzon i förhållande till yttervärlden, vilket 
leder till att bara de krav som är relevanta tas emot och genomförs. Eftersom det är fö-
reträdare för yrket som granskar och värderar kraven utifrån, stärks professionens auto-
nomi. De kunskaper som produceras rör sig också med lätthet mellan de olika lagren. 

Om vi istället väljer att titta på läraryrket utifrån samma modell blir bilden annorlunda. 
Det ”filter” som finns mot omvärlden i form av vetenskapligt kompetenta lärare är för-
svinnande tunt. Mindre än två procent28 av lärarna är disputerade och ännu färre arbetar 
verksamhetsnära, på plats i förskolor och skolor, med forskning och utveckling som 
handlar om de frågor lärare ställer i sin vardag. 

 28 Uppskattad siffra eftersom det är svårt att veta hur många lärare som disputerat, och vilka som 
stannat kvar och verkar inom skolan.

Figur 4: Andel lärare som är disputerade eller i forskarutbildning
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Det tryck som kommer utifrån, i form av politiska beslut, annan forskning (det kan vara 
allt från hjärnforskning till ekonomisk forskning) och medias mer eller mindre nyan-
serade uttalanden om skolan måste hanteras av alla lärare, var och en för sig, och man 
har inte den auktoritet eller den autonomi som krävs för att kunna hävda professionens 
kunskap. För den kunskapen är inte delad. Den finns i enskilda lärare och försvinner 
med dem när de lämnar skolan. Förändringstrycket når ända in klassrummet, utan att ta 
omvägen över en reflekterande och kritiskt granskande profession. Konsekvensen blir 
en ytterligare försvagning, eller deprofessionalisering, av lärarkåren.

Lärarnas kontroll över kunskapsutvecklingen verkar enligt vissa bedömare snarare ha 
minskat än ökat. Historiskt sett, fram till 1950-talet, var lärarna mer delaktiga i kun-
skapsutvecklingen och fungerade som medforskare, hypotesformulerare och lösningsut-
vecklare. Sedan dess har utvecklingen gått mot att lärarna istället förväntas fungera som 
implementerare av forskningens resultat. När det inte fungerat har lärare uppfattats som 
problemet, som förändringsobenägna individer som försvårar omsättningen av forsk-
ningsresultat i praktiken.29

Men det finns trots allt en positiv utveckling. Under de senaste åren har satsningar gjort 
på att återigen göra lärare delaktiga i kunskapsutvecklingen genom särskilda forskarsko-
lor för verksamma lärare. Ett fyrtiotal av Sveriges kommuner har insett fördelarna med 
att satsa på forskning och finansierar så kallade kommundoktorander inom skolans 
och förskolans område, det vill säga verksamma lärare som med finansiering från kom-
munen går forskarutbildning på del av sin tjänst. Statliga satsningar har också gjorts på 
forskarskolor för förskollärare och lärare. Och bäst av allt – det de lärare som går fors-
karutbildning idag helst vill göra imorgon är att arbeta i skolan med verksamhetsnära 
forskning, utveckling och undervisning.30 Denna grupp utgör en stor potential inför 
framtiden – förutsatt att arbetsgivaren vet hur de ska dra nytta av dessa lärares kompe-
tens. Ference Marton går till och med så långt som att säga att det vi upplever idag är 
”lärarnas återerövring av den yrkesrelevanta forskningens arena.”31 Den utvecklingen 
ska vi i Lärarförbundet fortsätta driva för att skapa en lärardriven utveckling med utö-
kade möjligheter till att göra lärarkarriär. Om vi lyckas kommer det att bidra till att yrket 
värderas högre, lönerna och arbetsvillkoren förbättras och yrkets attraktivitet ökar.

 29 Carlgren 2009.
 30 Lärarförbundet har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting genomfört en kartläggning  

av samverkan mellan lärosäten och kommuner inom utbildningsområdet. 
   31 Marton 2009.
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Ett lärardrivet karriärsystem

Vad händer när karriärvägar för lärare utvecklas?
1. De mest utvecklingsbenägna lärarna stannar i yrket
2. Lönespridningen ökar
3. Yrket får hög attraktionskraft (högt söktryck till lärarutbildningen)
4. Skolan ökar, måluppfyllelsen – leder på sikt till ökad konkurrenskraft för  
 Sverige på den globala marknaden
5. Lärares löner ökar, yrkets status höjs 
6. Skolan karakteriseras mer av att vara en utvecklingsorganisation 
7. Skolan kan följa skollagens krav om att den ska vila på vetenskaplig 
 grund och beprövad erfarenhet
8. Lärarkåren är en profession

