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Abstract 

The Aim of this paper is to investigate which factors and arenas teachers in different subjects 

finds more developing regarding teaching. It also reveals differences between teachers in 

different subject due to their opinion in the matter. The result can be used when working with 

finding developing areas for teachers depending on their subject. 

The survey has been conducted with a web based survey targeted to five junior high schools 

in a metropolitan region. The survey is based on teachers view of factors and arenas that could 

contribute to developing lessons. 

The study shows there are common factors such as the students role, collegiate learning, 

formative asessment and scientific education at centre. It also shows there is quite a strong 

consensus regarding developing factors although on the other hand there are great differences 

in factors that does not affect teaching in a positive way. The forums teachers find more 

important are the ones where the student comes to speak about the teaching quality, and 

forums that connects to their teaching subject. The teachers also specifies informal forums 

such as coffe breaks as important forums regarding teaching quality development.    

Keywords: Developing areas, didactics, forums, school development, teaching factors 

 

  



Sammanfattning 

Denna studie har som syfte att undersöka vilka faktorer och arenor ämneslärare i grundskolan 

anser är mest utvecklande för undervisningen. Den åskådliggör också vilka skillnader 

avseende denna fråga det finns mellan olika ämneslärare.  Resultatet från undersökningen kan 

användas när man vill arbeta med att finna olika utvecklingsområden kopplat till olika 

ämneslärare. 

Undersökningen har genomförts genom en webbaserad enkätstudie riktad till fem 

högstadieskolor i en storstadsregion. Enkäten grundade sig på faktorer och arenor som lärare 

skulle förhålla sig till avseende hur mycket de tyckte dessa bidrog till utvecklande av 

undervisningen. 

Undersökningen visar att det finns gemensamma faktorer som lärare anser påverkar 

undervisningen. Av dessa faktorer är elevens roll, kollegialt lärande, formativ bedömning, 

samt vetenskaplig fortbildning i centrum. Den påvisar även att det finns stark samsyn mellan 

vilka faktorer som är mest utvecklande för undervisningen, samtidigt som det återges stora 

skillnader gällande vad som minst inverkar på utvecklingen av kvaliteten på undervisningen.  

De forum som lärare anser viktigast för att utveckling är forum knytet till undervisningsämne, 

samt forum där eleven får uttrycka sina åsikter. Lärare anger även att informella forum, såsom 

fikaraster är viktiga för att undervisningen skall utvecklas positivt. 

 

Begrepp: Didaktik, forum, skolutveckling, undervisningsfaktorer, utvecklingsområden  
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Introduktion 

Bakgrund 

Under mitt arbete i skolan har jag intresserat mig för den didaktiska delen av skolans 

utveckling. Jag anser att undervisningens väsen och de olika metoder man som pedagog 

utvecklar för att maximera, fördjupa och effektivisera lärande är helt centralt och bör vara en 

självklar kärna i skolans uppdrag. På magisterprogrammet i utbildningsledning och 

skolutveckling har vi fått möjlighet att studera de aktuella och växande förhållningssätt som 

inbegriper modern skolutveckling.  Skoleffektivitetsforskningen har varit det fält som med 

observationer och mätningar kunnat se vad som behövs utvecklas i organisationer grundat i 

empiri i form av enkätsvar riktat till olika områden i skolan. Detta uppifrånperspektiv har givit 

upphov till uttrycket ”best practice”.  Att mäta skolans utveckling och att kontrollera 

densamma är en central del av exempelvis skolinspektionens uppdrag.  

Det finns emellertid ett annat forskningsfält, skolutvecklingsforskningen, som växer och får 

större utrymme. Centralt för detta är att den utgår från olika metoder som synliggör 

erfarenheter som görs av de professionella i skolan. På detta vis skapas ett inifrån-perspektiv, 

”bottom-up”, där de professionellas erfarenheter blir grund för riktningen av skolans 

utveckling. Aktionsforskning är grunden för mötet mellan forskare som arbetar med 

skolutveckling, och de professionellas utsagor om sina erfarenheter (Rönnerman 2012).  För 

att aktionsforskningen skall införlivas i det som kallas skolutveckling krävs även att det som 

mäts och sedan utvecklas omfattar hela, eller större delar av en organisation. Ett 

förhållningssätt som utgår från praktikers vardag, och utgår från praktiska problem eller 

dilemman och omfattar utvecklingen av hela organisationen, är problembaserad 

skolutveckling (Ekholm och Scherp 2014). I detta är lärarens upplevelser och erfarenheter 

centralt, vilket är ett perspektiv som jag tycker är viktigt för didaktiska frågor. Samtidigt 

införlivar det den professionelle i organisationens utveckling, vilket rimmar väl med 

skollagens intention om att varje skola skall ha en aktiv diskussion om kunskapsbegrepp, bl a 

utifrån hur olika kunskapsformer kommer till uttryck och balanseras till en helhet (Skolverket 

2011). 

Undervisningens kvalitet är en formulering som i sig är relativt otydlig. Kvalitetsbegreppet 

kan se olika ut och avse olika faktorer. En källa som jag tycker är viktig att utgå från när man 

talar om undervisning är emellertid att utgå från de styrdokument på vilka undervisningen och 
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bedömningen av kunskaper vilar. I Samband med att läroplanen lgr 11 skapades utkom en tid 

senare de allmänna råd vilka hade som uppgift att förtydliga och konkretisera hur läroplanens 

intentioner skulle omsättas i praktiken. I de allmänna råden avseende planering och 

genomförande av undervisningen kan man på ett tydligt vis följa myndighetens åsikt av vad 

som anses vara viktiga faktorer för en framgångsrik undervisning. Skolverket anser att 

undervisningens process består av planering, genomförande, kunskapsbedömning, 

uppföljning och dokumentation (Skolverket 2011). De faktorer som är mest centralt kopplat 

till mitt syfte är de två första, varför jag avser referera huvuddragen i dessa. 

 Avseende planering betonas tydlighet avseende urvalet man som lärare gör kopplat till 

styrdokumenten både vad som skall tas upp och vad som sedan skall bedömas.  Vidare 

betonas vikten av att skapa förutsättningar att följa och stödja arbetsprocessen samt ge 

återkoppling på arbetet. Att välja arbetssätt och arbetsformer med elevens utveckling i fokus 

är också något som lyfts fram. Utgå från erfarenheter av tidigare utvärderingar av 

undervisningen anses viktigt. Sist betonas att elevgruppens intresse, erfarenheter och 

föreställningar skall vara en grund för planering. Vidare skall även planeringen samordnas 

med andra lärare så att inte belastningen inte blir för stor för eleverna. 

Avseende genomförandet av undervisningen lyfter de allmänna råden följande faktorer som 

särskilt viktiga. Strukturera och styra undervisningens processer så att det skapar en 

balanserad och elevaktiv undervisning. I detta nämns bland annat att de delar som bygger upp 

undervisningen skall vara genomtänkt fördelade mellan exempelvis genomgång, grupparbete 

och fördjupningar. Undervisningen skall vara aktiverande med en bred repertoar av 

arbetssätt och arbetsformer. Ett logiskt flöde är också viktigt, och i detta flöde skall det 

framgå på vilket vis en viss aktivitet som genomförs har koppling till kunskapskrav eller 

förmågor. Intresseväckande frågor och uppgifter är viktiga faktorer för att skapa nyfikenhet, 

vilket skall genomsyra lärandet inom skolan. Undervisningen skall också klargöra vad eleven 

behöver träna mer på, och hur undervisningen kan träna denne i detta. Därför är löpande 

återkopplingar något som bör genomsyra en god undervisning. Återkopplingarna skall delge 

nuvarande kvalitet och vad som behöver utvecklas (Skolverket 2011). 

Skollagens styrdokument påvisar en tydlig intention att läraren skall vara delaktig i 

utvecklingen av skolan, genom samarbete, men också genom att diskutera upplägget och 

strukturen av undervisningen, så att den på bästa vis uppfyller lagstiftarens intentioner. Jag är 

intresserad av hur denna delaktighet upplevs i praktiken. Vad anser lärare är viktiga faktorer 
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för att utveckla undervisningen, och i vilka arenor eller forum sker detta på mest effektivt och 

ändamålsenligt vis? Skolors strukturer ser relativt olika ut. Rektor har stor frihet att delegera 

många delar av skolans processer. Hur rektor kan delegera har skolinspektionen beskrivit i 

informationsbladet ”Rektors möjlighet att delegera och skolans organisation”. Bland annat 

kan kompetensutveckling av personalen och övergripande organisation av det pedagogiska 

arbetet delegeras (Skolinspektionen 2012). En konsekvens av detta skulle kunna vara att 

organisationers strukturer kan se mycket olika ut, och därigenom kan lärares delaktighet, och 

deras erfarenhet om verksamheten, ha olika mycket inflytande på de beslut som sedan 

inverkar på kärnverksamheten i deras yrkesutövning; undervisningen. 

Samtidigt kan man se att det finns forskning som på ett övergripande sätt behandlar 

undervisningens väsen, och som fått stort utrymme i diskursen om undervisning. John Hattie 

och Helen Timperley poängterar att lärarens förståelse för elevens kunskapsnivå, förmågan att 

förtydliga nästa kunskapsnivå och att använda sig av lärcykler som tydliggör att 

framgångsrika undervisningsprocesser är tydligt kopplade till reflektion och 

återkoppling.(Hattie 2012, Timperley 2013). Man kan i styrdokumenten se att det finns en 

gemensam grund vad gäller synen på kunskap i alla ämnen. LGR 11 är tydlig med att all 

kunskap kan komma till uttryck i fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet (Skolverket 

2011). Emellertid har man i det centrala innehållet samt kunskapskraven konstruerat en stor 

mängd lärande, som man sannolikt måste ta sig an på olika vis för att lära ut. Detta gör att jag 

finner det intressant att utröna om man ser olika på vad som är utvecklande för 

undervisningen mellan olika ämneslärare i grundskolan. Kan det verkligen vara så att de 

metoder som är utvecklade för all undervisning också anses vara lika utvecklande av de lärare 

som står närmare undervisningen i vissa ämnen. Vilka skillnader finns mellan olika ämnens 

syn på vad som utvecklar undervisningen? Det finns en risk att man gör utvecklingsprocesser 

alltför generella inom organisationer genom att inte ta hänsyn till de olikheter som de 

ämnesspecifika erfarenheterna av kvalitet i undervisningen bottnar i. 

 

Syfte 

Jag vill i denna uppsats undersöka vilka faktorer lärare anser är viktigast för att utveckla 

undervisningen. Eftersom skolor kan organisera för utveckling på olika vis, vill jag utreda 

vilka forum eller arenor som lärare anser är mest effektiva för att undervisningen skall 

utvecklas. Eftersom ämnenas förutsättningar och ramfaktorer ser relativt olika ut med referens 
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till styrdokumenten, vill jag undersöka om det finns skillnader i synen på vad som är 

utvecklande faktorer och arenor, beroende på vilket ämne man undervisar i. 

Frågeställningar 

1. Vilka faktorer anser lärare är viktigast för att kvaliteten i undervisningen skall 

utvecklas? 

2. Vilka forum eller arenor anser lärare är viktigast att vara delaktiga i för att utveckla 

kvaliteten i undervisningen? 

3. Vilka skillnader finns mellan lärare i olika ämnen avseende synen på vilka faktorer 

som är viktigast för utveckling av undervisningen? 

Begrepp 

De begrepp som jag utgår från i min uppsats avser jag här förklara. Flera av begreppen kan 

tolkas på olika vis, varför jag här vill tydliggöra min definition av dem. 

Undervisningskvalitet 

En undervisning där lärandet är i centrum och där eleven når så mycket kunskap som möjligt 

med hänseende till styrdokumentens avsikt har hög undervisningskvalitet. Detta avser inte 

bara djup, utan här hänvisar jag till en undervisning som är effektiv i hänseende till centralt 

innehåll, syfte samt kunskapskrav. Både i progression (djup) samt bredd (antal förmågor) 

(Skolverket 2011).  

Faktorer 

Det finns flera olika faktorer som påverkar undervisningens effektivitet. Faktorer är något 

man isolerat, eller i samband med andra faktorer, vid en viss situation kan anta ha ett samband 

med undervisningens kvalitet. De faktorer som jag avser använda som utgångspunkt för att 

mäta vilken påverkansgrad lärare kopplar till dem avgränsas och utgår från: 

1) De som identifierats i forskningsöversikten och kan kopplas till aktuell forskning. 

2) De som framkommer i styrdokument, och alltså är lagstiftarens avsikt. 

3) De faktorer som konkluderas av internationell- och svensk forskning , John Hattie 2012 

och Hans-Åke Scherp mfl (2013) exempelvis, vilka kan knytas till uppsatsens teoretiska 

grund. 

4) Personliga faktorer, som delvis är vetenskapligt belagda, men som man kan anta att lärare 

tillskriver en viss påverkan. Exempelvis humor, eller personliga egenskaper.  
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Ovanstående fyra punkter är min egen sammanfattning över faktorer som framträtt i 

forskningsgenomgången. 

Arenor och forum 

En arena kan intas av olika aktörer. Arena i detta avseende är platser eller situationer där 

vanligtvis information utbyts mellan de professionella. Exempel på arenor är arbetslag, 

ledningsgrupp samt ämneslag. Arenor kan även förekomma i mötet med aktörer utanför 

skolan, såsom föräldrar.  

Forum avser en plats eller ett tillfälle då man har möjlighet att tala med andra. Det finns både 

formella forum, såsom konferenser och informella forum, såsom samtal med kollegor i 

korridorer.  
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Kunskapsöversikt 

I min kunskapsöversikt avser jag gå igenom litteratur som anknyter till ämnet, då 

forskningsfältet är relativt brett. Denna del av översikten utgår från de för forskningen 

centrala begreppen aktionsforskning, skolutveckling, erfarenhetslärande samt variation. Den 

andra delen överblickar forskningsrapporter, nationellt samt internationellt och i denna har jag 

för avsikt att ringa in forskningsfältet med ett didaktiskt perspektiv. 

Aktionsforskning 

Grunden för aktionsforskningen är att den undersöker hur verkligheten ter sig inom en 

organisation. Det är många metoder som står till buds om man vill skapa sig kunskap om en 

verksamhet. En vanlig form är att göra enkätfrågor och analysera svaren för att finna 

utvecklingsområden. Denna metod kan emellertid bli missvisande av många skäl. Ett exempel 

är att områden som undervisning innehåller en mängd faktorer med intern påverkan, vilket 

gör att det som uppmäts i ett sammanhang, eller en grupp inte behöver gälla i en annan. 

Således riskerar denna typ av mätning att ge fel indikatorer på vad som måste förändras 

(Rönnerman red. 2012). Aktionsforskning går istället ut på att man ställer frågor till den 

praktik (aktion) som man bedriver inom en viss verksamhet. Svaren på dessa ofta öppna 

frågor blir sedan föremål för förändringsarbete, vilket man sedan systematiskt utvärderar och 

ställer reflekterande frågor till. Fokus för den forskning som bedrivs är alltså den egna 

praktiken. Att bedriva forskning med den egna praktiken i fokus gör att man förenar två 

kunskapsfält. Dels den kunskap som den professionelle har om verksamheten, men även den 

kunskap som forskaren bidrar med rörande frågeställningar och systematik kring lärandet 

utifrån teoretisk kunskap.  Detta möte mellan forskningsfält kan gynna och bredda synen på 

vad som behöver förändras, men även bidra med ett bredare perspektiv kring vad som 

fungerar och vad som inte fungerar givet utveckling av verksamheten. Reflektion och 

ifrågasättande av invanda mönster är viktiga beståndsdelar i aktionsforskningen. Den analys 

som följer på observationen är också den i vilken nya planer för agerande skapas, varför 

analysen har en framträdande roll i denna forskningsgren. Emellertid är analysen knuten till 

praktiken på ett mycket mer konkret vis än i många andra forskningsfält med mer positivistisk 

ansats (Rönnerman (red) 2012). 



9 
 

Skolutveckling 

Skolans verksamhet är något som är en komplex sammansättning av ansvar och förpliktelser, 

där både individer, samhälle, stat och kommun är inblandade. För att ha möjlighet att styra 

skolans utveckling är det viktigt att ha ett djup i sitt ledarskap, och förstå att det inte är de 

ytliga delarna av skolans verksamhet som står för den verkliga kvaliteten i verksamheten. 

Istället bygger ledarskapet på att på djupet förstå de olika perspektiv och krav som, var och ett 

för sig, begränsar och styr det moraliska friutrymme som skolledaren sedan kan forma skolans 

riktning, utveckling och i förlängningen elevernas vardagsliv på. Skolledarskap beskrivs av 

Gunnar Berg som en förmåga att upptäcka och erövra detta friutrymme och skolutveckling 

anses av Berg (2011), vara avhängigt denna förmåga (Berg 2011, s. 37).  

Hans-Åke Scherp (2013) har utvecklat sina teorier om utveckling av skolan i begreppet 

skolutveckling. Denna inriktning anser han både används som ett paraplybegrepp och kan 

indelas i tre underkategorier vari begreppet också är med. Det första utgörs av det målstyrda, 

och mer kunskapsrealistiskt grundade skoleffektivitetsforskningen, vilken anser att det är 

viktigt att mäta hur verksamheten förhåller sig till målbilder. Den kännetecknas av att 

förändringarna ofta initieras uppifrån och åtgärder riktas till att styra verksamheten mot 

målbilden. Detta förhållningssätt kallas ofta ”best practise”. Som en motvikt till detta synsätt 

finns de två med varandra nära besläktade forskningsgrenarna skolutveckling och 

skolförbättringsforskning. De skiljer sig ifrån det tidigare nämnda synsättet genom att man 

med detta synsätt ser på utvecklingen av skolans kvalitet genom att betona andra metoder för 

utveckling än skoleffektivitetsforskningen gör. Skolutvecklingsperspektivets främsta fokus är 

att hela organisationen tillsammans lär sig, genom att formerna för utveckling involverar alla i 

organisationen. Det är alltså inte så att enbart de som har formella makt- eller 

inflytelsepositioner skall styra förändringsagendan. Istället betonar man att man får en lärande 

organisation genom att man använder metoder som synliggör allas erfarenheter om 

exempelvis ett problem. Dessa metoder utgår inte från individer, utan snarare de grupper i 

vilka individerna är delaktiga. Sedan finner man metoder för att systematisera och analysera 

orsaker samt genom reflektion och samtal komma fram till önskvärda riktningar för skolans 

utveckling. På detta vis menar Scherp (2013) att skolan kan få mer kvalitativa 

förändringsprocesser än de som ofta tingar förändringar av organisationer, nämligen 

kontroller av verksamheten, exempelvis av skolinspektionens inspektioner. Dessa betingar, 

menar Scherp, ofta en massa görande i form av dokument eller rapporter, vilket i praktiken 

kan ta mycket tid från det som Behövs belysas och förändras utifrån organisationens specifika 
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behov. Om verksamheten istället kan dela med sig av den forskning som de egna 

erfarenheterna givit upphov till kan den lärande organisationen även ingå i nätverk som lär sig 

av varandra. På det viset kan utveckling gynnas av samarbete. Vanliga metoder inom 

skolutvecklingsforskningen är lärande samtal, lesson study och kollegiala nätverk (Scherp 

2013). 

Erfarenhetslärande 

För att de förändringar som görs i en skola skall vara adekvata måste de ligga nära den egna 

verksamheten. Josefin Brüde Sundin (2009) betonar att ledarskapet i skolan handlar om att 

styra underifrån. Hon ger exempel som betonar att vetskapen om verksamheten och om de 

personer som arbetar i densamma är viktig för att ledarskapet skall vara kvalitativt och bära 

förtroende (Sundin 2009). Jag anser att detta är en viktig ansats för ledarskapet i skolan, men 

vad som måste till är emellertid metoder som lyfter upp och tydliggör det som ligger nära 

verksamhetens kärna. Erfarenhetslärande är, enligt Karlstads Universitet (hämtad 2016-02-

25), att finner metoder som gör att man lättare kan dra slutsatser utifrån de erfarenheter som 

finns avseende ett visst problem eller liknande. Teorin om erfarenhetslärande knyter an till det 

konstruktivistiska förhållningssättet om att om man utsätts för situationer som inte 

överensstämmer med de föreställningar som man hade innan, så kommer man att behöva 

ifrågasätta sina kunskaper. Erfarenhetslärande är ett sätt att strukturera och systematisera 

vardagslärandet. Det är viktigt för organisationen att fånga de erfarenheter som de 

professionella har i verksamheten, annars riskerar man att förändra fel saker. Det kanske till 

och med är så att man är ovetande om en hel del av de kunskaper som de som arbetar i 

organisationen har om ett specifikt problem eller utvecklingsområde. Det vardagsnära 

lärandet bör således vara en väl integrerad del in den lärande organisationen. 

Erfarenhetslärande är en viktig grundsten inom skolutveckling (Ekholm red. mfl 2014). 

Variation 

Inom skolutvecklingsforskningen är kunskapen om variation i uppfattningar, resultat och 

åtgärder. Mönstret mellan de åtgärder som ges inom ett utvecklingsområde, och de resultat 

som kan knytas till åtgärderna är mycket viktigt inom skolutvecklingsforskningen. Variationer 

mellan olika åsikter och resultat kan säga mycket om verksamhetens strukturer och 

funktioner. Därför är begreppet variation ett mycket centralt begrepp när man skall analysera 

skolutveckling. Scherp (2013) betonar exempelvis att samvariationen mellan arbetssätt och 

resultat är intressant för att förstå organisationens natur i praktiken. I en organisation som bara 
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är strukturerad som en ”arbetsorganisation” kommer man att se variation av uppfattningar 

som något som stör organisationens arbete mot uppsatta mål, emedan man i en organisation 

som har en utvecklad ”utvecklingsorganisation” (Scherp 2013, s.63) kommer att se 

variationen som en viktig indikator på lärdomar som kan ligga som grund för analys och 

utveckling. Variationen i uppfattningar är således väldigt viktig att ta vara på för 

skolutvecklingsforskningen då de metoder densamma använder är anpassad för att ta del och 

analyser mönstren som framträder i bredden av erfarenheter. Det är själva grunden i en 

lärande organisation med väl utvecklad utvecklingsorganisation (Scherp 2013).  

Forskning 

Om man beser forskning som mer explicit lyfter fram undervisningens väsen med en närmare 

inriktning på didaktiken kan man skönja ett antal faktorer som förefaller framgångsrika. 

Estenberg (2016) betonar i sin avhandling om historielärares användning av tankeredskap att 

en viktig del av undervisningen är synen på vad undervisningen skall innehålla eller bidra 

med. Han menar att de kunskaper som kräver ett processande av stoffet riskerar att förbises på 

grund av att inlärning av stoffet värderas högre. Detta påverkar i sin tur vilka 

undervisningsstrategier en lärare använder. Estenberg menar att ensidig undervisning i 

historia, med fokus på inlärning av fakta inte skapar det sammanhang och samband som 

förståelse för historiska utveckling kräver. En sådan syn på undervisning riskerar även att 

missa det viktiga kritiska tänkandet, med vilken mycket av förståelse av samband och 

sammanhang skapas. Undervisningen måste sträva efter att förena både koncept, eller fakta- 

och begreppskunskaper med de förmågor som strävar efter att få eleverna att processa 

kunskapen genom att sätta in den i olika sammanhang som belyser exempelvis historien ur 

olika perspektiv. Han menar att detta sätt att se på undervisning även kan göras mer generell, 

och att undervisning som inte betonar det som skall läras in, utan snarare sätter metoderna i 

fokus, kommer att bidra med mer kvalitativ och bestående kunskap. Denna 

undervisningsmetodik kan sägas grunda sig i att didaktiken bygger på att konstruera 

tankeredskap som hjälper eleven att skapa sammanhang och förståelse (Estenberg 2016). 

Van Moolenbroek (2012) beskriver i sin avhandling att en viktig del för att Nederländernas 

vetenskapliga utveckling skall hålla fortsatt god kvalitet är biologiundervisningens inriktning 

och struktur. Detta sedan utvecklingen inom vetenskap går så fort, och påverkar 

omkringliggande discipliner och vardagsliv på ett vis som givit upphov till ett nytt begrepp 

”New Biology” (van Moolenbroek, 2010, s. 1). Van Moolenbroek betonar att det inte bara är 
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kvaliteten inom de högre diciplinerna som är avgörande ambitionen om fortsatt didaktisk 

progress, utan att utvecklingen av kvaliteten måste ha kontakt, eller ta avstamp redan i 

skolåren, och att undervisningen mer måste inrikta sig på ett problembaserat och mer 

integrerande synsätt på utbildning inom biologi som ligger mer i linje med 

samhällsutvecklingen och de behov som denna ställer. Vidare menar van Moolenbroek att den 

nuvarande biologiundervisningen betonar stoff som inte alltid är aktuellt eller bidrar till 

användbar kunskap, och att detta sker på bekostnad av förmågor som systemtänkande och 

analys. Således, menar van Moolenbroek måste kursplanerna vara mer knutna till aktuell 

forskning emedan även klassrumsaktiviteter och lärandemål måste vara mer anpassade för den 

rådande samhälls- och vetenskapliga utvecklingen inom ämnet. Jag tycker att denna 

avhandling tar upp ett intressant perspektiv i det att den adresserar att olika skolämnen 

påverkas ur varierande perspektiv av samhällets utveckling. Att man ständigt måste värdera 

vad som skapar mest effektiv undervisning är således en viktig del av didaktiken, och kräver 

kunskap om utveckling exempelvis i fortbildningens inriktning. Den visar även att utbildning 

inte är statisk, utan måste anpassas till den kontext i vilken den ingår. 

Frewan (2015) har studerat effektiviteten av att lära ut kommunikationsstrategier för 

nyanlända till Storbritannien genom att utgå från lärares uppfattningar och tillvägagångssätt. 

Kommunikationsstrategier innebär att lära ut eller använda sig av strategier som gör att man 

om man har språkligt begränsad förmåga ändå kan göra sig förstådd genom att exempelvis 

tala med ord som är liknande, eller använda omskrivningar etc. Det finns kritik mot dessa 

strategier, då man lingvistiskt kan anse att strategierna inte skapar någon ny kunskap eller 

färdighet, utan istället befäster modersmålets formuleringar, eller hindrar korrekt 

språkanvändning (Frewan, 2015, s. 3). Frewans slutsatser är emellertid att 

kommunikationsstrategier kan bidra till att utveckla den självkänsla som behövs för att man 

skall våga använda sig mer av språket. Alltså kan man säga att en viss strategi, även om den 

inte helt kan kopplas till ett visst ändamål, ändå kan ha en effekt på den slutgiltiga förmågan. 

Jag tror att denna typ av forskning är en viktig del av didaktiken, och den betonar att 

professionaliteten om vad som skall lyftas fram i undervisningen måste vila på en analys om 

vilka effekter man vill få ut av klassrumsaktiviteterna. Kanske ser olika ämneslärare på saken 

ur olika perspektiv. 

Andersson (2015) har i sin avhandling intresserat sig för hur fortbildning i formativ 

bedömning påverkar undervisningen och elevers resultat. Det finns belägg i tidigare forskning 

av bl a Hattie (2012) att återkoppling som stödjer arbetsprocessen, och fokus på att kunna 
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förklara hur man skall göra dvs strategiskt betonad återkoppling, har god effekt på 

kunskapsutvecklingen. I och med utbildning i formativ bedömning; bedömning för lärande, 

kommer Andersson fram till att undervisningen och i förlängningen elevers lärande påverkas i 

flera avseenden. Ett par faktorer var lärares förståelse för- och möjlighet att förstå elevers 

lärandebehov och därigenom strukturera uppgifter så att dessa svarade mot dessa. Det fanns 

emellertid en svårighet i att se till allas behov och detta medförde en viss risk att en viss elevs 

behov blev till hela klassens behov. Vidare bidrog fortbildning till att nya metoder användes i 

praktiken, och att dessa metoder fokuserade på den formativa bedömningen. En annan viktig 

konsekvens hade mer att göra med den inre motivationen hos lärare. Utvecklingen av 

kunskaperna om hur praktiken kunde förändras mot en mer kvalitativ metodik förde med sig 

att lärare var mer villiga att tro på nya metoder. Detta emellertid under förutsättning att 

lärarna konkret kunde se fördelarna med de nya metoderna och att dessa inverkade effektivt 

på lärandet på ett vis som lärarna kunde skönja. 

Mikael Berg (2014) tar i sin avhandling upp ett perspektiv som jag anser är aktuellt och 

grundläggande för didaktiska överväganden vid utformningen av undervisningen. Han 

fokuserar på historielärares kunskapssyn i och med att hans avhandling belyser historielärares 

syn på ämnets syfte. Hur lärare ser på-, och formulerar sin kunskapssyn, kan sannolikt 

påverka vad i undervisningen som lyfts fram och även hur undervisningen struktureras. Det ur 

Bergs avhandling som är aktuellt för min undersökning är att förståelsen för ämnet påverkar 

hur man väljer att undervisa. Detta då uppfattningen om ämnet påverkar bl a vad man anser 

att undervisningen skall leda till. Berg kommer fram till att vissa faser både i lärares uppväxt 

och yrkesliv påverkar synen på ämnets uppbyggnad, men också att det finns en stor 

individuell faktor i tolkningarna av hur syftet med undervisningen kan göras. Den individuella 

faktorn gör bl a att urvalet, och fokuspunkterna i ämnet påverkas till stor del av individuella 

faktorer vilket gör att det finns en stor bredd av tolkningsmöjligheter, samt att ämnet breddas 

som följd av dessa tolkningar (Berg 2014). Detta anser jag är en intressant betraktelse. Man 

kan ibland få uppfattningen att samma ämne kan tolkas på olika vis i skolan, beroende på att 

läraren lägger sitt fokus på en viss del av styrdokumenten, eller tolkar desamma på ett 

specifikt sätt. Detta kan få till följd att den viss typ av metod blir förhärskande och att 

undervisningen till exempel blir mycket styrd av metoden, vilket för med sig en annan typ av 

förståelse än samma ämne skulle ha för en annan lärare. 

Gennip (2012) har intresserat sig för hur elevbedömning kan bidra till ökat lärande. I 

avhandlingen beskrivs att denna aktivitet kan byggas från att elever summativt tränar på att 
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bedöma varandras arbeten, till att de med feedback hjälper varandra att förbättra arbetet. 

Avhandlingen fokuserar emellertid även på vikten av den psykologiska dimensionen runt 

bedömningen; hur aktiviteten är påverkad av och påverkar elevens självbild. Gennip 

konkluderar ett par faktorer i detta sammanhang. Kvaliteten av bedömningens inverkan har 

inte bara sin grund i transparens och kvalitet rörande uppgiften. Något som också visar sig ha 

stor inverkan på kvaliteten är den kontext och det sociala sammanhang inom vilken 

bedömningen sker. Jag tror detta är en viktig del av de didaktiska avvägningar lärare gör i sina 

lektionsaktiviteter. Lärare måste ta hänsyn till den miljö och kontext inom vilken lärande sker. 

Klassrumsklimatet är viktigt för lärande. 

Bartlett (2016) skriverom hur datoranvändningen i skolan är avhängig det förhållningssätt 

som läraren har till lärande. I många fall lägges fokus på själva datorn, istället för att fokusera 

på vilka strategier som varit bidragande till att datorn blivit en viktig del av undervisningen. 

Man kan koppla innehållet i artikeln till mitt undervisningsområde i och med att Bartlett 

identifierar vissa faktorer som framgångsrika för användandet av IKT i undervisningen. Även 

om fokus i artikeln var på IKT och utveckling av detta drar han nytta av lärdomar som synes 

allmängiltiga för utveckling av undervisning. Det han nämner är bl a att lärarens struktur i 

undervisningen och förväntningar på eleven är viktigare än datorn i sig. Han menar även att 

lärarens förmåga att aktivera och guida eleven genom praktiska övningar där löpande tydliga 

och adekvata instruktioner är viktiga för en effektiv undervisning. Han menar även att syftet, 

och att man kan förklara varför man gör på ett visst vis, är viktiga nycklar i utvecklande 

undervisning (www.eddigest.com). 

Kienstra N. m fl, (2015), fördjupar sig i på vilket vis man bäst skapar förståelse för filosofi, ett 

ämne som är valbart från klass 10 i Holland. Undersökningen har en tydligt konstruktivistisk 

ansats och vill lyfta frågan om på vilket vis lärare kan lära om filosofi genom att eleverna gör 

eller skapar filosofi. Fokus ligger alltså på vilka aktiviteter lärare skapar för att eleverna skall 

lära. Författarna menar att det, trots goda ansatser om att använda olika metoder för att lära 

om filosofi, är vanligast att lärarna väljer klassrumsdiskussioner. Så många som 75 % av de 

undervisande lärarna använder denna metodik. Detta trots att de förmågor som ämnet avsåg 

utveckla, rationalisera, analysera, testa, reflektera och jämföra, ibland krävde ett annat 

angreppssätt. Utgångspunkten i undervisningen skulle vara en fråga, och aktiviteterna skulle 

sträva efter att eleverna skulle nå de förmågor som tidigare nämndes i så hög utsträckning 

(nivå) som möjligt. Ett par av slutsatserna i undersökningen var intressanta för mitt tema. En 

av dem var att möjligheten för eleverna att ta lika del av varandras kunskaper var viktigare än 
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lärarens handledning i diskussioner och klassrumsaktiviteter. En annan var att lärarens 

lektioner blev delvis mer effektiva om läraren kombinerade olika lärstilar, eller 

undervisningsstilar. Dessa två parametrar kan tydligt kopplas till didaktiska överväganden, då 

bredd i metod samt att skapa metoder som gör det möjligt att dela kunskap i nätverk är något 

man som lärare kan överväga vid planering och genomförande av undervisning.  

I sviterna av PISA-mätningarna, vilka lyfter upp skillnader mellan olika länders matematiska 

kompetens, har frågor rörande skillnader i didaktik lyfts. I en artikel skriven av Jerrim och 

Vignoles (2016) kommenterar man de resultat som kunnat utläsas av didaktiska utbyten. 

Engelska utbildningsdepartementet har genomfört ett program där lärare från Singapore får 

demonstrera sin metodik på engelska skolor. Detta som ett led i att det engelska 

utbildningssystemet skall uppdateras och i längden få mer effektiva undervisningsmetoder, 

vilka man i sin tur hoppas lyfta PISA-resultaten. Även om författarna betonar att det finns en 

rad faktorer som försvårar denna typ av kompetensutveckling, och ifrågasätter om det ens är 

en fråga om didaktiska skillnader som påverkat resultaten, så lyfts ett par andra faktorer i 

artikeln som jag tycker förefaller intressanta. Artikeln drar slutsatser kring hur att introducera 

en ny inställning till undervisning, tagen från ett annat land, påverkar prestationerna hos 

eleverna. Slutsatserna om de elever som varit med i satsningen som var inspirerad av länder 

som var framgångsrika i Asien var att de gjorde ett litet framsteg i sitt kunnande. Emellertid 

var framsteget så litet att man inte kunde dra slutsatsen att landets resultat drastiskt skulle 

förbättras om man införde detta utbildningsprogram i landet. Det finns flera faktorer som 

kunde förklara den marginella uppgången. Detta säger något intressant inom didaktiken. Det 

förefaller som att det inte finns någon generell formel som fungerar att adaptera från ett 

sammanhang till ett annat. Detta öppnar i sin tur för att det är andra faktorer som påverkar den 

effektiva undervisningen. Om dessa inte kan göras generella bör dessa faktorer således vara 

dynamiska till sin karaktär och snarare kunna anpassas till olika situationer, än att alla 

situationer skall passa dem. 

Jag tycker att det framträder ett mönster som gör gällande att kvaliteten i undervisningen är en 

komplex företeelse som kan ses ur olika perspektiv. Det som emellertid är framträdande är att 

det i undervisningen måste finnas en tydlig koppling mellan teori och praktik. Planeringen av 

undervisningen måste ta avstamp i att träna många olika kognitiva förmågor. Den måste ha 

både kvantitet och kvalitet och bör innehålla balans och djup. Likväl måste den även vara 

effektiv och ge utslag i elevers resultat för att lärare skall anse att den är gångbar kopplat till 

de yttre krav som lärares yrke för med sig. Lärares teoretiska bildning bör även få möjlighet 



16 
 

att länkas samman med adekvat fortbildning för att teorin skall kunna omsättas i praktik. Det 

finns många krav på lärare och tankar om vad kunskap är. De yttre kraven riskerar att 

likforma undervisningen. Det finns en risk att undervisningen riktas mot de yttre kraven, 

snarare än att den vilar på de behov som pedagogen anser gynnar lärande bäst. En monoton 

undervisning format av denna process riskerar att ge sämre kunskapsresultat. Medvetenheten 

om vad undervisningen syftar till, och nivån som de som lär sig är på förefaller också vara 

viktig, likväl som variation snarare än likriktning verkar vara framgångsrika faktorer, enligt 

forskningen. 

Sammantaget kan man se att det finns ett mönster som grundar sig i att förtroende för läraren, 

lyhördhet hos densamme samt öppenhet i processen är viktigt för att kunskap som process 

skall bli effektiv. Forskningen betonar att didaktiken skall byggas utifrån utvärderingar från 

elever, och med god kunskap om vilka som är föremål för lärandet. Detta för att få 

individualiserad undervisning med bredd nog att nå och motivera alla som är i klassrummet. 

Men man ser också att det finns en bredd i antalet faktorer som återkommer. Planering och 

målsättningar skattas högt i vissa undersökningar, men nämns inte i andra. Min undersökning 

riktar sig till att se hur lärare skattar dessa faktorer om de får förhålla sig till dem. Vad anser 

de är viktigast för att just deras undervisning skall utvecklas? Det är även intressant är att se 

om det verkligen är så att de olika ämneslärarna i skolan ser likadant på vad som påverkar 

deras undervisning mest positivt, eller om synen skiljer sig åt mellan ämnen. Om så är fallet 

anser jag att det är viktig information för skolledare och skolutvecklare när man skall styra 

utvecklingsprojekt till skolan som organisation. Det kanske finns olika syn, vilket man bör ta 

hänsyn till för att skapa en mer effektiv utvecklingsstrategi med mer lärande som resultat. 
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Teoretiska perspektiv 

Kunskaps- och vetenskapsfilosofiska ställningstaganden 

Den kunskapsteoretiska grunden för detta arbete tar sitt avstamp i tanken om vad som är 

viktig kunskap. Grunden för att lära sig är ju inte alltid bara avhängig att man vill veta något, 

utan även att man anser att det man lär sig är värdefullt att veta. Huruvida det är värdefullt 

eller ej avgörs kanske mest av om det man lärt sig är användbart. Här i ligger, anser jag, en 

epistemologisk grundfråga; Vad är kunskap, och varför är den viktig? Svaren på dessa frågor 

kommer sannolikt se olika ut beroende på vilken vetenskaplig grundsyn man har. En 

huvudsaklig uppdelning av vilken vetenskaplig grundsyn som påverkar skapandet av kunskap 

är den mellan olika sanningsteorier, vilken beskrivs av Jan Hartman (2014) . Det finns dels de 

realistiska sanningsteorierna. Deras fundamentala förhållningssätt till sanningen är att den är 

något som existerar oberoende av människan, och således är objektiv till sin natur. Här finns 

inget utrymme för att göra tolkningar av världen, utan man avser att se företeelser så klart som 

möjligt genom att metoderna inriktar sig på att skala bort de filter, exempelvis erfarenheter, 

med vilka människans uppfattningar om ting och företeelser ständigt förvanskas. Som en 

motpol till detta förhållningssätt finns de icke realistiska sanningsteorierna. De gör gällande 

att världen, och företeelser i densamma, kommer att vara underställda vår tolkning av det som 

sker i den. Eftersom ingenting av oss kan upplevas utan kognitiva processer är vår uppfattning 

av världen färgad av våra tolkningar. Sanningen är således inget som är objektivt, enligt 

denna inriktning, utan är snarare något som är beroende av, och skapas med grund i våra 

kognitiva förmågor kopplat till det vi avser mäta. Världen konstitueras således av vårt 

tänkande. Olika teorier inom denna icke-realistiska sanningsteori är koherensteorin och 

relativism (Hartman 2014). 

Dessa två huvudgrupper kommer sedan att skapa två huvudsakliga inriktningar där metoderna 

och analyserna har olika tillvägagångssätt. De två huvudindelningarna som följer på dessa två, 

och som brukar nämnas är positivism, som kan kopplas till realismen och hermeneutiken, 

vilken kan knytas till icke-realism. Det har i förlängningen skapat två huvudsakliga 

forskningsmetoder; kvantitativ forskning och kvalitativ forskning. 

En teori kan ha sitt ursprung i ett behov av att förstå hur världen hänger samman. Vid studier 

av naturvetenskaplig art är det lättare att pröva teorier utifrån exakt samma förutsättningar vid 

varje experiment, men vid studier där människor ingår påverkas studien av de individer som 



18 
 

deltar. Motsättningar finns mellan olika forskningsgrenar och två av dem är positivism och 

hermeneutik. Med positivism menas en strävan efter att finna en absolut kunskap till vilken de 

olika teorierna kan prövas och antingen bekräftas eller förkastas utifrån en empirisk studie. 

Det positivistiska synsättet betonar att kunskap ges av det som är observerbart. Inom 

positivismen läggs stor vikt vid att de vetenskapliga teorierna kan knytas till termer som i sin 

tur refererar till mätbara företeelser (Hartman 2014). Sambanden mellan dessa företeelser blir 

således kärnan i observationer knutna till det positivistiska sättet att se på vetenskap. 

Hermeneutiken är mer humanistisk i sin inriktning och tar hänsyn till människors känslor och 

hur de upplever sin situation. Inom ramen för denna del av vetenskapsteorin inriktar sig 

densamma mer till att tolka avsikter eller uppfattningar. Man försöker med hjälp av tolkande 

instrument närma sig förståelse för hur människan uppfattar världen, för att förstå mänskligt 

beteende, snarare än att mäta eller observera hur världen verkligen är (Hartman 2014). 

Således kan man se en tydlig åtskillnad mellan dessa två vetenskapsteorier i vad som ligger i 

fokus för undersökningen. Positivismen vill observera det mätbara, medan hermeneutiken vill 

tolka det som upplevs. Båda synsätten säger något om företeelser i samhället, men kommer att 

ta sig an en undersökning med olika ingångssätt, och således med olika typer av resultat. 

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) anser att man inte bör se dessa inriktningar som 

motpoler. Istället bör man vara uppmärksam på att det är mer sannolikt att vetenskapen skapar 

blandformer dessa emellan. Kvantitativ datainsamling kommer ju att leda till en analys, och i 

denna kommer sannolikt det kvalitativa perspektivet behövas. Det är ju även så som 

verkligheten kan te sig i många sammanhang; den är mer komplicerad än att kunna delas in i 

en enbart svart-vit struktur. 

Syftet satt i en kunskapsteoretisk kontext 

Den undersökning som jag har för avsikt att göra är att mäta hur lärare ser på vilka faktorer 

som påverkar undervisningen, och i förlängningen se hur de olika arenor som finns i skolans 

organisation inverkar på undervisningen. Lärares vardag består ju framför allt av 

undervisning, och även om denna aktivitet långt ifrån täcker alla göromål som förknippas med 

läraryrket, är det ändå denna aktivitet som huvuddelen av utbildningen syftar till att förfina 

och förbereda lärarstudenten med. Vilka metoder som man anser är mest effektiva för att 

undervisningen skall vara effektiv kan ju sannolikt variera. Skolverket refererar på sin 

hemsida till att didaktiken, forskningen som behandlar undervisningens inlärning och praktik, 

måste ta hänsyn till flera kontextuella faktorer när man bygger upp undervisning. Faktorer att 
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ta hänsyn till är dels att undervisningen skall syfta till att vara riktad och utformad med 

hänseende till de grundläggande didaktiska faktorerna, innehåll, syfte och metod. (Skolverket 

2016).  Emellertid kompliceras denna schematiskt grundläggande bild av att kontexten som 

kunskap skapas inom är påverkad av flera andra faktorer som inte alltid är lika lätta att vid en 

första anblick bli varse. Exempel på faktorer som nämnes i detta sammanhang är sambandet 

mellan elev, metod, skola och innehåll, benämnd den didaktiska pyramiden (Skolverket 

2016). Det som emellertid innesluter alla dessa faktorer, och som kan påverka att didaktiken 

måste ta hänsyn till en oöverblickbart stor bredd av faktorer, är att de samhälleliga faktorerna 

kan ses som en sfär som påverkar hela uppbyggnaden av den didaktiska pyramiden. Faktorer 

som kan nämnas i dessa sammanhang är enligt skolverket (2016) migration, genus, teknik och 

samhällsstrukturer. 

Det är i och med detta lätt att se att ett, om än så önskvärt, positivistiskt förhållningssätt till 

mina frågeställningar skulle kunna vara svårt att upprätthålla, då själva ämnets kärna, 

didaktik, öppnar för en stor bredd av faktorer som var och en för sig kan uppfattas på olika 

sätt. Undersökningen har positivistisk utgångspunkt, men syftet öppnar en del för tolkningar. 

Det är även så att inriktningen på studien fokuserar på upplevelser av verkligheten, vilket gör 

att det hermetiska perspektivet kommer att vara framträdande i de analytiska delarna. 

Ambitionen är emellertid att jag skall ha kvantitativa data att utgå ifrån och att den metod jag 

använder kommer att utgå från de realistiska sanningsteorierna, genom att data kommer att 

utgå från ett objektivt sätt att se på undervisningens faktorer. (Hartman 2014). Eftersom 

didaktiken emellertid kan ses som en komplex verksamhet, vars innehåll övervägs av många 

subjektivt tolkade faktorer måste jag emellertid betona att den problematik som Bjereld m fl 

(2009) framför, att ingen vetenskap helt kan anses vara realistisk eller icke-realistisk, i min 

undersökning blir högst markant. Man kan mäta vad folk säger att de anser, men kan inte 

mäta det sätt på vilket de kommer fram till varför de tycker som de gör. På detta vis blir min 

undersökning en vars metod grundar sig i en positivistisk metodik med hermeneutiskt 

influerade begreppsdefinitioner, analyser och diskussioner. 

Vetenskapliga teorier 

Jag avser i denna uppsats utgå från den konstruktivistiska synen på kunskap. Detta perspektiv 

har sin grund i hermeneutiken och har i sin förlängning givit upphov till vidare forskning av 

vilka jag i min uppsats kommer att gå in på aktionsforskning och dess anpassning till skolans 

utveckling; skolutvecklingslära. Både aktionsforskningen och skolutvecklingsforskningen har 
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som sammanhäftande grund att de tar avstamp i att förtydliga och finna evidens i de 

erfarenheter som ligger till grund för hur de professionella ser på sin verksamhet, men även 

hur man utifrån dessa erfarenheter ser på utveckling. Således blir även erfarenhetslärande en 

viktig del i de vetenskapliga teorier på vilka denna undersökning vilar.  

Det finns två forskare som gjort undersökningar som jag anser ligger särskilt nära mina 

forskningsfrågor. Den ena är det arbete som Hattie (2012) gjort, och som renderat i flera olika 

publikationer, av vilka jag refererar till den sammanställning som bygger på hans 

evidensbaserade studie om vad som anses vara framgångsrika faktorer i undervisningen.  Av 

de slutsatser som han drar finns det vissa faktorer som är framträdande för att bidra till ett 

synligt lärande som går att utvärdera för att utveckla kunskaperna. Det viktiga är att lärandet 

ses som en process med både kortsiktig och långsiktig inverkan på elevers kunskaper, men det 

är också vitalt hur lärare ser på lärandet. För att lärandet skall vara en process som kan 

utvecklas och ge bestående positiva resultat på lång sikt måste lärandet synliggöras. Lärare 

och skolledare måste kunna utvärdera rätt saker, men också ta beslut om hur de använder 

resultatet av utvärderingarna så att det på bästa vis leder till fortsatt lärande. Det är alltså 

viktigt att undervisningen inte är en ensam process som en lärare själv driver, utan att det ses 

som ett gemensamt ansvar som alla har lika del i. Hattie (2012) lyfter fram faktorer i sina 

slutsatser som jag har för avsikt att använda i min undersökning. Bland dessa är engagemang, 

olika lärmöjligheter, mål och kriterier, inställning till eget lärande, klassrumsklimatet, 

återkoppling till läraren, elevers förmåga att göra bedömningar, att identifiera och delge 

framsteg i lärandet, bredd i undervisningsstrategier samt bevis på inlärning för att planera 

nästa steg i lärandet faktorer som han uppmanar lärare att kontrollera sin undervisning utifrån 

(Hattie 2012, s 220-223). Således är det intressant att använda flera av dessa begrepp för att se 

om skillnader mellan undervisningsämnen finnes, och om det därigenom föreligger olika 

kunskapssyn eller didaktisk prioritering gällande olika ämneslärare i skolan. 

En annan undersökning som ligger nära min står att finna i forskning som genomförts av 

Hans-Åke Scherp tillsammans med Gun-Britt Scherp och Katina Thelin (Scherp H-Å, Scherp 

G-B, Thelin, K. 2013). Det som är intressant med deras undersökning är att den, till skillnad 

från Hatties, är kvalitativ och bygger på över femhundra djupintervjuer av lärare, elevers och 

skolledares föreställning om vad som bidrar till elevers lärande. Empirin sammanställdes med 

hjälp av föreställningskartor, och resultatet baserades på hur många gånger en viss faktor 

nämndes i föreställningskartorna. De tre mest nämnda faktorerna var lust att lära, 

förtroendefull relation samt anpassa till de ungas tankar. Bland de som hade hög frekvens 
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fanns även trygghet och lärande återkoppling.  Bland de faktorer som hade lägst frekvens var 

sanktioner, låta de unga söka information om samt värderande återkoppling. Även förmedla 

kunskap fick få belägg i undersökningen (Scherp mfl 2013). 

Konstruktivism 

En central fråga som varje pedagog sannolikt ställer sig bör vara i något i linje med ”hur 

skapas kunskap?”. Eftersom lärandet är centralt för arbetet med undervisning, blir även det 

perspektiv, eller den teoretiska grundsynen vilken i sin tur formar synen på lärande, central. 

Min undersökning vilar på konstruktivistisk grund. Enligt konstruktivismen är kunskap något 

som skapas av individen i ett visst sammanhang. När den som lär möter något som inte 

rimmar med de föreställningar som den har i förhållande till något de lärt sig, drivs individen 

inifrån, av en obalans, till att skapa förståelse, så att upplevelserna kommer i balans med 

individens föreställning (Ekholm red. mfl, s. 89, 2012). Individen ses som till stor grad 

medskapande i kunskapsprocessen. Man menar inte att kunskap ärvs ned från en med mycket 

kunskap till en med mindre. Snarare är det så att kunskapen byggs i den kontext som 

individen ingår i med stöd både av individen själv, och de som hjälper till att förvärva 

kunskaper, i många fall läraren. Hans-Åke Scherp (Ekholm red. mfl 2012), sätter in 

konstruktivismen i ett lärande perspektiv. Han menar att en viktig del i att skapa ett 

konstruktivistiskt lärande där kreativiteten och lärandet främjas är att läraren skapar 

situationer där elevernas tankebanor utmanas. För att skapa den typen av lärmiljö är det vikigt 

att tänka mer på hur eleverna kan möta olika situationer som utmanar deras föreställningar, 

snarare än att de möter färdig kunskap. Scherp menar att den traditionella skolan måste se 

över vilka processer som eleverna är med i, samt se till att processerna är skapade i ett 

sammanhang där även organisationen har ett lärande perspektiv, är en sk lärande organisation 

(Ekholm red. M fl 2012, Scherp 2013). Hartman (2004) problematiserar synen på vad 

konstruktivism är, och hur den kopplas samman med sanningsteorierna. Han menar att 

begrepp, vilkas definition kan ses som utgångspunkt för vetande, enligt konstruktivismen 

beror på vem (eller vems erfarenheter) som är utgångspunkt för tolkningens innebörd. Således 

kan konstruktivismens syn på kunskap och lärande konstrueras olika inom olika domäner, 

eller områden, beroende på upplevelser. Detta ger en relativ bild av verkligheten, och det är 

denna bild som man vetenskapligt måste ifrågasätta för att, ofta med hypoteser som grund, 

verifiera sambanden begreppen emellan (Harman 2004). 
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Undersökningen kopplat till vetenskapliga ståndpunkter 

Enligt skolutvecklingsforskningen är det viktigt att lyfta in de erfarenheter som finns rörande 

de fundamentala processerna i en organisation. I skolan är undervisningen en sådan process. 

Emellertid visar skolforskningsfältet på många generella metoder som inbegriper 

undervisningen av alla ämnen i gemensamma förhållningssätt rörande didaktik och 

pedagogiska metoder. Hur ser variationen mellan lärare i olika ämnen ut, om man utgår från 

deras erfarenheter av vad som är mest effektivt i undervisningen. Och vad är deras 

erfarenheter om vilka forum som bäst behandlar och inverkar på utformandet av god 

undervisning. Jag anser att syftet med min undersökning tydligt knyter an till det 

konstruktivistiska forskningen med erfarenhetslärande, skolutveckling och variationslära som 

grundläggande synsätt. 
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Metod  

Min utgångspunkt är att undervisningen i olika ämnen ser mycket olika ut om man jämför 

styrdokumenten (Skolverket 2011). Kanske ser man därigenom även på olika vis gällande 

faktorers inverkan på undervisningens effektivitet. Både avseende faktorer som kan kopplas 

direkt till undervisningen men även gällande bakomliggande faktorer, såsom vilka arenor som 

driver utvecklingen framåt mest. Denna kunskap tror jag det finns risk att man missar i många 

fall när man utvecklar eller riktar olika utvecklingsstrategier till skolan. Man skapar generella 

metoder som riskerar att inte ta hänsyn till de erfarenheter som gjorts nära verksamheten, av 

de professionella. Jag vill därför i min undersökning få reda på hur lärare värderar olika 

faktorer och arenors inverkan på undervisningens utveckling och kvalitet. För att förena 

metod med vetenskap måste dessa knytas samman. Det sker genom 

operationaliseringsprocessen (Bjereld mfl, 2009). Jag har för avsikt att med hjälp av 

forskningsöversikten sammanställa index över faktorer och arenor och sedan utgå från dessa 

när jag sammanställer frågor vars svar jag sammanställer kvantitativt. Svaren tillgängliggörs 

genom en enkät. Detta är operationaliseringen av syftet till min studie, vilket är att ta reda på 

vilka faktorer och arenor som lärare anser påverkar undervisningen mest, och hur dessa skiljer 

sig ämneslärare emellan. Data av enkäten kommer jag att genomföra kvantitativa analyser på 

varpå jag kommer att tolka resultatet kvalitativt. Den kvantitativa delen av 

operationaliseringen är viktig för att hitta mönster och samband mellan olika kategorier. Den 

kvalitativa delen av operationaliseringen handlar om att jag drar slutsatser grundat på min 

tolkning av hur mönster och samband framträder (Bjereld m fl, 2009, s.118). 

Urval  

Jag har genomfört en webbaserad enkätstudie med vilken jag vände mig till fem olika 

högstadieskolor. Tre av skolorna var relativt små, där högstadiedelen enbart innehöll ett tiotal 

ämneslärare (flera arbetade även på lägre stadium) Två skolor låg i Stockholms Stad och en i 

närliggande kommun till Stockholm. De andra två skolorna var större centralskolor i 

befolkningscentrum i samma kommun norr om Stockholm. En hade privat huvudman och en 

annan hade kommunal dito. Totalt tillfrågades 86 lärare fördelat på de olika skolorna. Jag 

valde att vända mig till fem skolor som jag visste att jag kunde komma i kontakt med för att 

under processen även kunna följa svarsfrekvenserna. Metoden kan sägas vara icke-

slumpmässigt bekvämlighetsurval. Fördelen med den är att det är lätt att komma i kontakt 

med respondenterna, emedan nackdelarna är att den svårligen kan anses vara statistiskt säker 
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såsom signifikant för hela populationen av lärare, särskilt inte vad gäller frekvensanalys 

(Trost 2012). Således är det av vikt att undersökningen innehåller värderingsfrågor, och att i 

de fall som resultatet anses innehålla mönster, att dessa ses i skenet av de begränsningar som 

urvalet utgör. Jag har emellertid försökt att få en bredd genom att variera typen av skolor. 

Min urvalsram definieras av att jag vänt mig till lärare för årskurserna 6-9 i högstadiet i en 

storstadsregion. Mönster som skönjes i undersökningen kan således i det längsta kopplas till 

det urvalet. Min ambition har emellertid varit att med hjälp av ett stickprov av lärare från fem 

skolor skapa statistisk inferens, (Djurfeldt mfl 2010) vilken således skulle kunna stödja mina 

slutsatser så att de skulle kunna sägas representera hela ämneslärare som grupp. Eftersom jag 

inte haft möjlighet att göra en totalundersökning anser jag emellertid att mitt representativa 

urval motiveras av att jag haft möjlighet att effektivt komma i kontakt med respondenter, 

emedan man måste vara medveten om att ett dylikt urvalsförfarande medför en statisk 

felmarginal. Vad gäller urvalsramen så är den bredare än själva urvalet, och tillsammans med 

bortfallet kan urvalsram bli missvisande kopplat till hela populationen, och även för 

urvalsramen (Djurfeldt mfl s. 100-103). Det är en viktig faktor i detta sammanhang, varför jag 

vill ange urvalsramens premisser och förtydliga att jag undersöker erfarenheter från lärare 

som undervisar i storstadsregion. 

Genomförande 

Enkätkonstruktion  

Operationaliseringen av frågeställningen hanterar hur vi skall omsätta forskningsfrågor från 

en tanke till något som man kan mäta (Bjereld mfl 2009). Jag har för avsikt att ställa frågor 

rörande vilka faktorer som lärare anser utvecklar undervisning, samt vilka arenor som 

utvecklar undervisning. På detta vis får jag fram data som kan knytas till synen på 

undervisningen, och får sedan möjlighet att koppla dessa faktorer till grupper av lärare för att 

jämföra i analysen. 

De faktorer som enkäten konstrueras kring utgår från underlag från min 

forskningsgenomgång: 

 Styrdokument (statens syn på effektiv undervisning)  

 John Hatties slutsatser (internationell forskning) 

  Scherp mfl (nationell forskning ). 
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  Forskningsgenomgångens essens 

 Personliga egenskaper, exempelvis positiv atmosfär, trygghet och humor  

Indexering 

I litteratur samt tidigare forskning fanns emellertid underlag om många olika faktorer Jag 

valde därför att göra en uppdelning, så att frågorna riktade sig till olika områden:  

1. Klassrumsfaktorer (ordning, placering etc) Fråga 4. 

2. Metoder (framgångsrikt i didaktik etc) Fråga 5, 6 

3. Fortbildning, forskning. Fråga 7 

4. Kontakt med elever, (feedback, förtroende etc.) Fråga 8, 6 

5. Personliga egenskaper (såsom humor och liknande) Fråga 8 

 

 Jag har breddat begreppsdefinitionen faktorer något genom att lyfta in klassrumsfaktorer, 

metoder och fortbildning som enskilda index, för att tydligare kunna urskilja specifika 

områden inom didaktiken. Indexering av metoder har jag konstruerat så att det är en 

blandning av John Hatties konstaterade framgångsrika faktorer (Hattie 2012), och ett urval av 

de utsagor som var mest respektive minst representerade i undersökningen av Scherp, Scherp 

och Thelin (2013) . Dessa är sedan grupperade under metod, kontakt med elever samt 

personliga egenskaper.   

Den andra forskningsfrågan berör forum och arenor. Jag har valt att konstruera dessa i två 

delar, formella och informella forum. De tre första är formella forum, vilkas påverkan beläggs 

i litteraturgenomgången(1,2 och 3). De två följande är informella kontakter som lärare antas 

möta under en arbetsdag (4 och 5). Det tredje är forum som inte har sin grund i verksamheten, 

men är en arena som lärare ofta måste förhålla sig till (6).  

1. Formella forum kopplat till ledning Ex skolledning 

2. Formella forum kopplat till utveckling Ex utvecklingsgrupper 

3. Formella forum kopplat till professionell kontakt Ex ämnesöverskridande samarbete 

eller konferenser 

4. Informella forum Ex fikaraster 

5. informella individuella kontakter (professionella) tex ämneskollegor 

6. Från skolan skilda forum ex föräldrar, elever. 
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Enkätfrågorna 

Jag formulerade undersökningen med nio frågor, varav tre bestod av bakgrundsinformation i 

form av nominalskalor (kön, år i yrket samt huvudsaklig ämnestillhörighet). Fyra frågor 

utgick från ordinalskala vari respondenten fick värdera i hur stor utsträckning denne skattade 

värdet i förhållande till den angivna faktorn givet sina erfarenheter. Frågorna kopplades till 

ovanstående indexfaktorer. En risk med denna typ av frågor är att det uppstår en trötthet hos 

respondenten, varför jag såg till att frågorna konstruerades med relativt korta formuleringar. 

Två av frågorna baserades på att respondenten skulle välja tre faktorer som de tyckte hade 

mest påverkan. Detta kan också anses vara frågor med nominalskala. Att variera frågorna kan 

emellertid bidra till att formuläret blir mer intressant för respondenten (Trost 2012). Att ha 

denna typ av urvalsfrågor kan också bidra till spridning I övrigt försökte jag ha så få frågor 

som möjligt, för att minimera risken att hela enkäten inte genomfördes, och därigenom 

minimera missing values. (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010).  

Jag ville minimera den personliga informationen, för att minimera att densamma skulle 

påverka svarsviljan, varför jag enbart hade tre bakgrundsfrågor. Frågorna har sitt ursprung i 

tolkningen av faktorer och arenor enligt tidigare förklarad indexering.  

Kodning 

Survey och report har råkodat materialet, viken följde med i exporteringen av spss. 

Kodningen för frågorna kön=1man, 2 kvinna. År i yrket =1ja, 2nej. Vilket ämne undervisar du 

i: 1ja, 2nej. Denna kodning gjorde jag om genom att koda nej blev till system missing och 

skapa nya variabler där nej inte togs med i statisktiken. På så vis var det lättare att använda 

jämförelse av medelvärden. 

På fråga 5, 6, 7 och 9 är kodningen uppdelad från värde 1 (lägst) till 4 (högst). Dessa frågor är 

kodade åt samma håll för att underlätta inläsning av data. Kodningen som helhet finns bifogad 

i bilaga 3 kodnyckel. 

Datainsamling 

Datainsamling skedde genom att jag genom rektorerna på de olika skolorna tillgängliggjorde 

en publik, öppen webbenkät. Jag konstruerade enkäten i programmet Survey & Report. 

Rektorerna vidarebefordrade länken med enkäten till sina medarbetare med information om 

att medarbetarna gärna fick hjälpa till genom att besvara enkäten. Efter halva tiden gick jag ut 

med en påminnelse för att få upp svarsfrekvensen. Enkäten var öppen i tre veckor. 
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Bortfall 

Enkäten möjliggjordes för 86 respondenter att svara på. När enkäten stängdes hade 61 

respondenter genomfört enkäten. Det ger en 71 % svarsfrekvens räknat på den population jag 

undersökt. Enligt Trost (2012) kan man räkna med en svarsfrekvens på 50-75 % rörande 

enkätsvar, vilket i detta fall gör att det externa bortfallet var relativt litet, 29 %. Anledningen 

till detta bortfall kan vara många. Exempelvis kan vissa prioriterat bort undersökningen, 

emedan andra inte hunnit med densamma. Våren är ju en relativt hektisk period arbetsmässigt 

för lärare. Ointresse eller enkättrötthet kan vara andra faktorer. Svarsfrekvensen är emellertid 

så pass stor att man kan anse att den kan utgöra ett statistiskt signifikant underlag. Den är så 

pass stor att man inte kan anse att svaren snedvridits på grund av att en särskild grupp inte är 

representerad (Trost 2012 s. 147). 

Av det interna bortfallet kan jag dra slutsatsen att samtliga som påbörjade enkäten slutförde 

den, vilket gör att det interna bortfallet är mycket litet. Däremot valde 8 personer att inte 

uppge könstillhörighet. Detta kan ha att göra med att de inte ansåg att det var relevant för 

undersökningen, eller att de inte kände sig manade att uppge kön av andra orsaker.  

 

Analysmetoder 

Grunden för den statistiska analysen är vilken typ av variabler data utgår från. Den högsta 

nivån utgörs av ratio- eller kvotskala. Det är en av de två kvantitativa variablerna. Den andra 

är intervallskala, och skillnaden dem emellan är att kvotskalan har en meningsfull nollpunkt. 

Eftersom jag försöker att kvantitativt mäta lärares uppfattningar eller åsikter, kommer inte 

kvantitativa variablerna kunna användas. Jag kommer istället att använda mig av kvalitativa 

variabler med nominalskala för de oberoende variablerna, och ordinalskala för de beroende 

variablerna. En oberoende variabel är en variabel som är känd innan, och ofta den som den 

beroende variabeln, som skall mätas för att bli känd, kan kopplas till. Ordinalskala används 

med fördel när man skall förhålla sig till något genom att värdera det. Syftet är att klassificera 

och eller rangordna. Man kan koppla värden till variablerna och variabelvärdena är då alltid 

diskreta (Djurfelt mfl 2010 s. 378-379). Jag har valt att koda mina variabler med värdena 1-4 i 

de frågor som mäts med ordinalskala. Detta då det underlättar analys i programmet SPSS.  

I ett första skede kommer jag att undersöka bakgrundsdata. Detta kommer jag att göra med 

frekvensanalys. Sedan kommer jag att genomgå samtliga frågor med aktuella central- och 
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spridningsmått, där typvärde och medianvärde kommer att vara aktuella centralmått med 

hänseende till svarsskalorna, och modalprocent är brukligt vid beräkning av spridningsmått 

(Djurfeldt m fl 2010). 

Undersökningen kommer att innehålla multivariata analyser av lärares värderingar av till 

vilken grad olika metoder påverkar utvecklingen av deras undervisning. Jag kommer att 

använda mig av faktoranalys för att få ned data och se om det finns gemensamma 

bakomliggande faktorer. Detta lämpar sig för de frågor som innehåller en ordinalskala. 

Faktoranalys är bra att använda om man har komplexa orsaksförhållanden (Djurfeldt mfl 2010 

s. 269). Om man letar efter orsaker så kan det finnas flera olika. Det kan emellertid vara så att 

vissa av dessa orsaker påverkar andra, emedan andra begränsar desamma. Dessa 

orsakssamband kan man se med en faktoranalys. Förhoppningen är att jag med faktoranalys 

kan få ut mönster av bakomliggande eller gemensamma faktorer.  Av dessa kommer jag att 

skapa index, vilka jag med Chronbachs Alpha testar reliabiliteten av. Reliabiliteten mäts med 

signifikans, vilken gränsen för brukar sägas ligga vid 5 % (Djurfeldt 2010 s. 233). 

Indexeringen skapas av medelvärdena för de olika ingående variablerna. Faktoranalysen 

kommer att göras på fråga 5, 6 och 7, då de är de frågor som mest kan kopplas till 

ämnesdidaktiska frågor, och således är mest intressant att se skillnader mellan ämneslärare 

kring. 

Jag kommer sedan att genomföra variansanalys, med de olika lärarnas ämnestillhörighet som 

grund för att se hur skillnaderna ser ut mellan grupperna. Anova är en förkortning av analysis 

of varience och innebär att man kan testa skillnader för medelvärdet för fler än två grupper. 

Om det bara handlar om två grupper använder man emellertid T-test. (Djurfeldt mfl 2010 s. 

243). Variansanalysen kommer att utgå från medelvärdet av de index jag konstruerat för 

svaren på fråga 5, 6 och 7. I SPSS är ett tillgängligt sätt att hantera variansanalys 

analysverktyget ”compare means”. Det förutsätter emellertid att index är sammansatt med 

medelvärde som grund, vilket jag kommer att göra med ”compute variable”. 

Frågorna som utgår från av lärarna gjorda urval är av nominalskala. Denna data kommer jag 

att göra en frekvensanalys på för att besvara forskningsfråga 1. Eftersom det är flera frågor 

som respondenterna får värdera finns viss risk att alla väljer det högsta på alla. På så vis kan 

jag i och med att jag väljer två frågor med frekvensanalys minimera den risken och sannolikt 

få spridning i svaren. Frekvensanalys kan också i detta avseende tydliggöra skillnader mellan 
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grupper på ett överskådligt vis (Djurfeldt mfl 2010) . Jag kommer presentera dessa i 

frekvenstabeller och i de fall något behöver grafiskt förklaras, göres detta med stapeldiagram.  

I övrigt kommer jag, för att hålla den grafiska informationen till ett minimum, att bifoga 

tabeller rörande frekvensfördelning, faktorladdningsmatriser, scree plot samt övriga tabeller, 

som bilaga till uppsatsen. 

Validitet och reliabilitet  

Vad gäller validiteten; om vi mäter det vi har för avsikt att mäta, (Bjereld mfl, 2009) är det 

viktigt att denna knyts till syftet med studien. Avsikten är att mäta metoder vilka faktorer och 

arenor som lärare anser utvecklar undervisningen. Detta ska göras med kvantitativ metod. 

Eftersom syftet innefattar tolkningar och erfarenheter av verkligheten kan olika tolkningar 

göras. Många olika uppfattningar av faktorerna kan finnas. Fördelen med att göra denna 

undersökning med kvantitativ metod är att alla får förhålla sig till samma faktorer. Faktorerna 

är hämtade ur aktuell forskning och ur olika perspektiv av det som undervisning kan innefatta. 

På så vis har jag försökt att få en hög innehållslig validitet (Bjereld mfl 2009 s 113). 

Respondenterna har fått tid på sig att göra undersökningen och fått förhålla sig till faktorerna 

genom att värdera påverkan på undervisningen. Det finns en risk att den omedelbara 

validiteten, eftersom personerna får skatta sig själva, kan påverkas av att de har en viss bild av 

sig själva, som inte avspeglar verkligheten. Eftersom ingen kan kontrollera vad de sagt och de 

kanske vet vilka alternativ som avspeglar ”bra” svar, kan det påverka hur de svarar. Därmed 

kan den omedelbara validiteten påverkas. Det kan även vara så att de inte förstår 

frågeformuleringen, vilket också påverkar validiteten. 

Min undersökning har för avsikt att mäta hur olika faktorer påverkar undervisningens 

utveckling. Emellertid är detta en relativt öppen fråga. Man kan anse att undervisningens 

utveckling består av olika faktorer, och kan urskiljas på olika vis. Därför är det viktigt att i 

validitetsdiskussionen ta upp att vissa av enkätfrågorna kan anses ha koppling till 

undervisningens utveckling, men likväl även kan tolkas mäta något annat. De frågor som jag 

har för avsikt att diskutera i detta avseende är fråga 5, ”Hur ofta är följande i fokus för din 

undervisning?”, fråga 6, ”Hur viktig anser du att följande faktorer är för att din undervisning 

skall utveckla dina elevers lärande?”, samt fråga 9 ”Hur viktig anser du att delaktighet i 

följande sammanhang är för dig i din professionella yrkesutövning?”. Även om de handlar om 

förhållningssättet till faktorer och arenor, så är de frågor som öppnar för en mängd tolkningar. 

De kan således anses mäta många faktorer utöver de som jag avsett när jag konstruerat frågan.  
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Vad gäller frågor om reliabiliteten, om det som mäts också är tillförlitligt (Djurfeldt m fl 

2010), vill jag lyfta ett par aspekter. Det första är standardiseringen, vilken jag har tillsett ser 

lika ut för alla vad gäller forskningsetiken. Emellertid kan olika situationer påverka hur man 

fyller i enkäten. Situationen då enkäten ifylldes var inte standardiserad eller kontrollerad av 

mig. Det benämner Trost (2012) som konstans. Detta då det skulle kunna påverka 

frivilligheten, eller att åsikter ändrade sig beroende på situation. Detta kan emellertid påverka 

både bortfall och svar, eftersom exempelvis en stressig situation kan påverka hur man svarar. 

Vidare finns en riska att alla svarar högt på alla frågor, eller att man får för liten spridning. Jag 

har därför valt att inte ha något mittenalternativ i värderingsfrågorna. En sista aspekt är att det 

är jag som valt ut faktorerna. Detta gör att det kan finnas olika tolkningar av vad som avses 

med frågan, vilket i sin tur kan leda till att det som efterfrågas inte svaras på pga att man inte 

tolkar frågan likadant som författaren. För att hålla reliabiliteten hög har jag även försökt att 

använda enkelhet i formuleringar, vilket gör att enkäten sannolikt förstås lätt, vilket ökar 

reliabiliteten (Trost 2012, s. 63).  

Etik 

Det finns många aspekter att tänka på när man skall utforma en vetenskaplig undersökning. 

Viktiga parametrar i detta är att respondenterna är trygga med att deras utsagor används i 

enlighet med vetenskapligt belagt tillvägagångssätt. I min undersökning redogjorde jag för de 

fyra av vetenskapsrådet statuerade forskningsetiska principerna. Dessa inbegriper att 

undersökningen kan svara mot informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Jag tillsåg att mina respondenter var 

informerade om detta genom att formulera mitt missivbrev så att dessa principer framgick och 

att undersökningen kunde knytas till att de uppfylldes. Jag informerade om syftet, samt att 

data enbart skulle användas av mig för analys. Att ingen data kunde spåras till respondenten 

betonades också, likaså att undersökningen var frivillig. Att de sedan gjorde undersökningen 

kan på så vis ses som att samtyckeskrav uppfylldes. Vidare betonade jag även i informationen 

till de rektorer som vidarebefordrade undersökningen till sina medarbetare vad syftet var, och 

hur det kunde kopplas till aktuell forskning. 

Det finns fler aspekter kopplat till etik i undersökningar, av vilka jag anser vissa är värda att  

nämna. L. Cohen, L. Manion och K. Morrison (2011) betonar bland annat att det finns många 

faktorer som påverkar hur en respondent svarar. Det gäller särskilt om man är bekant, eller 

kollega med de som är med i undersökningen. Därför är det viktigt att ta i beaktande vilken 
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typ av undersökningsmetod man använder, så att svaren blir opåverkade av relationen. Detta 

motiverar valet av en anonym, frivillig enkät, då denna form kan anses påverkas till liten del 

de interpersonella relationerna som annars kan påverka vid exempelvis en intervju, eller en 

enkät med mindre konfidentialitet. Cohen mfl (2011) Betonar även vikten av anonymitet, 

hemlighet och att inte en undersökning skall röja privata angelägenheter, men påtalar att det 

finns vissa aspekter i detta avseende där hemligheterna som omgärdar en undersökning kan 

vara negativa för utkomsten. Det kan exempelvis vara en skyddad arena för att klaga eller 

gnälla, när orsaken till missnöjet egentligen inte går att koppla till undersökningen. Det som 

alltså är avsett att skydda en persons identitet och åsikter kan således locka till att uttrycka 

sådant som egentligen är kontraproduktivt ur vetenskaplig synvinkel. Med detta i åtanke är 

det bra att inte ha öppna frågor, vilket jag inte har haft i min enkät. Respondenterna har istället 

fått förhålla sig till i förval valda faktorer, vilket delvis har sin grund i etiska 

ställningstaganden. Ett annat etiskt dilemma som jag ställdes inför var att jag arbetade på en 

av skolorna som var med i undersökningen. Det kan påverka respondenterna på olika vis, 

både genom att de blir mer angelägna om att svara, men det kan även finnas spår av att svaren 

påverkas av att de känner mig. Hur, är emellertid omöjligt för mig att svara på, och i de fall 

någon frågat om undersökningen har jag inte svarat mer än att undersökningen är frivillig 

varpå jag betonat vikten av vetenskaplig standardisering, varför jag inte givit mer information 

är missivbrevet utgjort för övriga respondenter.  
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Resultat 

Undersökningens syfte riktade sig till att åskådliggöra lärares uppfattning av vilka faktorer 

och arenor som lärare anser är mest utvecklande för deras undervisning. