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1. Inledning 

”Det livslånga lärandet” är en formulering som ofta används för att beskriva lärande, inte bara 

det som sker i utbildningsinstanser utan i flera olika miljöer och vid olika tidpunkter i en individs 

liv. I Sverige gäller lagstadgad nioårig skolplikt, och skolan spelar därför en viktig roll i det 

livslånga lärandet (Skollagen, SFS 2010:800). Skolans uppdrag är att ”överföra grundläggande 

värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i 

samhället” (Skolverket, 2011). Undervisningen ska således ge eleverna goda förutsättningar att 

tillgodogöra sig kunskaper genom flera olika förmågor utöver att kunna skriva, läsa och räkna, så 

som kritiskt tänkande, observationsförmåga. Förmågor som är nödvändiga även efter avklarad 

skolgång. 

Dagens samhälle benämns ofta som ett informationssamhälle där teknologi och naturvetenskap 

är i fokus i form av bl.a. datorer, internet och klimatfrågor. Behovet av en relevant och givande 

undervisning i de naturvetenskapliga ämnena i skolan är följaktligen stort i ett sådant samhälle. 

Internationella jämförelser som PISA visar dock på att svenska elevers kunskaper inom de 

naturvetenskapliga ämnena sjunker (Skolverket, 2013). Även elevernas inställningar till de 

naturvetenskapliga ämnena i skolan är oroväckande negativa. Den internationella studien ROSE 

visar på att svenska elever vid 15 års ålder har väldigt negativa inställningar till de 

naturvetenskapliga ämnena. Jämfört med andra deltagande länder är svenska elevers 

inställningar bland de lägsta i studien (Sjöberg, 2005). Att eleverna när de går ur grundskolan 

uppvisar både lägre kunskapsnivåer än tidigare och svalt intresse för naturvetenskapen i skolan 

är i stark kontrast mot behovet av ett livslångt lärande i dagens samhälle. I en studie genomförd 

av EU 2005 framgick det att 81 % av Sveriges befolkning höll med om påståendet att unga 

personers intresse för naturvetenskap är essentiellt för vårt framtida välstånd. 64 % av de 

tillfrågade ansåg även att undervisningen av de naturvetenskapliga ämnena i skolan inte var 

tillräckligt tilltalande (Eurobarometer, 2005). 

Att vända dessa trender innebär stora utmaningar för skolan. Några som innehar den kanske 

viktigaste rollen i att lösa dessa utmaningar är de lärare verksamma i skolan och som undervisar i 

de naturvetenskapliga ämnena. Lärarnas ämneskunskaper och pedagogiska förmågor är 

avgörande för elevernas resultat och inställning till de naturvetenskapliga ämnena. Behovet av 
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kompetensutveckling för lärare är påtagligt, och rätten till kompetensutveckling är till och med 

skyddad i svensk lag. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att i en litteraturstudie identifiera och redogöra för ett antal faktorer 

som forskning visat vara väsentliga vid kompetensutveckling av lärare. Detta arbete har en 

innehållslig fokusering på lärare som arbetar med naturvetenskapliga ämnen i grundskolan. Ett 

delsyfte med denna uppsats är således att analysera tidigare studier och i dessa identifiera vad 

som anses vara centralt för framgångsrik kompetensutveckling. Därefter syftar arbetet till att 

sammanställa dessa med målsättningen att tydliggöra centrala kvaliteter, som kan användas i 

fortsatt arbete. 

1.2 Frågeställningar 

 Vad säger tidigare studier om vad som är viktiga faktorer vid kompetensutveckling av 

lärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen? 

 Hur skulle dessa faktorer kunna sammanställas för att illustrera överlappningar och 

särskiljande drag?  
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2. Begreppsdefinition 

2.1 Kompetensutveckling 

I dagligt tal om utbildning av verksamma lärare förekommer flera olika begrepp som ofta syftar 

till samma sak, kompetensutveckling. Till de vanligaste hör fortbildning, vidareutbildning och 

kompetensutveckling. Ekholm (1989) anser att det finns en åtskillnad mellan begreppen 

fortbildning och vidareutbildning. Fortbildning används som benämning för aktiviteter som är 

tidsmässigt korta, och ofta har en övergripande inriktning, som allmänna pedagogiska metoder. 

Vidareutbildning definierar Ekholm som utbildning som sker efter grundutbildningen och som är 

mer inriktade på att fördjupa ämneskunskaper. De pågår även under längre tidsperioder jämfört 

med fortbildningsaktiviteter. Nilsson (2006) beskriver hur begreppet personalutveckling var 

rådande fram till 1990-talet, och att fortbildning och vidareutbildning innefattades i det 

begreppet, Författaren definitioner av fortbildning och vidareutbildning är i stort samma som 

Ekholms, dock lägger inte Ekholm samma vikt vid tidsaspekten som avgörande mellan de olika 

begreppen. Vidare beskriver Nilsson hur orden personalutveckling, fortbildning och 

vidareutbildning i utbildningspolitiska sammanhang under 1990-talet kom att ersättas av 

begreppet kompetensutveckling, som då har en vidare mening än de föregående I proposition 

1999/2000:135 lade dåvarande regering fram förslag på en förnyad lärarutbildning, som en del 

av denna proposition gavs följande definition av kompetensutveckling:  

”Kompetensutveckling är ett vidare begrepp än fortbildning, och rymmer såväl 

ämnesbreddning som ämnesfördjupning, metodutveckling, arbetslagsutveckling, 

forskning och utvecklingsarbete samt annan verksamhetsutveckling av betydelse 

för förskolan, skolan och vuxenutbildningen” (Proposition 1999/2000:135, 2000, 

s. 29) 

Inom internationell litteratur används ofta begreppet ”in-service training”, och syftar då till all 

utbildning som ges till redan verksamma lärare. Det görs ingen åtskillnad mellan olika former av 

utbildning som svenskans fortbildning och vidareutbildning. Begreppet ”in-service training” är 

således närmast jämförbart med ”kompetensutveckling”. Även begreppet ”professional 

development” används frekvent och är även det jämförbart med ”kompetensutveckling”, även 

om direktöversättningen ”professionell utveckling” ibland förekommer.  
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2.2 Inquiry-based / forskningsbaserad undervisning 

Ett annat vanligt förekommande begrepp i internationella studier rörande kompetensutveckling 

är ”inquiry”. National Research Council definierar begreppet som ”de många sätt genom vilka 

forskare studerar världen och föreslår förklaringar baserat på de bevis som fås av deras arbete” 

(National Research Council, 1996, s. 23). Inom skolan handlar det då om att elever ska använda 

vetenskapliga metoder så som att göra observationer, analysera och tolka data, basera svar på 

bevis, samt kommunicera och förklara resultat (National Research Council, 1996). I denna studie 

är ”inquiry” översatt till ”forskningsbaserad undervisning”. 

2.3 Peer review / referentgranskning 

Att en studie är ”peer reviewed” innebär att studien har granskats av oberoende forskare som har 

kontrollerat studiens metod samt resonemang. ”Peer review” är en form av självreglering för att 

säkerställa att publicerad forskning håller en viss standard. I svenskt språk används ofta termen 

”referentgranskning”.  

2.4 Hypermedia 

Begreppet hypermedia avser i denna studie grafik, ljud, video och text som är länkade med 

varandra. Ett vanligt exempel på hypermedia är Internet, där en användare kan klicka på 

exempelvis en bit text på en websida som länkar till en video eller bild (Nationalencyklopedin, 

2014b).  

2.5 Blooms taxonomi 

Blooms taxonomi är en systematisk kategorisering av kunskap och tillhörande frågor inom 

utbildning utifrån hur avancerade de är. Taxonomin består av följande sex nivåer:  

 Kunskap 

 Förståelse 

 Tillämpning 

 Analys 

 Syntes  

 Utvärdering 

Där kunskap är den lägsta nivån och utvärdering den högsta. Kunskap innebär kunskap om olika 

fakta. Förståelse innebär t.ex. att kunna jämföra olika fakta. Tillämpning innebär att kunna 
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använda kunskap för att lösa nya problem. Analys innebär att kunna analysera kunskapen, finna 

orsaker eller samband. Syntes innebär att kunna sammanställa fakta på ett nytt sätt än tidigare. 

Utvärdering innebär att kunna dra slutsatser kring fakta utifrån olika kriterier (Caulfield-Sloan & 

Ruzicka, 2005).  

 2.6 Kontextbaserat lärande 

Med kontextbaserat lärande menas i denna studie att undervisningen lägger fokus på att 

undervisa inom en viss kontext. Att sätta in undervisningen i en för eleverna känd kontext, 

exempelvis samhället utanför skolan (Stolk et al., 2011).  

2.7 Aktionsforskning 

Aktionsforskning definieras som forskning där den som bedriver forskningen är mycket aktiv i 

planering och genomförande av den aktion som studeras. Kritik mot aktionsforskning är att 

forskaren blir för involverad i det som ska studeras för att kunna vara objektiv 

(Nationalencyklopedin, 2014a) 

2.8 Precisionsinstrument 

Med begreppet precisionsinstrument menar Caulfield-Sloan och Ruzicka (2005) verktyg som 

t.ex. avancerade frågor som läraren kan applicera för att utvidga och göra all sin undervisning 

mer betydande. 
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3. Bakgrund 

3.1 Kompetensutveckling som metod – en historisk och nutida betraktelse 

Att lärare deltar i olika aktiviteter för kompetensutveckling är ingenting nytt i Sverige. Redan 

under 1800-talet uppstod traditioner av att lärare samlas för att utvecklas professionellt och 

känna en kollegial samhörighet, då ofta som ett resultat av att lärarna var spridda över stora 

geografiska områden till följd av bondesamhället. Under 1900-talet levde dessa traditioner att 

samlas vissa dagar vidare och utnyttjades av myndigheter för att få ytterligare möjlighet att 

påverka landets lärare. Under 1980-talet användes 5 dagar av arbetsåret för deltagande i sådana 

studiedagar (Ekholm, 1989). Under 1990-talet kommunaliserades svensk skola varpå antalet 

studiedagar inte längre regleras nationellt på samma sätt. Istället flyttades ansvaret för 

kompetensutveckling ner på lokal verksamhetsnivå och idag regleras tiden för 

kompetensutveckling via kollektivavtal som lärarnas fackförbund slutit med majoriteten av 

arbetsgivarna. Enligt avtalet ska 104 timmar per heltidsanställd och verksamhetsår avsättas för 

kompetensutveckling (Lärarnas samverkansråd, 2012). Noterbart är att inte alla arbetsgivare 

undertecknat ett sådant kollektivavtal som reglerar tidsaspekten, dock är alla lärares rätt till 

kompetensutveckling skyddad i skollagen (Skollagen, SFS 2010:800). 

I frågan om hur stor effekt kompetensutveckling ger sett till kostnader hänvisar Gustafsson och 

Myrberg (2002) till en israelisk studie genomförd på 1990-talet som jämförde hur stor effekt 

kompetensutveckling av lärare har jämfört med att öka lektionstid eller minska klasstorlek till 

samma kostnad. Resultatet var att kompetensutveckling gav betydande högre resultat på 

elevernas prestationer jämfört med de två andra faktorerna om samma mängd ekonomiska medel 

användes. Kompetensutveckling är inte den enda metoden som påverkar elevers resultat, men 

ofta styrs valet av metod av tillgång till ekonomiska resurser. Huruvida det går att generalisera 

resultaten från denna studie är som Gustafsson och Myrberg påpekar inte självklart, de påpekar 

dock att det användes en väl beprövad metod för kompetensutveckling. Samtidigt får 

kostnaderna för att minska klasstorlek eller öka lektionstid vara av liknande art som i svensk 

skola, mindre klasser med samma ursprungsmängd elever leder till ett behov av både fler 

klassrum och fler lärare oavsett land. 
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3.2 Kompetensutveckling på nationell nivå 

Begreppet kompetensutveckling är i sig väldigt brett och innefattar flera olika tillvägagångssätt. 

Tidigare har både fortbildning och vidareutbildning nämnts som två grenar av 

kompetensutveckling. Huvudansvaret ligger oftast hos den lokala arbetsgivaren men vid stort 

nationellt behov händer det att skolverket griper in och ansvarar för nationella satsningar på 

kompetensutveckling. I dagsläget erbjuder skolverket flertalet kurser för att kompetensutveckla 

lärare, och skolors huvudmän kan även söka statsbidrag för kompetensutveckling. Bland tidigare 

projekt inriktade mot den naturvetenskapliga undervisningen återfinns NOT-projekten som 

skedde i två omgångar mellan 1993 och 2003, NOT 1 och NOT 2. Grunden till NOT-projekten 

var ett uppdrag som dåvarande Statens skolverk och dåvarande Verket för högskoleservice fick 

för att under en femårsperiod ansvara för ”åtgärder för att öka ungdomars intresse för teknik och 

naturvetenskap.” (Myndigheten för skolutveckling, 2003). Detta resulterade i NOT 1 under åren 

1993-1998. Sedan följdes detta projekt upp med NOT 2 mellan åren 1999-2003. I de båda NOT-

projekten bedrevs omfattande verksamhet varav kompetensutveckling var en del av den.  

Kompetensutvecklingen var i form av kurser för lärarutbildare och lärare, deltagande i olika 

konferenser som NO-biennaler och olika informationskanaler som projektets hemsida och olika 

publikationer. Teorin bakom projektet var att alla dessa tillvägagångssätt skulle mynna ut i att 

lärares intresse för ämnena ökar och att de på så sätt utvecklar sina undervisningsmetoder. Som 

ett led av detta skulle sedan elevernas intresse och inställning till ämnena förbättras. I en 

utvärdering över NOT-projekten framkom det att deltagandet i konferenser lett till att ca 50 % av 

deltagande lärare efteråt hade förändrat sina sätt att undervisa på. Utbildningen av lärarutbildare 

gick inte att dra några slutsatser om huruvida den lett till att lärarnas intresse ökat eller om deras 

undervisningsmetoder utvecklats. Utvärdering av de olika publikationerna visade på att mellan 

35 och 40 % av de tillfrågade hade haft nytta av publikationerna. Hemsidorna hade i sin tur haft 

få besökare, ca 25 % av de deltagande lärarna uppgav att de haft viss nytta av dem (Gisselberg, 

Hanberger, & Ottander, 2003).  

3.3 Kompetensutveckling på lokal nivå 

I skollagen läggs ansvaret på kompetensutveckling på skolans huvudman (Skollagen, SFS 

2010:800). I läroplanen för grundskolan står det att det är rektorns ansvar att ”personalen får den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter” 
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(Skolverket, 2011, s. 19).  Det stora ansvaret för kompetensutveckling ligger således på lokal 

nivå, på skolans huvudman och rektor. Sett till hur brett begreppet kompetensutveckling är så är 

alternativen för att genomföra kompetensutveckling väldigt stora. I en sammanfattning av 

flertalet nordiska studier om fortbildning och internationella dito, drar Ekholm följande slutsatser 

kring grundläggande krav för lyckad fortbildning i skolan:  

”För att fortbildning ska ge förbättringseffekter i skolan förefaller det, som att 

fortbildningen behöver arrangeras utifrån en mycket god kännedom om den 

lokala skolan, dess människor och dess organisering. Ju mer skolpersonalen 

”äger” sin fortbildning, ju större effekt förefaller den kunna ha. Samtidigt 

visar många studier att det inte räcker enbart med ett starkt lokalförankrat 

”ägande” av förbättringsåtgärder för att en skola ska utvecklas. Omgivningen 

behöver ställa tydliga krav på skolan och återkommande visa tyngden bakom 

kraven och samtidigt ge sitt stöd till skolans egna ansträngningar att förbättras 

för att förbättringen ska inträffa.”(Ekholm, 1989, s. 25) 

Oavsett vilken form kompetensutvecklingen tar sig behöver lärarna på skolan känna ett visst 

mått av ägande i frågan, att just deras behov tillgodoses. Alexandersson (1994) anser att lärare 

ofta själva ser vilka kunskapsbrister de har om de ges tid och förtroende och på så sätt kan 

ansvara för sin egen kompetensutveckling. Detta kräver dock en arbetsorganisation som 

uppmuntrar till kontinuerligt lärande. Vidare efterlyser Alexandersson ett stöd för kritisk 

reflektion för att fortbildning ska ha effekt. För att lärarna ska ta del av de kunskaper som delges 

via olika former av fortbildning krävs att de får möjlighet att reflektera över dem, annars blir 

resultatet lätt att de inte får någon effekt. 

Även Emsheimer (1994) talar om vikten av reflektion vid fortbildning, eller snarare bristen av 

det. Enligt hans erfarenheter har många fortbildningsinsatser genomförts helt utan återkoppling 

eller reflektion, varpå de sällan blir mer än aktiviteter lösryckta ur vardagens sammanhang. Om 

inte skolledning och lärare aktivt arbetar med att implementera idéer som fåtts genom 

fortbildning är risken stor att olika fortbildningsprojekt bara avlöser varandra utan att ge någon 

effekt. Vidare lyfter Emsheimer att fortbildning måste grundas i upplevda problem och behov 

hos de verksamma lärarna för att ge effekt. Problem är då vad lärarna själva anser sig behöva 

hjälp med, och behov hur de ska få hjälp med att lösa problemen. Det finns ofta en diskrepans 
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mellan vad skolledningen anser behövs utvecklas, och vad lärarna anser att de behöver hjälp 

med. Att då kommendera lärare till fortbildningsaktiviteter de inte själv känner ett behov av leder 

till att fortbildningen ger minimala effekter. Enligt Emsheimer går det dock inte att enbart basera 

fortbildningsaktiviteter på lärares upplevda problem och behov, skolledningen måste även 

grunda dem i de behov som finns sett till vad som behöver utvecklas för att främja elevers 

lärande. 

Ekholm och Lander (1994) belyser även de vikten av reflektion, men de går steget längre och 

belyser de två begreppen uppföljning och utvärdering. Med uppföljning menas att fortlöpande 

följa upp och granska arbetet som genomförs på skolan utifrån satta mål. Utvärdering är av mer 

specifik karaktär och är till för att mer ifrågasätta både verksamheten och målen.  Gränserna är 

dock inte självklara och utvärdering kan mynna ut i uppföljning, och tvärt om. En poäng med 

denna form av kompetensutveckling är att den blir offentlig och att alla inblandade tar del av 

den. De skriver dock att många lärare undviker att delta i sådana aktiviteter, då lärare ogillar just 

det offentliga och sällan ser syftet med det. 

Bitan-Friedlander, Dreyfus och Milgrom (2004) anser att lärare reagerar mer på 

implementerandet av en ny innovation, snarare än innovationen i sig. Under tiden som 

kompetensutvecklingen pågår kommer lärarna även utveckla olika karaktärstyper, varpå det är 

viktigt att ändra genomförandet efter de olika deltagarnas behov. Först då kommer lärarna 

implementera innovationen på riktigt, förutsatt att de ges tillräckligt med tid. 

Wildly, Wallace och Parker (1996) argumenterar för att det mest kraftfulla verktyget för lyckad 

kompetensutveckling är den handledning lärare kan ge varandra, genom att t.ex. stötta varandra 

eller gemensam reflektion. Genom att utbilda några få lärare till att bli kompetenta nog att själva 

driva kompetensutveckling på de skolor de arbetar vid kan kompetensutveckling nå stora resultat 

med relativt små medel. Vidare förespråkar även Wildly et al. att anpassa 

kompetensutvecklingen efter det lokala behovet. Genom att bygga det på lärarnas erfarenheter 

och uppfattningar ger det lärarna större känsla av delaktighet och erkännande av deras behov, 

vilket i sin tur leder till att lärarna har större gagn av kompetensutvecklingen. 
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4. Metod 

I detta kapitel behandlas hur studien har genomförts. Då det är en litteraturstudie bygger den på 

analys av relevant litteratur. Forsberg och Wengström definierar en litteraturstudie som att 

”systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller 

problemområde.” (Forsberg & Wengström, 2008, s. 34). Det är den definitionen som ligger till 

grund för denna litteraturstudie. Nedan redogörs för hur den relevanta litteraturen valts ut, i 

efterföljande kapitel sammanställs litteraturen baserat på innehåll, för att sedan analyseras. Sedan 

redovisas studiens resultat, varpå en diskussion kring resultatet följer och slutligen redovisas 

studiens slutsats (Forsberg & Wengström, 2008).  

4.1 Val av litteratur 

Vid sökande efter relevanta forskningsartiklar användes databasen ERIC, the Education 

Resource Information Centre då den samlar litteratur kring utbildning. Databasen var tillgängliga 

via Linköpings universitets bibliotek. För att säkerställa kvalitet valdes endast artiklar som var 

peer reviewed. För att göra en första avgränsning av urvalet av relevanta artiklar sattes kriteriet 

att artikelns titel skulle behandla kompetensutveckling för lärare som undervisar inom de 

naturvetenskapliga ämnena. En ytterligare avgränsning som gjordes var huruvida de utvalda 

artiklarnas innehåll var relevant för studiens syfte och frågeställningar. I det första urvalet valdes 

14 artiklar ut som levde upp till kraven att de var peer-reviewed samt att titeln anspelade på 

kompetensutveckling för lärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen. Se tabell 1 nedan för 

söktermer och urval. I det andra urvalet valdes 12 artiklar ut, baserat på kriteriet att artikelns 

innehåll var relevant för studiens syfte och frågeställning, se tabell 2 samt tabell 3 nedan.  

Beroende på val av sökord och hur dessa kombineras kan mängden sökträffar variera kraftigt, 

även val av sökmotor påverkar mängden träffar. Då denna studie är en del av en kurs på 15 

högskolepoäng är tiden en begränsande faktor för hur många vetenskapliga studier som kan 

analyseras inom tidsramen för studien. Jag valde sökorden ”professional development”, ”in-

service”, ”science”, ”teacher” och “effect”.  “Professional development” valdes för att det är en 

vanlig internationell term för kompetensutveckling, ”in-service” för att få studier över 

verksamma lärare, ”science” och ”teacher” för att få studier över lärare inom naturvetenskap och 

”effect” för att få studier där effekten av kompetensutvecklingen mätts. Dessa sökord gav 39 

träffar. För att visa på hur sökorden påverkar gav en sökning på samma termer med undantag för 
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”effect” 293 träffar. Vid sökning användes även svenska sökord i ett försök att finna relevanta, 

svenska studier, jag studerade även sammanfattningarna i varje studie publicerad på engelska för 

att finna studier publicerade på engelska och genomförda i Sverige. Sökmotorn jag använde gav 

tyvärr inte möjlighet att sortera artiklar utifrån ursprungsland. Jag fann inga svenska studier 

relevanta för denna studies syfte och frågeställningar.   

 

Tabell 1: Sökprocess och det första urvalet. 

Databas Sökord Avgränsning Träffar Utvalda Unika 

 

 

 

Eric 

“professional 

development” 

AND “in-

service” AND 

science AND 

teacher AND 

effect 

 

 

 

Peer-reviewed 

 

 

 

39 

 

 

 

14 

 

 

 

14 

 

 

 

 

Tabell 2: Artiklar som föll bort i det andra urvalet samt orsak till uteslutning. 

Författare (år)  Titel Orsak till uteslutning 

Parkinson 

(2003)  

Scientific &Technological Literacy Through 

TechnoScience2000+: 

An Approach for In-service and Preservice Training 

Ej relevant innehåll för studiens 

syfte och frågeställning. 

Cho (2002) The development of an alternative inservice 

programme for Korean science teachers with an 

emphasis on science-technology- 

society 

Ej relevant innehåll för studiens 

syfte och frågeställning. 
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Tabell 3: artiklar som kvarstod efter andra urvalet. 

  

Författare 

(år) 

Titel Metod 

Annetta & 

Minogue 

(2004) 

The Effect Teaching Experience Has on Percieved Effectiveness of 

Interactive Television as a Distance Education Model for Elementary 

School Science Teacher's Professional Development: Another Digital 

Divide? 

Enkät 

Caulfield-

Sloan & 

Ruzicka 

(2005) 

The Effect of Teachers' Staff Development in the Use of Higher-order 

Questioning Strategies on Third Grade Students' Rubric Science 

Assessment Performance 

Enkät, observation 

och test 

Coenders 

et al. 

(2010) 

The Effects of the Design and Development of a Chemistry Curriculum 

Reform on Teachers' Professional Growth: A Case Study 

Enkät och intervju 

Eilks & 

Markic 

(2011) 

Effects of a Long-term Participatory Action Research Project on Science 

Teachers' Professional Development 

Deltagande 

aktionsforskning 

Fallik et al. 

(2008) 

Motivating Teachers to Enact Free-Choice Project-Based Learning in 

Science and Technology (PBLSAT): Effects of a Professional 

Development Model 

Enkät 

Hartshorne 

(2005) 

Effects of Integrating Hypermedia into Elementary Science Professional 

Development on Science Content Knowledge 

Enkät och test 

Koch & 

Appleton 

(2007) 

The Effect of a Mentoring Model for Elementary Science Professional 

Development. 

Intervju och 

observation 

Luft (2001) Changing inquiry practices and beliefs: The impact of an inquiry-based 

professional development programme on beginning and experienced 

secondary science teachers. 

Intervju och 

observation 

Rushton et 

al. (2011) 

Chemistry Teachers' Emerging Expertise in Inquiry Teaching: The Effect 

of a Professional Development Model on Beliefs and Practice 

Intervju och 

observation 

Shymansk

y et al. 

(2010) 

How Much Professional Development is Needed to Effect Positive Gains 

in K-6 Student Achievement on High Stakes Science Tests? 

Test 

Stolk et al. 

(2011) 

Exploring a Framework for Professional Development in Curriculum 

Innovation: Empowering Teachers for Designing Context-Based 

Chemistry Education. 

Intervju och 

observation 

Young & 

Lee (2005) 

The Effects of a Kit-Based Science Curriculum and Intensive Science 

Professional Development on Elementary Student Science Achievement. 

Enkät och test 
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4.2 Analysprocess 

De 12 artiklarna analyseras utifrån studiens syfte och frågeställningar. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) består processen av att beskriva, analysera och tolka data, för att sedan 

presentera resultatet I nästa kapitel sammanställs därför litteraturen och beskrivs ur ett 

innehållsmässigt perspektiv. Därefter följer själva analysen där framkommen data tolkas utifrån 

studiens två frågeställningar och sedan redovisas de resultat som analysen resulterar i. De artiklar 

som analyseras är alla primärkällor. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) bör forskaren vara 

medveten om forskningens konstruerande natur. Forskaren tolkar och lyfter fram utvalda delar, 

konstruerar en mening. Börjesson (2003) uttrycker det som: ”Något görs med empirin – den 

samlas inte utan vidare: kategoriseringar görs, förlopp skildras, observationer tolkas.” 

(Börjesson, 2003, s. 175). Detta gäller även för denna analysprocess, den insamlade empirin 

tolkas och olika delar kommer lyftas fram för att konstruera en mening i syfte att svara på 

studiens frågeställningar. Analysen i denna studie är en form av kvalitativ metasyntes. Forsberg 

och Wengström (2008) definierar det som en metod för att på abstrakt nivå sammanställa olika 

studier. Syftet är att undersöka likheter och skillnader bland de olika studierna, och att analysera 

de olika resultaten. ”Detta leder till nya tolkningar som omfattar och förtydligar mening av 

resultaten i de inkluderade studierna.” (Forsberg & Wengström, 2008, s. 156). Det finns flera 

metoder för att analysera studier men metoden kvalitativ metasyntes valdes därför att den verkar 

bäst lämpad för försöka att besvara studiens frågeställningar, ”Vad säger tidigare studier om vad 

som är viktiga faktorer vid kompetensutveckling av lärare som undervisar i naturvetenskapliga 

ämnen?” samt ”Hur skulle dessa faktorer kunna sammanställas för att illustrera överlappningar 

och särskiljande drag?”. 

I denna litteraturstudie behandlas litteratur där begreppen vidareutbildning, fortbildning och 

kompetensutveckling förekommer, ibland med liknande innebörd och ibland med skild innebörd. 

På grund av detta kommer fortsättningsvis dennas studie inte begränsas till ett av begreppen, 

utan alla kommer användas. Dock skall begreppen fortbildning och vidareutbildning ses som 

innefattade i begreppet kompetensutveckling. I litteratur där begreppen in-service training och 

professional development förekommer, kommer båda begreppen i denna studie att översättas till 

kompetensutveckling.  
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4.3 Metodreflektion 

Jag är medveten om att jag endast analyserat 12 tidigare studier i denna studie. Det existerar en 

mycket stor mängd studier inom det valda området och ett större urval hade varit önskvärt, men 

begränsades av studiens tidsbegränsning, varför 12 studier får anses vara en rimlig mängd. I 

denna studie analyseras endast internationella studier, på grund av att inga svenska studier hittats 

som uppfyller de urvalskriterier som sattes i litteratursökningen. Trots det begränsade urvalet gav 

resultatet ändå tydliga budskap. Att utifrån ett begränsat antal artiklar analysera visade sig vara 

kraftfullt, en ökad nationell kompetens för en mer framgångsrik kompetensutveckling har stor 

möjlighet att bidra till ökade kunskaper i naturvetenskapliga ämnen bland Sveriges elever. 

Därför är detta en viktig fråga att arbeta vidare med, dels behövs större och mer omfattande 

studier, men även fler studier av kompetensutveckling genomförd i det svenska skolväsendet.  
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5. Litteratursammanställning 

Nedan följer en sammanställning och genomgång av olika studier över kompetensutveckling av 

lärare inom de naturvetenskapliga ämnena, med fokus på vilka metoder som använts och vilka 

effekter som utrönts.  

5.1 Kompetensutveckling med fokus på forskningsbaserad undervisning 

Luft (2001) argumenterar för att lärare bör genomgå kompetensutveckling omgående i samband 

med att de börjar arbeta efter examen. Hon baserar det på en studie genomförd på 

kompetensutveckling av 14 amerikanska lärare verksamma i år 7-12 vars yrkeserfarenhet 

varierade mellan 0-17 år. Syftet med kompetensutvecklingen var att utveckla lärarnas förmåga 

att använda forskningsbaserade undervisningsmetoder utifrån reformerade läroplaner. 

Kompetensutvecklingen pågick under 18 månader och utgick från forskningsbaserade 

demonstrationsklassrum som metod. Deltagande i kursen var på frivillig basis. I korta drag 

bestod kompetensutvecklingen av att lärarna först fick lära sig om en metod för att implementera 

forskningsbaserat arbete, sedan utöva det i sina klassrum och slutligen undersöka och reflektera 

över sina utförda lektioner. Det användes fyra olika typer av uppföljning. Till att börja med hade 

lärarna möjlighet att observera lektioner genomförda av en demonstrationslärare eller en av de 

andra lärarna som deltog. De fick även feedback från de kursansvariga som observerade deras 

lektioner. Det genomfördes även fem endagsmöten under kompetensutvecklingsperioden som 

tog upp de specifika angelägenheter deltagarna upplevde. Slutligen användes epost som 

kommunikationsmetod mellan deltagare och utbildare för att dela idéer, utbyta erfarenheter m.m. 

Beroende på deltagarnas yrkeserfarenhet påverkades de olika av kompetensutvecklingen. De 

med låg yrkeserfarenhet förändrade i större utsträckning sina åsikter än sina undervisningssätt, 

medan de mer erfarna deltagarna uppvisade motsatt beteende. De erfarna deltagarna hade små 

förändringar i åsikter, men större förändringar i undervisningssätt, då kompetensutvecklingen var 

i linje med deras befintliga åsikter. Kursledarna och de erfarna deltagarna fungerade som yttre 

stimuli och förstärkte de reformbaserade metoder de oerfarna deltagarna lärt sig under sin 

grundutbildning. 

Rushton, Lotter och Singer (2011) undersökte i en studie kompetensutveckling inom kemi för sju 

naturvetenskapslärare verksamma i år 9-12 vid elva olika skolor. Syftet med 

kompetensutvecklingen var att utveckla lärarnas förmåga att undervisa mer forskningsbaserat 
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istället för instruktionsbaserat som var det mer traditionella sättet. Kompetensutvecklingen 

bestod av en två veckor lång kurs under sommaren samt uppföljning och stöd under läsåret som 

följde. De sju lärarna som deltog hade mellan 2-23 års erfarenhet av yrket och alla var behöriga 

att undervisa kemi. Den första veckan av sommarkursen bestod av att deltagarna fick erfara ett 

mer undersökningsbaserat undervisningssätt som elever, undervisade av en utbildare. 

Lektionerna behandlade olika delar av kursplanen i kemi, så som lagen om massans bevarande 

och termodynamik. Utbildaren använde sig konsekvent av metoden ”förutsäg-observera-

förklara” för att visa deltagarna hur de kunde arbeta mer undersökningsinriktat i sin egen 

undervisning samt ge dem djupare förståelse för vad det innebär att arbeta så. Metoden bygger på 

att deltagarna upplever diskrepans mellan vad de förutspått och vad de observerar, vilket leder 

till att de får möjlighet att konstruera nya uppfattningar som är mer vetenskapligt korrekta. Den 

andra veckan fick sedan de deltagande lärarna själva prova på vad de lärt sig den första veckan, 

då de under varsin lektion fick undervisa elever som gick i sommarskola i kemi. All 

undervisning filmades och studerades under seminarier ledda av utbildare som en del av den 

återkommande reflektionen. Deltagarna fick även skriva ner dagliga reflektioner under kursens 

gång som ett sätt att själva reflektera på egen hand. Efter kursen genomfördes uppföljning i form 

av att lärarna blev observerade när de undervisade i sina vanliga klasser för att se i hur stor grad 

de ändrat sitt sätt att undervisa.  

Innan kursen saknade alla deltagarna en tydlig bild av vad det innebär att arbeta mer 

undersökningsbaserat, samtidigt som de var missnöjda i olika grad med deras vanliga 

undervisningsmetoder och effekterna det hade på elevernas prestationer. Efter kursen upplevde 

alla deltagarna att de fått bättre insikt i vad ett undersökningsbaserat undervisningssätt handlar 

om, och de arbetade även mer i riktning mot ett sådant undervisningssätt. De delar av 

kompetensutvecklingen som enligt deltagarna hade störst effekt var att de själva fick uppleva 

tidigare nämnda diskrepans i sina uppfattningar och konstruera nya uppfattningar, möjligheten 

att öva på riktiga lektioner samt tiden till reflektion (Rushton et al., 2011).  

Rushton et al. (2011) anser att lärare behöver lära sig genom experiment på samma sätt som 

eleverna, och sen ta den kunskapen till en högre nivå genom att applicera den och reflektera över 

den. Av de lektioner som sedan observerades var nio av tolv undersökningsbaserade. Vid en 

närmare analys av de observerade lektionerna fann man att lärarnas styrkor låg i att de använde 



17 

 

olika fenomen eller experiment som inledning, och lät eleverna själva observera och komma med 

olika förklaringar till vad de observerat innan läraren gav det ”rätta” svaret. Även lärarnas goda 

ämneskunskaper, vilket gjorde dem säkra nog för att undervisa på ett sådant sätt bidrog. Rushton 

et al. argumenterar starkt för att det inte är förrän en lärare utvecklar en tillräckligt hög nivå av 

ämneskunskap som läraren ens är kapabel att överväga att undervisa på ett sådant elevcentrerat 

sätt. Lärarnas svagheter låg i att elevdeltagandet var lågt i den aspekten att variation i olika 

undersökningsmetoder inte uppmuntrades ordentligt och att undervisningen saknade koppling till 

den yttre världen utanför klassrummet. Orsaker till detta kan enligt Rushton et al. vara att 

kompetensutvecklingen fokuserade mindre på just dessa områden jämfört med de andra, så som 

vikten av experiment. 

I en studie över kompetensutveckling där 1269 grundskollärare verksamma i 33 skolor från två 

delstater i USA deltog undersökte Shymansky, Wang, Annetta, Yore och Everett (2010) 

förhållandet mellan lärares deltagande i kompetensutveckling och elevers prestationer. 

Kompetensutvecklingen fokuserade på att lära deltagarna använda forskningsbaserade lektioner i 

naturvetenskap för att utveckla elevernas språkliga förmågor. Syftet med kompetensutvecklingen 

var att hjälpa skoldistrikt utveckla sin undervisning i de naturvetenskapliga ämnena i en 

forskningsbaserad riktning, skapa ett nätverk av lärare, studenter och föräldrar för att ta vara på 

en större, gemensam kunskap samt att skapa en infrastruktur som skulle säkra att 

kompetensutvecklingen bidrog till en långvarig och kostnadseffektiv omställning i skoldistrikten. 

Lärarna som deltog undervisade elever i åldrarna 5-11, alla undervisade dock inte i 

naturvetenskap. Projektet pågick under fem år, mellan 2001-2005. Kompetensutvecklingen 

bestod av workshops under sommaren och uppföljning under läsåret genom lokala ledarskapslag 

och interaktiv tv.  

Enligt Shymansky et al. (2010) saknar många lärare och administratörer i grundskolan intresse 

och bakgrund inom naturvetenskapsundervisning, vilket leder till en brist av "ledare" inom 

skolan som kan leda arbetet på skolan med att utveckla undervisningen i naturvetenskapliga 

ämnen. Många kompetensutvecklingsprojekt missar att utbilda sådana ledare varpå effekterna 

ofta blir kortvariga. Till skillnad från andra projekt fokuserade ovan nämnda projekt till stor del 

på att utbilda just sådana ledarskapslag. Workshopen under sommaren det första året fokuserade 

på att utbilda frivilliga, utvalda utifrån deras erfarenhet, kompetens och engagemang till sådana 
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ledare. Vid de övriga workshopparna fick deltagarna arbeta i grupper med att utveckla portfolios 

bestående av anpassade lektionsplaneringar utifrån olika naturvetenskapliga teman. Under 

läsåren deltog sedan alla lärare i minst fyra stycken interaktiva tv-sessioner, varje session var två 

timmar långt, som fungerade som ett medium där lärarna kunde utbyta erfarenheter. Lärarna som 

deltog i kompetensutvecklingen genomförde i snitt 148 timmar kompetensutveckling var.  

Effekten av kompetensutvecklingen på lärarna mättes genom observationer av slumpmässigt 

utvalda deltagares lektioner under år ett, tre och fem. Sett över tid visade lärarna på stora positiva 

förändringar i slutet av år fem. Effekten på elevernas prestationer mättes genom att analysera 

deras resultat på standardiserade prov som genomfördes årligen på alla skolor i de båda staterna. 

Resultatet visade på att ju mer kompetensutveckling läraren deltagit i, desto större effekt hade 

det på elevernas resultat. I snitt gav 80 h kompetensutveckling en höjning på 16 %, 100 h gav 18 

% och 130 h gav 20 % över en period av fem år. Värt att notera är att elevers resultat förväntas 

öka i snitt 10 % om läraren inte deltagit i någon kompetensutveckling. Eleverna i åldrarna 5-8 

visade även på större ökningar än eleverna i åldrarna 9-11, för att uppnå en ökning av en 

procentenhet krävdes 11.8 h kompetensutveckling i de yngre åldrarna jämfört med 26 h i de äldre 

åldrarna. Troliga förklaringar till detta är att kompetensutvecklingen bättre passade lärarna i de 

yngre åldrarna, eller att de lärarna behövde mer utbildning inom naturvetenskap (Shymansky et 

al., 2010).  

5.2 Kompetensutveckling med fokus på hypermedia 

Hartshorne (2005) har studerat hur användande av hypermedia i kompetensutveckling påverkar 

de deltagande lärarnas innehållsmässiga kunskaper i naturvetenskap. Lärarna som deltog var 

verksamma i amerikansk grundskola, och undervisade naturvetenskap i åldrarna 5-10. En 

majoritet av dem undervisade i åldrarna 8-10. Deras yrkeserfarenhet varierade från under ett år 

till över 20 år. Majoriteten hade 1-5 års yrkeserfarenhet. Alla deltagarna var behöriga att 

undervisa i naturvetenskap. Totalt deltog 57 lärare, indelade i tre grupper om 19 stycken vardera. 

Grupp 1 agerade kontrollgrupp, inom vilken deltagarna inte fick någon form av 

kompetensutveckling. Grupp 2 genomförde mer traditionell kompetensutveckling enligt rådande 

normer, utan användande av hypermedia. Grupp 3 genomförde kompetensutveckling där fokus 

låg på användandet av hypermedia, specifikt användande av internetbaserat material. Då 

användandet av datorer och hypermedia var i fokus i denna studie undersöktes även hur bekväma 
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deltagarna var med att använda dem. Ca 90 % av deltagarna upplevde att deras 

bekvämlighetsnivå var genomsnittlig eller högre vid användande av datorer, medan ca 10 % 

ansåg sig vara nybörjare. När det gällde hypermedia upplevde drygt 60 % att de inte var 

förtrogna med användandet av det och ca 26 % upplevde att de hade genomsnittlig eller mer 

förtrogenhet. Även lärarnas förtrogenhet med att undervisa naturvetenskap undersöktes. En klar 

majoritet av deltagarna tyckte om naturvetenskap och kände sig bekväma med att undervisa i det. 

Drygt 40 % av deltagarna upplevde dock att de inte hade tillräcklig innehållsmässig kunskap i 

naturvetenskap.  

Kompetensutvecklingen pågick under tre veckor. Sammanlagt 6 timmar, indelade i tre pass, två 

timmar långa vardera. Passen fokuserade på ämnesområden där elever visat på bristande 

kunskaper i tidigare regionala prov, dessa områden var: energi, elektricitet, Newtons lagar om 

kraft och rörelse, användande av experiment, observationer, mätning och vetenskaplig metod. I 

grupp 2 baserades passen på en tryckt handbok, och i grupp 3 användes istället en webbaserad 

lärmiljö speciellt anpassad för lärare verksamma i naturvetenskap i grundskolans tidigare år. 

Bland lärmiljöns mer prominenta innehåll återfanns en sökbar databas över lektionsplaneringar 

och laborationer, kommunikationsverktyg i form av diskussionsforum och möjligheten att 

recensera lektioner som genomförts. För att studera förändringen i deltagarnas kunskaper 

genomförde de ett prov före och efter utbildningen. Deltagarna i kontrollgruppen visade på 

minimala förändringar, medan deltagarna i grupp 2 och 3 visade på stora förändringar. Störst 

förändring uppvisade de lärare i grupp 2 och 3 som innan utbildningen fått relativt låga resultat 

på provet. Sett till provresultaten var skillnaderna mellan grupp 2 och 3 små. Utifrån detta 

argumenterar Hartshorne för att användandet av hypermedia har flera fördelar. Det ger inte 

sämre resultat än traditionell kompetensutveckling och användandet av hypermedia i 

kompetensutveckling ökar tillgängligheten till olika resurser som material och olika lärares 

erfarenheter och gör det således lättare att interagera med omgivningen. Det är även lättare att 

med hjälp av hypermedia i större utsträckning individualisera kompetensutvecklingen utefter 

varje deltagares behov, då den enskilde deltagaren i stor utsträckning själv kontrollerar sitt 

lärande (Hartshorne, 2005). 

För lärare verksamma i skolor på landsbygden innebär ofta kompetensutveckling långa resor och 

stora tidsinvesteringar, på grund av deras isolerade läge och ofta långa avstånd från högskolor 
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och universitet. Annetta och Minogue (2004) har studerat hur modern teknologi kan användas för 

distanskompetensutveckling för sådana grupper av lärare. Genom att använda interaktiv tv kan 

lärare från flera olika skolor få direkt kontakt med forskare och få ta del av ny och relevant 

forskning, på ett sätt som innebär mindre kostnader och mindre resor och tidsåtgång för de 

inblandade. Studien studerade det första året av en fem år lång kompetensutvecklingsinsats. 

Syftet med kompetensutvecklingen var att ge lärarna ökad kompetens inom 

naturvetenskapsundervisning. Det första året deltog 120 grundskollärare från 38 olika 

skoldistrikt. Lärarna hade mellan 1 till över 20 års yrkeserfarenhet. Själva 

kompetensutvecklingen bestod av 24 stycken, två timmar långa sessioner via interaktiv tv där 

forskare och lärarutbildare presenterade nya metoder och kunskaper och lärarna kunde delta i 

diskussioner med specialisterna och lärare från andra skolor. Efteråt svarade 85 av lärarna på en 

enkätundersökning kring kompetensutvecklingen för att ta reda på hur effektiv den varit. Svaren 

delades in efter yrkeserfarenhet i fem grupper, 1-5 år, 6-10 år, 11-15 år, 16-20 år och över 20 år.  

Resultaten visade på att lärarna med 1-5 års yrkeserfarenhet i hög grad upplevde användandet av 

interaktiv tv som en effektiv metod för kompetensutveckling. Andelen lärare som tyckte så sjönk 

ju mer yrkeserfarenhet de hade, fram till de lärare som hade över 20 års yrkeserfarenhet. Lärarna 

som hade 16-20 års yrkeserfarenhet upplevde metoden som minst effektiv, medan lärarna med 

över 20 års yrkeserfarenhet upplevde den som mest effektiv av alla grupperna. Annetta och 

Minogue spekulerar i att resultaten kan bero på att lärarna med över 20 års yrkeserfarenhet är den 

mest engagerade gruppen, och att de värdesätter kompetensutveckling högre. Vidare poängteras 

att skolorna lärarna arbetar vid alla är väldigt avlägset placerade och att lärarna hade liten 

erfarenhet av kompetensutveckling i någon form, då det ofta inneburit långa resor och flera 

dagars frånvaro. Således är det möjligt att lärarna uppskattar all form av kompetensutveckling 

som innebär att de inte behöver resa någon längre sträcka eller vara borta någon längre period. 

För att kompetensutveckling på distans i form av interaktiv tv ska fungera väl måste fokus läggas 

på lärare med 6-20 års yrkeserfarenhet, för att göra kompetensutvecklingen relevant även för 

dem (Annetta & Minogue, 2004).  

5.3 Kompetensutveckling med fokus på kontextbaserat lärande 

De former av kompetensutveckling inom naturvetenskap som ofta studeras bygger många gånger 

på olika ramverk som reglerar hur kompetensutvecklingen genomförs och utvärderas. Stolk, De 
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Jong, Bulte och Pilot (2011) kritiserar många av dessa studier för att i för stor grad fokusera på 

resultatet av kompetensutvecklingen, resultat som dessutom ofta är av varierande grad. Istället 

borde mer fokus läggas på processerna som sker under kompetensutvecklingen och hur 

aktiviteterna som genomförs påverkar resultaten. Stolk et al. hävdar att framgångsrik 

kompetensutveckling bygger på att skapa förtroende bland lärarna att designa nya 

undervisningsmoment. De har därför genomfört en studie i Nederländerna där de fokuserar på de 

processer och aktiviteter som sker under kompetensutvecklingen, för att se vart det blir en 

diskrepans mellan tänkt resultat och faktiskt resultat.  

Utformandet av kompetensutvecklingen byggde på olika steg som krävs för att bemästra en 

handling: bygga upp motivation, klargöra vad handlingen består av, bistå med möjlighet att öva 

handlingen och utvärdera lärprocessen och resultatet. Vidare inkorporerades vanliga strategier 

som kollegialt lärande, och reflektion. Syftet med kompetensutvecklingen var att bygga upp 

lärarnas kunskaper kring kontextbaserat lärande i kemi, och deras tro på sin förmåga att applicera 

de nya metoderna i sina klassrum. Kompetensutvecklingen delades sedan in i två delar, en för 

undervisning och en för design. De två delarna bestod av tre faser vardera, motivation och 

orientering, applicering samt reflektion. I den första delen, undervisning, bestod motivation och 

orienterings-fasen av att motivera undervisning av ett visst undervisningsmoment och skapa en 

orienterande grund, en handledning, för att undervisa det. I appliceringsfasen fick deltagarna 

möjlighet att applicera handledningen de skapat och i den sista fasen, reflektion, fick deltagarna 

möjlighet att bredda sin handledning genom att utbyta erfarenheter med varandra. När den första 

delen är avslutad är målet att deltagarna fått en överblick över hur de kan undervisa ett visst 

moment, de kan även undervisa kontextbaserat och de känner sig säkra i att göra det. Deltagarnas 

erfarenheter ligger sedan till grund för del två, att designa nya undervisningsmoment och 

handledningar för dem. Efter del två är målet att deltagarna fått djupare förståelse för 

kontextbaserad undervisning och kan designa egna kontextbaserade undervisningsmoment.  

Sex kemilärare från olika skolor deltog i kompetensutvecklingen, de undervisade alla i åldrarna 

15-16. Fyra av lärarna hade mer än 25 års yrkeserfarenhet och 2 av dem hade 5-10 års erfarenhet. 

Alla hade en masterexamen i kemi. De hade alla frivilligt sökt till kompetensutvecklingen och 

var valda utifrån viljan och inställningen till kontextbaserat lärande i kemi som metod. Själva 

utbildningen bestod av fem tretimmars utbildningspass som sedan följdes av att deltagarna fick 
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öva på att undervisa i sina egna skolor. För att utvärdera utbildningen användes kvalitativa 

metoder i form av mötesanteckningar, observationer av genomförda lektioner och intervjuer med 

deltagarna för att analysera de processer som skett, för att sedan jämföras med de processer som 

förväntades. Efter avslutad kompetensutveckling hade alla lärarna undervisat kontextbaserat, och 

de var alla förtrogna i att undervisa så. När det gäller att designa egna undervisningsmoment 

uppstod en viss diskrepans. Alla deltagarna uppvisade svårigheter i att designa egna 

kontextbaserade moment och att gå bort från textbokens upplägg. Ingen av lärarna använde sig 

av de handledningar de utvecklat i den första delen, de ansåg att handledningarna var för ytliga, 

och inte anpassade till momenten i del två utan behövde utvecklas. För att bemöta de brister som 

uppkom borde kompetensutvecklingen fokusera mer på hur kontexter kan skapas, och deltagarna 

behöver tillgång till många olika former av material utöver textböcker. Vidare bör fokus ligga på 

att designa kopplingar mellan de olika delarna av undervisningen, som kopplingen till 

omvärlden, de kemiska koncepten, och befintliga arbetssätt istället för designa nya kontexter och 

arbetssätt (Stolk, De Jong, Bulte, & Pilot, 2011).  

I en israelisk studie genomförd av Fallik, Eylon och Rosenfeld (2008) studerades en specifik 

modell av kompetensutveckling, byggd kring projektbaserat lärande. Projektbaserat lärande 

handlar om att elever får själva välja projekt de vill arbeta med, inom ett område valt av läraren. 

Syftet är att utveckla olika forskningsbaserade förmågor hos eleverna, som att ställa drivande 

frågor, utvärdera sitt arbete och dra slutsatser. Kompetensutvecklingen syftade till att ge lärarna 

de förmågor som krävs för att undervisa projektbaserat lärande. I studien analyseras två av tre 

ramverk som användes inom kompetensutvecklingen. Det första ramverket bestod av workshops 

för lärare nya till projektbaserat lärande som metod, där de fick uppleva det på samma sätt som 

elever upplever det. Det andra ramverket fokuserade på lärarnas arbete i sina skolor, och stöttade 

dem i att implementera och använda projektbaserat lärande. Kompetensutvecklingen pågick i 

omgångar under flera år, under perioden 1992-2004 deltog 600 lärare. Utvärdering av det första 

ramverket visade på att lärarna gavs redskap för att använda projektbaserat lärande, men att de 

inte fick tillräckligt med verktyg för att behärska det. Lärarna upplevde även fler fördelar för 

eleverna än för lärarna med att använda projektbaserat lärande. Fallik et al. hänvisar denna 

uppfattning till att lärarna i första hand upplevde projektbaserat lärande utifrån ett 

elevperspektiv.  
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Inom det andra ramverket deltog lärare som genomgått det första ramverket, var vana med att 

arbeta med projektbaserat lärande och var erfarna lärare generellt sett. Lärarna som deltog i de 

båda ramverken upplevde starka positiva känslor för kompetensutvecklingen. De uppskattade att 

projektet var mer lärarcentrerat, i motsats till läroplanscentrerat. De uppskattade även att de fick 

göra egna projekt, uppleva liknande saker som deras elever och utveckla sina egna förmågor. 

Stödet de fick i sina skolor av utbildarna var även högt värderat och gav lärarna större 

självförtroende och tillit till sina förmågor. Flera av lärarna som deltagit i det andra ramverket 

gick vidare med att själva utbilda sina kollegor i projektbaserat lärande i det första ramverket. 

Styrkan med denna form av kompetensutveckling var att den kombinerar intressen från 

utbildningssystemet genom att läraren väljer område, och enskilda elevers intressen genom att de 

väljer egna projekt de vill arbeta med (Fallik, Eylon, & Rosenfeld, 2008). 

5.4 Kompetensutveckling med fokus på aktionsforskning som metod 

Eilks och Markic (2011) har studerat hur deltagande aktionsforskning kan användas i 

kompetensutveckling av kemilärare. Deltagande aktionsforskning bygger på att forskare deltar 

tillsammans med praktiker för att utveckla och systematiskt genomföra en förändring av 

praktiken. Syftet med kompetensutvecklingen var att sprida bättre undervisningsmetoder genom 

att lärare och forskare inom naturvetenskapsutbildning från universitet har ett nära samarbete 

under en längre tidsperiod. Eilks och Markic studerade de första sex åren av projektet, när 

artikeln skrevs hade det pågått i tio år. Från början deltog tio kemilärare som undervisade i elever 

i de yngre åldrarna vid tyska gymnasium1 och några utbildare inom kemi från Dortmunds 

universitet, senare Bremens universitet. Från början fokuserade kompetensutvecklingen på att 

utveckla, pröva och utvärdera nya undervisningsmetoder när det gäller materias 

partikeluppbyggnad, under senare år har projektet utvecklats och även inbegripit metoder för mer 

kollegialt lärande och utveckling av läroplan för mer problembaserat lärande inom kemi. 

Genomförandet av kompetensutvecklingen bestod av att deltagarna hade diskussionsmöten var 

fjärde vecka. Minst en gång varje år hade de gruppmöten där potentiella skillnader i lärarnas 

kunskapssyn och kompetens kontrollerades. Diskussionsmötena leddes av en utbildare från 

universitetet, och under varje möte togs ny relevant forskning upp och diskuterades utifrån 

lärarnas tidigare erfarenheter. Varje möte filmades och analyserades i efterhand.  

                                                           
1 I Tyskland påbörjar barn gymnasiala studier vid tio års ålder.  
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Under det första året bestod lärarnas bidrag till största delen kring att pröva de nya koncepten 

och se om förslagen forskarna kom med var applicerbara i undervisningen. Lärarna framhävde 

behovet av att först bli övertygad innan de var villiga att implementera de nya metoderna. Alla 

lärare var dock positiva inför de nya metoderna och såg fördelar med dem jämfört med tidigare 

metoder. En lärare ansåg att kompetensutvecklingens styrka låg i att de fick ta del av både 

praktiska erfarenheter från andra lärare och relevant forskning från forskare, jämfört med mer 

traditionella medium som tidskrifter då läraren upplevde att hen inte hade tid att på egen hand 

översätta forskningen till undervisning. Under det andra året observerades en förändring i 

diskussionerna, de skiftade från att diskutera fördelar och nackdelar med de nya metoderna 

gällande innehåll till att mer reflektera över och diskutera kring sina egna och varandras 

erfarenheter. En lärare uttryckte att hen genom att delta i gruppen undvek att bli ”fossiliserad ur 

ett pedagogiskt avseende efter år av undervisning” (Eilks & Markic, 2011, s. 154). Även lärarnas 

undervisningssätt förändrades i större grad under år två.  

Under år tre och framåt började deltagarna ta egna initiativ som att själva bedriva 

kompetensutveckling på sina egna skolor för sina kollegor utifrån innehåll i projektet. Deltagarna 

började även försöka applicera de nya undervisningsmetoderna till andra ämnesområden. Till 

skillnad från de första åren då deltagarna ofta utvärderade innehållet kring rådande läroplaner 

och regionala riktlinjer, så tog sig deltagarna större friheter under de senare åren. De visade på en 

ökad distansering från rådande arbetssätt och kritiserade i större grad läro- och kursplaner och 

ställde krav på ökad öppenhet och innovation i dem. De kände sig mer bekväma att gå bortom de 

väl beprövade metoderna och testa nya saker. Eilks och Markic argumenterar för flera styrkor 

med denna form av kompetensutveckling. Genom deltagande aktionsforskning skapades en 

jämlikhet mellan forskare och lärare som motverkade hinder och upplevd hierarki bland dem, 

vilket annars hade kunnat resultera i att lärarna motsatt sig förändringarna. Det ledde även till 

ökad förståelse mellan forskarna och lärarna som deltog, och lärarna uppvisade en frigörelse från 

auktoriteter som läromedelsförfattare (Eilks & Markic, 2011).  

Koch och Appleton (2007) har studerat en liknande form av kompetensutveckling i Australien. 

Kompetensutvecklingen bestod av att två universitetsanställda lärarutbildare inom 

naturvetenskap agerade mentorer åt två frivilliga grundskollärare i en skola i Australien. De båda 

lärarna undervisade i år 7. Syftet med kompetensutvecklingen var att använda mentorskap till att 
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uppmuntra lärare att börja undervisa mer forskningsbaserat i sina klassrum. Fokus låg på att 

börja där lärarna befann sig och bygga vidare på deras tidigare kunskaper och erfarenheter. 

Kompetensutvecklingen började med att de två mentorerna observerade hur de två lärarna 

undervisade i sina klassrum, för att kunna anpassa resterande delar specifikt efter de två lärarnas 

befintliga kunskaper och arbetssätt. De två lärarna fick sedan delta i en workshop under en dag. 

Workshopen bestod av att lärarna fick berätta hur de såg på sin undervisning samt att de fick 

delta i flera öppna aktiviteter som syftade till att uppmuntra dem till samarbete och att komma 

med egna teorier kring hur saker och ting fungerade. Aktiviteterna byggde på olika delar av den 

nationella läroplanen. Målet var att få lärarna att inse förekomsten av missuppfattningar och 

vikten av att använda olika aktiviteter för att utmana dom tankegångarna. Slutligen tog lärarna 

och lärarutbildarna gemensamt fram ett nytt undervisningsmoment kring okända material. 

Undervisningsmomentet byggde på att eleverna själva skulle arbeta forskningsbaserat, något som 

tidigare skett i liten grad. Undervisningsmomentet pågick under fyra veckor, och under dessa 

lektioner närvarade mentorerna och hjälpte lärarna genomföra lektionerna så som det var 

planerat. 

Efter att de två lärarna avslutat kompetensutvecklingen upplevde de båda att de var mer trygga i 

att undervisa forskningsbaserat och gjorde det i större grad, samt att deras undervisning blivit 

mer studentcentrerad i motsats till lärarcentrerad som den var tidigare. Koch och Appleton 

argumenterar för att de båda lärarna kan ha användning av mer kompetensutveckling för att 

fortsätta deras utveckling, men att deltagande i kompetensutveckling bör följas av en lugnare 

period av befästning av det de lärt sig innan deltagande i ytterligare kompetensutveckling. För 

mycket förändring under en för kort period kan leda till återgång i lärares beteende (Koch & 

Appleton, 2007). 

5.5 Kompetensutveckling med fokus på precisionsinstrument som metod 

Caulfield-Sloan och Ruzicka (2005) kritiserar de former av kompetensutveckling där deltagarna 

får lära sig en specifik aktivitet eller metod för att undervisa ett visst ämnesområde för att inte 

leda till förbättrade elevprestationer. De förespråkar istället att lärare bör få lära sig använda 

precisionsinstrument som frågor av den högre ordningen baserat på Blooms taxonomi, vilka ökar 

inlärningspotentialen inom alla områden inom naturvetenskap. För att undersöka effekten av 

sådan kompetensutveckling genomförde de en studie över kompetensutveckling av 27 lärare, 
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verksamma i år 3 i amerikansk skola. Kompetensutvecklingen syftade till att lära deltagarna ovan 

nämnda metodik. 13 stycken av deltagarna placerades i en kontrollgrupp och 14 stycken i en 

försöksgrupp. Yrkeserfarenhet varierade mellan under ett år till över 31 år och alla var behöriga 

lärare om än tidigare utbildning varierade. Innan kompetensutvecklingen började observerades 

alla lärare när de undervisades varpå det framgick att ingen av lärarna använde den sortens frågor 

som kompetensutvecklingen syftade till. Själva kompetensutvecklingen var i form av en 

workshop under en dag där deltagarna först fick se en video där en lärare använde frågor av den 

högre ordningen i sin undervisning i år tre, samt uppföljning bland eleverna för att se vad de lärt 

sig. Lärarna fick utvärderingsformulär med olika former av frågor så de kunde själva kryssa i hur 

många gånger läraren i videon använde vilken sorts frågor. Efteråt fick deltagarna möjlighet att 

reflektera över videon och diskutera sinsemellan. De blev sedan uppmanade att använda de 

strategier de sett i videon i sin egen undervisning.  

Efter kompetensutvecklingen blev alla deltagarna observerade när de undervisade för att se 

vilken effekt kompetensutvecklingen haft på lärarna. För att se vilken effekt 

kompetensutvecklingen haft på elevernas prestationer fick eleverna genomföra ett prov på ett 

visst ämnesområde som alla lärare undervisat i. Provet hade fyra skalor, 0-3 där 0-1 uppvisade 

tänkande av den lägre ordningen och 2-3 tänkande av den högre ordningen. Bland eleverna i 

kontrollgruppen fick 90 % av dem 0-1 poäng, jämfört med 38,4 % i försöksgruppen. Endast 10 

% av eleverna i kontrollgruppen fick 2-3 poäng, jämfört med 61,7 % i försöksgruppen. Endast 

elever i försöksgruppen fick 3 poäng på provet. Observationer av lektioner efter 

kompetensutvecklingen visade på att eleverna i försöksgruppen gav svar som visade på ett 

tänkande som innefattade den högre ordningen i Blooms taxonomi. Att elever i år tre ens kan 

uppvisa sådant tänkande hävdar Caulfield-Sloan och Ruzicka en direkt effekt av att lärarna 

deltagit i kompetensutvecklingen. Innan kompetensutvecklingen uppvisade eleverna endast 

rutinmässiga svar som bara krävde enkel information (Caulfield-Sloan & Ruzicka, 2005). 

5.6 Kompetensutveckling med fokus på läromedel som metod 

Young och Lee (2005) har undersökt hur användande av förberedda verktyg i undervisningen i 

naturvetenskap i grundskolan påverkar elevers kunskaper. Dessa verktyg är anpassade efter 

läroplan och behandlar olika områden inom naturvetenskap i syfte att låta eleverna utforska och 

laborera mer själva. I samband med användande av sådana verktyg fick lärare genomgå 
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kompetensutveckling specifikt inriktad på att utbilda lärarna i hur dessa verktyg kan användas. 

Kompetensutvecklingen pågick under fem år, och studien genomfördes under det sista året. För 

att mäta effekten av kompetensutvecklingen och användandet av verktyg genomfördes test på 

elevernas kunskaper i början och slutet av ett läsår, som sedan jämfördes med en kontrollgrupp. 

Lärare ur båda grupper svarade på enkätundersökningar. Under ett läsår användes tre verktyg i 

undervisningen, och för varje verktyg deltog lärarna i sex timmar utbildning. Efter att lärarna 

använt verktyget i 1-2 år fick de delta i ytterligare sex timmar, som en form av uppföljning. 

Dessa utbildningspass leddes av lärarutbildare, forskare och andra erfarna lärare som deltagit i 

kompetensutvecklingen tidigare. Lärarna som inte använde verktygen täckte överlag in fler 

områden på kortare tid i sin undervisning under ett läsår.  

226 elever som fått verktygsbaserad undervisning och 173 elever som fått traditionell 

undervisning genomförde provet. Alla elever läste år fem, de elever som hade fått 

verktygsbaserad undervisning hade således fått sådan undervisning under hela sin skolgång. 

Eleverna som fått verktygsbaserad undervisning presterade betydligt högre på provet än sina 

kamrater. Resultaten från provet i början på läsåret skilde väldigt lite från resultatet på provet i 

slutet av läsåret i båda grupper. Sett till lärarenkäterna var lärarna som deltagit i 

kompetensutveckling kring användandet av verktyg i undervisningen mer benägna att undervisa 

på ett forskningsbaserat sätt. Trots att lärarna som använde mer traditionell undervisning hann 

undervisa mer under ett läsår, verkar det som att deras elever lärde sig mindre än de elever som 

fick mer djupgående undervisning under längre perioder (Young & Lee, 2005). 

Coenders, Terlouw, Dijkstra och Pieters (2010) har studerat hur kompetensutveckling kan 

användas för att bidra till genomförandet av en ny kursplan i kemi och effekterna av det. Målet 

med kompetensutvecklingen var att kombinera behoven av nytt undervisningsmaterial och 

förberedelse av lärare genom att låta verksamma lärare utveckla undervisningsmaterial. 

Coenders et al. (2010) studerade ett nätverk bestående av tre verksamma lärare från tre olika 

skolor och en gruppledare som var en erfaren läromedelsförfattare inom kemi. Flera liknande 

nätverk existerade under tiden på olika håll i landet. De tre lärarna som deltog hade alla varsin 

mastersexamen i kemi samt var behöriga lärare och närvarade på frivillig basis. De undervisade 

elever i åldrarna 15-16. Projektet gick ut på att lärarna själva skulle designa och ta fram helt nytt 

undervisningsmaterial utifrån den nya kursplanen, pröva det själva i sina klassrum och sedan 
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utvärdera det och förbättra det. De stora förändringarna i den nya kursplanen bestod av att fokus 

flyttats till mer forskningsbaserad och elevcentrerad undervisning. Projektet pågick under ett 

läsår och deltagarna träffades nio gånger, varje möte varade mellan två till fyra timmar. Mellan 

varje möte hade deltagarna kontakt via epost. 

För att utvärdera kompetensutvecklingen genomfördes flera intervjuer med deltagarna, de fick 

även svara på en enkätundersökning. Alla tre lärare visade på positiva förändringar sina 

arbetssätt, innan kompetensutvecklingen var de alla negativt inställda till de förändrade 

arbetssätten i kursplanen. Gradvis under läsåret förändrades deras åsikter i mer positiv riktning. 

De lyckades ta fram nytt undervisningsmaterial som fungerade väl både med den nya kursplanen 

och i klassrummet. Lärarna hade även stor frihet och eget ansvar i hur kompetensutvecklingen 

genomfördes, det styrdes inte externt.  Som en följd av friheten och ansvaret upplevde lärarna 

som deltog en stor delaktighet i kompetensutvecklingen (Coenders, Terlouw, Dijkstra, & Pieters, 

2010).  

5.7 Sammanfattning 

I detta kapitel har jag redogjort för innehållet i 12 vetenskapliga artiklar. Artiklarna är 

publicerade mellan 2001 och 2011. Urvalet i studierna som redovisas varierar mellan 2 till 1269 

och de former av kompetensutveckling som studerats varierar även de, dock kan de delas in i sex 

olika delområden: forskningsbaserad undervisning, hypermedia, kontextbaserat lärande, 

deltagande aktionsforskning, precisionsinstrument och läromedel. I nästa kapitel analyseras de 

12 studierna med hänseende till litteraturen i kapitel 3.   
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6. Analys 

I detta kapitel analyseras de 12 artiklarna i syfte att identifiera faktorer som är viktiga vid 

genomförande av kompetensutveckling för att belysa studiens första frågeställning. De 

analyseras med hänseende till litteraturen i kapitel 3.  

6.1 Reflektion som del av kompetensutveckling 

Emsheimer (1994) och Alexandersson (1994) tar båda upp vikten av reflektion för att 

kompetensutveckling ska ge effekt. Användandet av reflektion som en del av 

kompetensutvecklingen är en gemensam nämnare i samtliga studier som har analyserats. I de 

studier där lärare intervjuats eller svarat på enkäter belyser en stor del av de som svarat vikten av 

reflektionen som bidragande orsak till att kompetensutvecklingen gav effekt. För att återkoppla 

till studiens frågeställning ”Vilka faktorer är viktiga vid kompetensutveckling av lärare som 

undervisar i naturvetenskapliga ämnen?”, så är det tydligt att användandet av reflektion är en 

viktig faktor vid kompetensutveckling av lärare som undervisar i de naturvetenskapliga ämnena. 

Att reflektion genomförs verkar vara viktigare än hur den genomförs. Studierna som analyserats 

visar på flera olika tillvägagångssätt, i exempelvis studien genomförd av Rushton et al. (2011) 

har deltagarna samlats och reflekterat i samband med själva utbildningen, medan i exempelvis 

studien genomförd av Shymansky et al. (2010) har deltagarna träffats vid senare tillfällen och i 

exempelvis studien genomförd av Luft (2001) har modern teknologi som epost använts. 

6.2 Utreda behov och individanpassa kompetensutveckling 

Alla kompetensutvecklingsprojekt som genomförts grundar i ett behov av att höja elevers 

prestationer och resultat i skolan. Några av projekten har varit inriktade på specifika 

kunskapsområden där elevernas kunskaper är lägre än andra, medan andra projekt mer varit 

inriktade på att utveckla lärarnas förmågor överlag. Koch och Appletons (2007) studie går allra 

längst vad gäller att utreda behovet av kompetensutveckling. Genom att de först studerade hur 

den enskilde läraren agerade i klassrummet kunde de anpassa kompetensutvecklingen 

individuellt, vilket borgade för goda resultat. Ekholm (1989) betonar vikten av att lärare känner 

sina behov tillgodosedda, att de upplever att de ”äger” sin kompetensutveckling, för att den ska 

ge någon större effekt. Möjligheten att i så hög grad individanpassa kompetensutveckling som i 

Koch och Appletons (2007) studie ger mycket goda förutsättningar för att lärare ska uppleva att 

deras behov tillgodoses och att kompetensutvecklingen är anpassade för dem. Även användandet 
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av hypermedia som i Hartshornes (2005) studie ger goda möjligheter att individanpassa 

kompetensutveckling, då genom att deltagaren själv anpassar sin utbildning efter vad hen vill 

lära sig. Flera andra studier, däribland Luft (2001) och Coenders et al. (2010) studerade 

kompetensutveckling där deltagande skedde på frivillig basis. Således bör de lärare som deltagit i 

kompetensutveckling redan innan varit intresserade av att förändra sina arbetssätt och lära sig 

mer, vilket också kan bidra till att lärarna upplever att kompetensutvecklingen är givande och 

anpassad för dem. Lufts (2001) studie visade även på att de lärare vars åsikter och uppfattningar 

var i linje med kompetensutvecklingen visade på störst förändringar i arbetssätt efteråt. 

I Eilks och Markic (2011) studie bygger kompetensutvecklingen på direkt samarbete mellan 

forskare och verksamma lärare under en lång tidsperiod. Det direkta samarbetet och möjligheten 

att arbeta tillsammans under flera år gav upphov till en känsla av jämlikhet mellan forskarna och 

lärarna, som inte verkar ha existerat på samma sätt i andra studier. Denna känsla av jämlikhet 

ledde även till att lärarna kände att de ”ägde” kompetensutvecklingen mer. Annetta och Minogue 

(2004) har studerat en liknande form av kompetensutveckling. Till skillnad från Eilks och 

Markic så användes interaktiv tv för att sammanföra forskare och lärare från större områden. Då 

studien endast täckte in det första året av kompetensutvecklingen är det oklart om lärarna i den 

studien upplevde en liknande, stark känsla av jämlikhet gentemot forskarna mot slutet av de fem 

åren som lärarna i studien som Eilks och Markic genomförde. Användandet av interaktiv tv 

uppskattades olika mycket av deltagarna och de som hade 6-20 års yrkeserfarenhet uppskattade 

arbetsformen minst. Då Bitan-Friedlander et al. (2004) anser att lärare ofta reagerar mer på själva 

implementeringen än innovationen i sig hade det varit intressant att studera huruvida lärarnas 

inställning till interaktiv tv ändrades allt eftersom kompetensutvecklingen pågick. 

6.3 Kollegialt lärande som del av kompetensutveckling 

Ytterligare en faktor som verkar påverka är i vilken grad lärare har möjlighet att lära av varandra. 

Huruvida det är den enskilt viktigaste faktorn som Wildly et al. (1996) hävdar går inte att avgöra, 

dock får den teorin stöd av flera av de studier som analyserats. I flera av studierna har olika 

former av kollegialt lärande skett, och deltagande lärare uppskattar ofta möjligheten att lära av 

varandra eller av forskare verksamma vid universitet. I studien som Shymansky et al. (2010) 

gjorde fokuserade kompetensutvecklingen på att utbilda specifika ledare som kan bidra till ökat 

kollegialt lärande på skolorna även efter avslutad kompetensutveckling. Luft (2001) visade på 
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hur de mer erfarna lärarna stöttade de mer oerfarna lärarna under och efter 

kompetensutvecklingen för att hjälpa dem genomföra förändringarna. Även Fallik et al. (2008) 

ger belägg för hur lärare kan utbilda varandra över tid. Användande av modern teknologi som 

internet och interaktiv tv ger även goda möjligheter för kollegialt lärande mellan lärare 

verksamma vid olika skolor. Något som fördelaktigt inte bara för skolor som är avlägset belägna 

utan för alla skolor då det främjar nätverk som spänner över flera skolor och flera lärare vilket 

ger goda förutsättningar för att skapa stora kunskapsbaser (Annetta & Minogue, 2004).  

Shymansky et al. (2010) lyfter i deras studie behovet av ledare vid skolor som kan leda 

kompetensutvecklingen inom naturvetenskap och har de ämneskunskaper som krävs, för att få 

långsiktigt resultat. I Sverige ligger ansvaret för kompetensutveckling på skolans huvudman och 

rektor, som då saknar den kunskap som krävs för att kunna leda kompetensutveckling inom 

naturvetenskap (Skolverket, 2011; Skollagen, SFS 2010:800)). Enligt Alexandersson (1994) kan 

lärare själva ansvara för sin kompetensutveckling om de ges tid och förtroende. Utifrån detta 

borde skolans rektor och huvudman snarare ge ansvaret för lärares kompetensutveckling till 

lärarna själva, förutsatt att de även får förtroendet och friheten som måste följa med ett sådant 

ansvar. Studien genomförd av Coenders et al. (2010) visar på att lärare själva kan ansvara för sin 

kompetensutveckling på ett sådant sätt då deltagarna själva ansvarade för stora delar av sin 

kompetensutveckling när de arbetade med att utveckla nya läromedel för att använda i sin 

undervisning. Även Stolk et al. (2010) studie visar på liknande resultat. 

6.4 Antal timmar genomförd kompetensutveckling 

Vidare hävdar Shymansky et al. (2010) att mängden genomförd kompetensutveckling spelar roll, 

desto mer kompetensutveckling, desto större effekt. 130 timmar genomförd 

kompetensutveckling över en tidsperiod av fem år ledde enligt studien till en ökning med 20 % 

av elevernas prestationer, jämfört med 10 % om ingen kompetensutveckling genomförts. Att 

effekten varierade i storlek mellan lärare som undervisade i tidigare år och lärare som 

undervisade i senare år beror troligtvis på tidigare nämnda faktor att anpassa 

kompetensutveckling efter individen. Kompetensutvecklingen som genomfördes var troligtvis 

mer anpassad till lärare verksamma i tidigare år och gav således större effekt hos dem. I Sverige 

har en majoritet av lärarna verksamma i grundskolan rätt till 104 timmar kompetensutveckling 

varje år, rätt använda bör dessa 104 timmar leda till markanta skillnader av elevers prestationer 
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över längre tidsperioder ( (Lärarnas samverkansråd, 2012). Dock finns det en risk med för 

mycket kompetensutveckling under för kort tid, då det kan leda till motsatt effekt och en 

tillbakagång i lärares beteende. Deltagarna måste ges möjlighet att reflektera över vad de lärt sig 

för att kunna inkorporera den nya kunskapen i sin undervisning (Koch & Appleton, 2007; Bitan-

Friedlander et al., 2004). 

Flera av kompetensutvecklingsprojekten som studerats handlar om att göra större förändringar i 

vad och hur lärare undervisar, så som mer forskningsbaserat eller användande av helt nya 

läromedel och ofta pågår kompetensutvecklingen under längre tidsperioder. Studien genomförd 

av Caulfield-Sloan och Ruzicka (2005) har ett resultat som skiljer sig från de andra studierna då 

kompetensutvecklingen pågick under endast en dag, men trots det gav projektet signifikanta 

resultat på elevernas lärande. En möjlig förklaring är att kompetensutvecklingen som 

genomfördes i den studien inte syftade till lika stora förändringar i undervisningen som de andra 

projekten och därför behövde inte deltagarna lika mycket kompetensutveckling för att nå 

önskvärda resultat. En annan möjlig förklaring till det höga resultatet är att då Caulfield-Sloan 

och Ruzicka (2005) själva konstruerat testet de använde för att mäta effekten av sitt eget arbete 

kan det ha påverkat resultatet positivt och mätningen blev då inte objektiv. Resultatet styrker 

dock Gustavssons och Myrbergs (2002) argument för att kompetensutveckling som metod kan ge 

god effekt med små ekonomiska medel. Även användandet av epost eller interaktiv tv för att 

reflektera och utbyta erfarenheter lärare emellan är förhållandevis billiga metoder som verkar 

bidra till god kompetensutveckling (Luft, 2001; Annetta & Minogue, 2004).  

6.5 Genomförande av kompetensutveckling  

I studien genomförd av Young och Lee (2005) fokuserade kompetensutvecklingen på 

användande av förberedda verktyg i undervisningen, en metod som starkt kritiseras av Caulfield-

Sloan och Ruzicka (2005) för att inte ge resultat. Då resultaten i Young och Lees studie visar att 

den använda metoden ger goda resultat verkar kritiken framförd av Caulfield-Sloan och Ruzicka 

sakna viss grund. I Sverige har en liknande metod med förberedda verktyg, Naturvetenskap och 

Teknik för alla, NTA, fått stor spridning och en studie av den visar också på goda resultat 

(Anderhag & Wickman, 2006). En möjlig förklaring är att det är genomförandet som brustit i de 

fall av kompetensutveckling som Caulfield-Sloan och Ruzicka kritiserar, än valet av förberedda 

verktyg som metod. 
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6.6 Sammanfattning 

I detta kapitel har de 12 artiklarna analyserats utifrån studiens första frågeställning, ”Vad säger 

tidigare studier om vad som är viktiga faktorer vid kompetensutveckling av lärare som 

undervisar i naturvetenskapliga ämnen” och med hänseende till litteraturen i kapitel 3. I nästa 

kapitel redogör jag för vilka faktorer som framträtt som viktiga baserat på analysen. 
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7. Resultat 

I kapitel 5. Litteratursammanställning belystes sex olika framgångsrika inriktningar av 

kompetensutveckling för lärare inom de naturvetenskapliga ämnena baserat på tidigare 

forskning. De sex inriktningarna framkom genom en första textanalys som en del av den 

kvalitativa metasyntesen. Genom vidare analys av de sex inriktningarna identifierades fem 

centrala faktorer. Dessa fem faktorer är följande: 

 Deltagarnas inställning 

 Antalet timmar som avsätts för kompetensutveckling 

 Möjlighet till reflektion för deltagarna 

 Möjlighet till kollegialt lärande 

 Anpassning efter faktiska behov 

7.1 Deltagarnas inställning 

Deltagarnas inställning verkar ha stor påverkan på vilken effekt genomförd kompetensutveckling 

får. De studier där lärare deltagit på frivillig basis har alla visat på märkbart positiva resultat. 

Luft (2001) visade även på att kompetensutvecklingen hade större effekt på de deltagare vars 

åsikter var i linje med vad som lärdes ut under kompetensutvecklingen. Att deltagarna upplever 

en känsla av ägande i frågan är också en viktig del av deltagarnas inställning till 

kompetensutveckling ( (Ekholm, 1989). 

7.2 Antalet timmar som avsätts för kompetensutveckling 

Beroende på hur kompetensutvecklingen utformas är behovet av antal avsatta timmar olika. 

Överlag kan dock sägas att det inte går att skynda fram bra resultat vid kompetensutveckling. 

Caulfield-Sloan och Ruzicka (2005) visar på att kompetensutveckling genomförd under en dag 

kan ge stora effekter, förutsatt att den är väl genomförd, kräver förhållandevis små förändringar i 

lärarnas undervisning och uppfyller flera av de andra faktorerna som identifierats i denna studie, 

så som att deltagarna ges möjlighet till reflektion. De studier som genomförts under fem år eller 

mer visar dels att kompetensutveckling under långa tidsperioder ger god effekt, dels att resultaten 

ofta är långvariga, vilket är av yttersta vikt (Eilks & Markic, 2011; Shymansky et al., 2010; 

Young & Lee, 2005). 
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7.3 Möjlighet till reflektion för deltagarna 

Att deltagarna ges tid att reflektera över vad de lärt sig under kompetensutvecklingen verkar vara 

den viktigaste faktorn av de fem som identifierats i denna studie, det är även den tydligaste 

gemensamma faktorn för samtliga studier som analyserats. I de studier där lärare svarat på 

enkäter eller intervjuats om hur de upplevt kompetensutvecklingen, exempelvis Hartshorne 

(2005), svarar en klar majoritet att de uppskattar möjligheten till reflektion. 

7.4 Möjlighet till kollegialt lärande 

Kollegialt lärande verkar ha stor effekt på kompetensutveckling, i synnerhet när större grupper 

av lärare deltar. Det bidrar även till mer långtgående resultat som varar över tid då lärare ges 

möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av varandra långt efter att kompetensutvecklingen 

genomförts (Fallik et al., 2008). Modern teknologi så som diskussionsforum på internet och 

epost är utmärkta och ofta billiga medel för att möjliggöra kollegialt lärande bland lärare från 

olika skolor (Hartshorne, 2005).  

7.5 Anpassning efter faktiska behov 

Vikten av att anpassa kompetensutveckling efter faktiska behov är stor. Flera av 

kompetensutvecklingsprojekten som studerats har utgått från utredningar om brister i 

undervisningen som behöver åtgärdas och eventuellt behov av kompetensutveckling (Caulfield-

Sloan & Ruzicka, 2005; Hartshorne, 2005). Emsheimer (2002) hävdar att skolledning och lärare 

ofta har skilda åsikter om vilka behov som existerar, och att detta kan leda till 

kompetensutvecklingsinsatser iscensatta av skolledning som lärare inte känner ett behov av 

varpå kompetensutvecklingen inte leder någonvart. Genom att först grundligt utreda vilka behov 

som finns, så att både lärare och skolledning medvetandegörs minskar risken för sådana 

misslyckade kompetensutvecklingssatsningar och inverkar även positivt på tidigare nämnda 

faktor, lärares inställning till kompetensutveckling. Även efter genomförd kompetensutveckling 

är det viktigt med uppföljning och utvärdering, för att mäta effekterna av kompetensutveckling 

och se om nya behov uppstått eller om de tidigare behoven åtgärdats (Ekholm & Lander, 1994). 

7.6 Sammanfattning 

Av dessa fem faktorer är det deltagarnas inställning, anpassning efter faktiska behov och 

möjligheten till reflektion för deltagarna som har störst effekt på kompetensutveckling av lärare 

som undervisar i naturvetenskapliga ämnen. Allra störst effekt verkar möjligheten till reflektion 
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ha. Vilken effekt antalet timmar som avsätts för kompetensutveckling har verkar bero på i vilken 

mån deltagarna ges tid till reflektion samt vilken metod som används. Ju större ingrepp 

kompetensutvecklingen gör på lärarnas befintliga undervisning, desto fler timmar bör avsättas 

för kompetensutveckling. Vid kompetensutveckling riktat mot större grupper av lärare har 

kollegialt lärande möjlighet att ge större effekt i förhållande till de andra faktorerna.  

För att besvara studiens andra frågeställning: ”hur skulle dessa faktorer kunna sammanställas för 

att illustrera överlappningar och särskiljande drag?”, se figur 1 nedan över hur de olika 

faktorerna interagerar med varandra. 

 

Figur 1. Hur de fem faktorerna interagerar med varandra. Denna figur bygger på resultaten som 

framkommit av analysen i denna studie. Reflektion och kollegialt lärande överlappar på punkten 

gemensam reflektion, som går att se både som en form av reflektion men även en form av kollegialt 

lärande. Antalet timmar som tilldelas till kompetensutveckling påverkar i sin tur möjligheterna att 

genomföra dels reflektion men även kollegialt lärande. Inställning påverkar även det deltagarnas 

motivation att genomföra kompetensutveckling, där reflektion och kollegialt lärande är möjliga 

delmoment. Behov och inställning överlappar även de, på så sätt att upplever lärarna ett behov, har de 

troligtvis även en positiv inställning till kompetensutveckling. Behovet kan även påverka antalet timmar 

som tilldelas kompetensutveckling, ju större behov, desto fler timmar.  

De olika faktorernas stora särskiljande drag redovisas i tabell 4 nedan. 

Tabell 4. De fem faktorerna och deras särskiljande drag. 
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Faktor Särskiljande drag 

Inställning En inre faktor hos deltagarna, kan till viss del påverkas utifrån. 

Antal timmar En yttre faktor som deltagarna sällan kan påverka. 

Reflektion Moment som kan utövas av en eller flera deltagare, både under och 

efter kompetensutveckling. 

Kollegialt lärande Moment som kräver minst två deltagare 

Behov Skapar förutsättningar för genomförande av kompetensutveckling, 

rättfärdigar det. 

 

Med att inställning är en inre faktor hos deltagarna menas att det är en faktor som i första hand 

deltagarna styr över då det är deras inställning till kompetensutveckling som avses. Inställningen 

kan i viss mån påverkas av hur kompetensutvecklingen är utformad, eller vilket behov som 

deltagarna upplever. Antal timmar som avsätts är däremot en faktor som deltagarna har liten 

makt över, då ansvaret för det ligger på skolans huvudman, men regleras även av bland annat 

avtal med fackförbund som tidigare visats (Lärarnas samverkansråd, 2012). Reflektion är ofta ett 

moment i kompetensutvecklingen, men även efteråt när kompetensutvecklingen är avslutad, 

vilket särskiljer det från de andra faktorerna, som påverkar kompetensutvecklingen före den sker 

eller medan den pågår. Det är även en aktivitet som kan utföras av en ensam deltagare på egen 

hand. Kollegialt lärande bygger till skillnad från de andra faktorerna på samverkan mellan 

deltagare, och det är även däri dess styrka ligger. Behov rättfärdigar på ett annat sätt än de andra 

faktorerna uppkomsten av kompetensutveckling.  
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8. Diskussion 

Syftet med detta arbete var att identifiera och redogöra för ett antal faktorer som forskning visat 

vara väsentliga vid kompetensutveckling av lärare. Min första frågeställning handlar om vad som 

är viktiga faktorer vid kompetensutveckling av lärare som undervisar i naturvetenskapliga 

ämnen. Resultatet visar att följande fem viktiga faktorer existerar: deltagarnas inställning, antalet 

timmar som avsätts för kompetensutveckling, möjlighet till reflektion, möjlighet till kollegialt 

lärande och anpassning efter faktiska behov. Frågan är huruvida dessa fem faktorer är specifika 

för kompetensutveckling av lärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen eller om de även 

är applicerbara på andra ämnesområden. Vidare är de inte klargjort huruvida skolform och olika 

årskurser påverkar vikten av olika faktorer. Ytterligare studier behövs för att belysa de två 

områdena.  

De sex inriktningarna som identifierades i analysen är tydliga exempel på framgångsrik 

kompetensutveckling. Att de alla är så framgångsrika verkar dock bero på de fem bakomliggande 

faktorerna som redovisats i kapitel 7. Resultat. Av de studier som fokuserade på 

forskningsbaserad undervisning visar Luft (2001) och Rushton et al. (2011) på vikten av bland 

annat deltagarnas inställning, medan Shymansky et al. (2010) visar på vikten av kollegialt 

lärande. Att användandet av hypermedia blev så framgångsrikt beror dels på att det gav 

deltagarna möjlighet att reflektera genom diskussionsforum och interaktiv tv, men även andra 

faktorer som kollegialt lärande (Hartshorne, 2005; Annetta & Minogue, 2004). På samma sätt är 

framgångarna med aktionsforskning ett tydligt exempel på hur viktigt kollegialt lärande är, men 

även andra faktorer som reflektion och deltagarnas inställning (Eilks & Markic, 2011; Koch & 

Appleton, 2007). Inom de sex områdena uppfylls som visats de olika faktorerna i olika grad.  

Vissa av studierna kritiserar andra former av kompetensutveckling, exempelvis Caulfield-Sloan 

och Ruzicka (2005) kritiserar de metoder som Young och Lee (2005) med framgång använt. 

Shymansky et al. (2010) anser att det är bristen på ledarfigurer som gör att kompetensutveckling 

ofta fallerar. Som jag visat i denna studie är det inte metoderna i sig det är fel på, utan snarare 

huruvida de bakomliggande faktorerna som identifierats i denna studie har uppfyllts eller inte 

som avgör vad resultatet blir.  

Av dessa fem faktorer verkar reflektion vara den som har störst påverkan. Vikten av reflektion 

belyses i alla de analyserade studierna, dock skiljer det kraftigt mellan olika studier hur 
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reflektion har genomförts. Hartshorne (2005) visar på hur hypermedia så som diskussionsforum 

på internet kan användas för reflektion över genomförd kompetensutveckling med gott resultat. 

Sett till dagens tillgång till internet och antalet sociala nätverk som Facebook och Twitter är 

sådana diskussionsforum väldigt enkla att skapa och använda. Själva reflektionsmomentet blir 

heller inte lika tidsbegränsat som i andra former, utan kan pågå långt efter att själva 

kompetensutvecklingen är avslutad. Caulfield-Sloan och Ruzicka (2005) visar å sin sida på en 

annan, mer traditionell form av reflektion där deltagarna samma dag som de fått lära sig en ny 

metod får reflektera gemensamt över den. Till skillnad från i Hartshorne (2005) studie är 

reflektionen som sker mer styrd, då den sker under själva kompetensutvecklingstillfället och 

syftet är att reflektera över vad de precis fått lära sig. Vid användande av diskussionsforum 

skapas möjligheter till större variation och större frihet. Tiden är inte längre en lika begränsande 

faktor utan deltagarna har möjlighet att både reflektera djupare över vissa frågor men även i 

samråd med andra reflektera över sådant som kan uppstå efter att deltagarna genomfört 

kompetensutveckling och använt sig av det de lärt sig i sin ordinarie undervisning. Beroende på 

synsätt finns det även en risk eller möjlighet att deltagare i diskussionsforum reflekterar över helt 

andra saker än vad som var föremål för kompetensutveckling. 

Deltagarnas inställning är en identifierad faktor, och föremål för vidare forskning är huruvida 

yrkeserfarenhet påverkar den faktorn. I studien genomförd av Annetta och Minogue (2004) är 

deltagarna med över 20 års yrkeserfarenhet de mest välvilligt inställda till kompetensutveckling, 

följt av dem med mindre än fem års yrkeserfarenhet. Annetta och Minogue spekulerar i huruvida 

de med 20 års yrkeserfarenhet är ”överlevare”, och således mer hängivna än de övriga 

deltagarna. Det går att invända att den valda metoden, interaktiv tv, förklarar den sjunkande 

inställningen till kompetensutvecklingen ju mer yrkeserfarenhet deltagarna har på grund av att 

yngre människor ofta är mer vana vid modern teknologi. Det förklarar dock inte varför de lärare 

med över 20 års yrkeserfarenhet, och som således troligtvis är äldre än många av sina kollegor, 

är mest positiva av alla. Luft (2001) anser att lärare bör delta i kompetensutveckling så snart som 

möjligt från det att de börjar arbeta, att det inte finns några fördelar med att vänta tills de har mer 

yrkeserfarenhet. Sett till resultaten i Annetta och Minogues studie kring deltagarnas inställning 

kan det ligga något i det, att det gäller att fånga lärarna tidigt innan de fastnar i negativa spiraler. 

Det behövs således mer forskning kring eventuella samband mellan inställning till 

kompetensutveckling och yrkeserfarenhet.  



40 

 

Min andra frågeställning handlar om hur dessa faktorer skulle kunna sammanställas för att 

illustrera överlappningar och särskiljande drag. Resultatet visar att flera av faktorerna överlappar 

med varandra. Tydligast överlappar reflektion och kollegialt lärande. Tillämpas gemensam 

reflektion går det att se både som en form av kollegialt lärande men även en form av reflektion 

(Shymansky et al., 2010). Även behov och inställning överlappar. Upplever deltagarna ett behov 

är det troligt att de även har en positiv inställning till själva kompetensutvecklingen. Det är 

således svårt att uppfylla behov som faktor, utan att samtidigt uppfylla även inställning som en 

faktor. De olika faktorerna påverkar även varandra. De behov som finns på en skola kan påverka 

hur många timmar som öronmärks för kompetensutveckling. Antalet timmar som 

kompetensutvecklingen består av påverkar i sin tur möjligheterna att genomföra både kollegialt 

lärande och reflektion. Även inställning påverkar hur deltagarna genomför 

kompetensutvecklingen. Är en deltagare positivt inställd till reflektion men inte kollegialt 

lärande, är sannolikheten stor att deltagaren genomför de båda momenten olika väl. Reflektion 

kan dock i sin tur ge upphov till nya behov.  

Tabell 4 visar hur de olika faktorerna skiljer sig åt, och är baserad på resultaten av analysen. Som 

visats i både figur 1 och tabell 4 är det väldigt komplexa förhållanden mellan de fem faktorer 

som identifierats. Antal timmar som avsätts för kompetensutveckling är kanske den faktor som 

lärare har allra minst möjlighet att påverka, då det i första hand regleras av skolans huvudman 

och i många fall även av kollektivavtal (Skollagen, SFS 2010:800), 2013; Lärarnas 

samverkansråd, 2012). Deltagarnas inställning är däremot en faktor som lärarna har i princip all 

makt över. Dessa två faktorer, som lärarna antingen har all makt över, eller ingen, påverkar i hög 

grad de båda faktorerna kollegialt lärande och reflektion. I denna studie besvaras inte i vilken 

grad de olika faktorerna påverkar varandra. Antal timmar avsatta för kompetensutveckling 

reglerar rent praktiskt möjligheterna till kollegialt lärande och reflektion, medan inställning mer 

påverkar kvaliteten på det utförda arbetet. En lärare som avskyr reflektion lär knappast utföra det 

i någon större skala oavsett hur många timmar som avsätts, samtidigt som lärarlag som verkligen 

vill lära av varandra knappast kan göra det om de inte får tid för det. 

 

Behov som faktor skiljer sig starkt från de övriga faktorerna. Till skillnad från de andra 

faktorerna så är det behov som vid en första anblick lägger grunden för hela 
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kompetensutvecklingen och starkt påverkar de andra faktorerna. Det är till viss del komplicerat 

gällande upplevda behov och faktiska behov. Lärare, skolledning och övriga parter som föräldrar 

kan ha diametralt skilda uppfattningar om vilka behov som existerar på skolan. Tidigare har 

studien visat hur deltagarnas inställning är en viktig faktor, samtidigt som det är skolans 

huvudman som ansvarar för kompetensutvecklingen. Är då inte lärare och ledning överens om 

vilka behov som existerar på skolan finns det en risk att lärarna har en negativ inställning till den 

kompetensutveckling som anordnas. Det är viktigt att de behov lärare och huvudman upplever är 

i linje med de faktiska behov som existerar på skolan, dels för att kompetensutvecklingen ska ha 

möjlighet att motsvara behoven, men även för att deltagarnas inställning ska vara så positiv som 

möjligt (Emsheimer, 1994). 

Reflektion är den faktor som verkar ha allra störst betydelse för kompetensutveckling. Genom att 

ge lärare möjlighet att reflektera över sitt uppdrag och sin verksamhet kan de komma till nya 

insikter, vilket i sin tur kan ge upphov till helt nya behov. Således går det att se reflektion som än 

mer grundläggande än behov som faktor, och att reflektion har stor möjlighet att bidra till viktiga 

processer inom skolan (Alexandersson, 1994; Eilks, 2011; Emsheimer, 1994; Hartshorne, 2005; 

Luft, 2001; Rushton et al., 2011; Shymansky et al., 2010; Stolk et al., 2011). En följdfråga blir då 

vilka dimensioner reflektion består av, och vilka processer den kan ge upphov till. Fler studier 

som ger en nationell anpassning till reflektion som faktor men även belyser dess inre 

dimensioner är därför en viktig fortsättning. 

8.1 Slutsats 

För att återkoppla till studiens två frågeställningar: 

 Vad säger tidigare studier om vad som är viktiga faktorer vid kompetensutveckling av 

lärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen? 

 Hur skulle dessa faktorer kunna sammanställas för att illustrera överlappningar och 

särskiljande drag?  
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Så har följande fem faktorer har identifierats som viktiga vid kompetensutveckling: 

 Deltagarnas inställning 

 Antalet timmar som avsätts för kompetensutveckling 

 Möjlighet till reflektion för deltagarna 

 Möjlighet till kollegialt lärande 

 Anpassning efter faktiska behov 

Angående hur dessa fem faktorer kan sammanställas för att illustrera överlappningar och 

särskiljande drag, se figur 1 och tabell 4. 

Vidare har studien även identifierat sex olika inriktningar av framgångsrik kompetensutveckling:  

 Forskningsbaserad undervisning 

 Användande av hypermedia 

 Kontextbaserat lärande 

 Aktionsforskning  

 Användande av precisionsinstrument 

 Läromedel 

Att dessa sex metoder blev framgångsrika verkar vara en följd av att inom varje metod uppfylls 

flera av de fem faktorerna som har identifierats i denna studie. Således är det mindre viktigt 

vilken metod som väljs vid kompetensutveckling, och desto viktigare att så många som möjligt 

av de fem faktorerna uppfylls. Allra viktigast verkar dock reflektion vara, med dess möjlighet att 

påverka lärares syn på sitt uppdrag och sin verksamhet, men även dess möjlighet att påverka de 

övriga fyra faktorerna (Alexandersson, 1994; Eilks, 2011; Emsheimer, 1994; Hartshorne, 2005; 

Luft, 2001; Rushton et al., 2011; Shymansky et al., 2010; Stolk et al., 2011). Vidare behövs 

ytterligare forskning för att utreda i synnerhet vilka processer som uppstår vid reflektion, men 

även de övriga faktorerna. 
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