I Lärarförbundets vision för skolan har skickliga lärare lön, befogenheter och ansvar 
som speglar deras kompetens och arbetsuppgifternas komplexitet. De har uppdrag eller 
positioner som gör att deras kunskap lätt kan spridas och delas av andra. Skolan är en 
utvecklingsorganisation och lärarna har en stark vetenskaplig kunskapsbas där lärarna 
själva är drivande. Lärarna har höga positiva förväntningar på varje elev och kopplingen 
mellan vetenskap och praktik är stark. 

Visionen ligger helt i linje med den internationella forskningen på området. Vi ser pro-
blemet, och vi ser vart vi vill komma. Men frågan kvarstår. Hur tar vi oss dit?

Figur 5: Hur tar vi oss till målet?
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Karriärtjänst Innehåll

Lärarmentorer • Lärare till lärare. Särskilda lärarmentorer som är ut-
bildade till att stötta andra lärare, de finns på plats i 
klassrummet, ger feedback så att lärare kan reflektera 
över sin egen praktik, och deltar i lektionsplanering. 
Lärarmentorer kan vara anställda på heltid eller på 
del av sin tjänst. Kvalifikationerna är att man själv är 
en erkänt skicklig lärare plus att man har utbildning 
för uppdraget. Exempel från England.32 

Expertlärare • Lärare med erkänt god ämnesdidaktisk kompetens som 
har särskilt ansvar för att utveckla ämnet. Leda ämnesut-
vecklingsråd etcetera. Fanns tidigare i Stockholms stad. 

• Matematikutvecklare i kommuner (utbildas på NCM)

Särskilt kvalificerade  
lärare

• Lärare som har utfört ett väl dokumenterat pedago-
giskt utvecklingsarbete. Det ska utgå från lärares var-
dagliga arbete och syfta till att utveckla och förbättra 
undervisningen. Exempel från lärarutredningen SOU 
2008:52, s204ff).

Lektorer • Lärare ska enligt nya skollagen benämnas lektor om 
hon/han har minst licentiatexamen och under minst 
fyra år har visat pedagogisk skicklighet. Innehållet i en 
lektorstjänst skulle kunna vara att leda learning stu-
dies eller forskningscirklar. Vetenskapligt kompetenta 
lärare ska ha tid för forskning och spridning av forsk-
ningsresultat. Stort arbete med att fylla begreppet lek-
tor med ett meningsfullt innehåll.

Om problemet är att alla lärare inte undervisar på den nivå de skulle vara kapabla till 
måste vi söka efter lösningar som bygger lärares gemensamma kunskapsbas och ger 
lärare förutsättningar att utveckla den bästa undervisningen för varje elev. Begreppet 
karriär kanske leder tankarna till ett hierarkiskt system med gammaldags lektorer, förste-
lärare och tillsynslärare. Är det dit vi ska tillbaka? Svaret på den frågan är tveklöst nej. Vi 
behöver skapa något nytt. Och vi som är lärare måste vara med och definiera det.

Syftet med karriärsystemet måste vara att utveckla lärares gemensamma kunskapsbas, 
både på vetenskaplig nivå och när det gäller kunskap som vilar på beprövad erfarenhet. 
För att eleverna ska nå bättre resultat behöver skolan ett lärardrivet karriärsystem som 
synliggör skickliga lärares kompetens och bygger kompetens hos de lärare som ännu 
inte nått sin fulla potential. Det står klart att framtiden kräver en helt ny utvecklingsori-
enterad organisation. Det räcker inte med spridda skurar eller enstaka forskarutbildade 
lärare utan vad som behövs är en kulturförändring – bort från den ensamma läraren i sitt 
klassrum. Lärare som arbetar tillsammans med att förbättra undervisningen kan enligt all 
tillgänglig forskning försätta berg.

 32 Barber och Mourshed 2007.
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Utvecklingsledare • Arbete med att förbättra organisationen, kompetens-
utveckling etcetera. Uppföljning, utvärdering, kvalitets-
redovisning – stöd till rektor. Ansvarar för att inom 
programrådet/-ämnesområdet/institutionen leda och 
samordna lärarnas arbete. Exempel från Lunds kom-
mun

Skolledare • Skolledare ska ta ansvar för elevernas och lärarnas 
lärande och för skolans resultat och utveckling

Pedagogistor/ 
Ateljeristor

• En pedagogista arbetar med kvalitetsutveckling och 
ansvarar för att driva pedagogiska frågor i förskolor 
med Reggio Emilia-inriktning

• En ateljerista leder arbetet med estetiska lärandepro-
cesser i förskola och skola med Reggio Emilia- 
inriktning.

Genuspedagoger • Lärare som gått genuspedagogisk utbildning och som 
arbetar med genuspedagogik och utbildning av kol-
legor

Kommundoktorander • Lärare som är antagen till forskarutbildning, där kom-
munen är med och finansierar. Oftast har läraren 
kvar sin lön och anställning hos kommunen och går 
forskarutbildningen på deltid. Denna tjänst ska leda 
vidare till en tjänst som lektor

Flexit-tjänster Anställning för disputerade lärare. Syftet med anställ-
ningen är att:
• Bygga broar mellan utbildningsvetenskaplig forskning 

och skolan
• Underlätta kunskapsutbyte och stimulera kontakter så 

att fler skolor kan se och nyttja kompetensen hos dis-
puterade lärare och vice versa.

• Påverka meriteringssystemet så att akademin i högre 
grad värderar erfarenheter från skolans värd

Denna typ av tjänster finns för forskare inom humaniora 
och samhällsvetenskap i samverkan med företag och fi-
nansieras av Riksbankens jubileumsfond. Något liknande 
bör kunna utvecklas för disputerade lärare

Professor med anställ-
ning i kommun

Professor inom det utbildningsvetenskapliga området 
som anställs i en kommun för att arbeta med utveck-
lingsfrågor för skolan. Liknande konstruktion finns inom 
vården idag.
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VFU-handledare/lokal 
lärarutbildare

Lärare med handledarutbildning och minst tre års erfa-
renhet som tar ansvar för nästa generations lärare

Arbetslagsledare Lärare som leder arbetet i arbetslag

Inspektörer Lärare som går vidare till anställning på Skolinspektionen 
och inspekterar/utvärderar skolor

* Denna lista kan med fördel förlängas och förbättras utifrån kongressens  
diskussioner
Tabell 2: Exempel på verkliga och föreslagna karriärtjänster för lärare – i Sverige och internationellt

Slutord
Ett karriärsystem för lärare är en förutsättning för att synliggöra skickliga lärares arbete, 
för en utveckling av en gemensam kunskapsbas, för att skolan ska bli en modern arbets-
plats med goda villkor och för en lön som står i relation till lärares kompetens och ut-
bildning. För stora grupper av lärare finns en tradition av ensamarbete som måste brytas 
för att professionaliseringsprocessen ska nå ända fram.

Att i stor utsträckning behöva arbeta ensam med sin klass skapar en ond cirkel där det 
blir svårare och svårare att dela kunskaper med andra, svårare och svårare att ställa frå-
gor om vad det är som inte fungerar och svårare och svårare att be om hjälp från sina 
kollegor. Och detta i sin tur leder lätt till en situation där lärare håller fast vid idéer och 
undervisningssätt som inte fungerar, och där de litar mer på sina egna erfarenheter än till 
andras. Den ensamma läraren är inte en person som gynnar en gemensam kunskapsbas. 
Den ensamma läraren gynnar inte läraryrkets professionalisering. Det är när lärare går 
samman och diskuterar elevernas lärande som den yrkesgemensamma kunskapsbasen 
växer och vi tar steg mot en yrkesprofession. 

Om skolan skulle vara organiserad på ett sådant sätt att det blir synligt vad var och en 
gör skulle möjligheterna till utveckling och lärande öka. Lärarna skulle ha större möjlig-
het att bygga och utveckla en gemensam erfarenhets- och kunskapsgrund. Samtidigt ska 
man vara medveten om att ökad insyn leder till att de enskilda lärarna förlorar en del av 
sin autonomi. Men det man vinner är ett ökat förtroende och en ökad autonomi för hela 
yrkeskåren. Det är den avgörande faktorn för att förbättra lärares arbetsvillkor, höja lära-
res löner och för att göra läraryrket till ett eftertraktat yrke. Den oundvikliga frågan blir 
då: Är vi som lärare beredda att överge en del av vår individuella autonomi till förmån 
för en starkare lärarprofession?
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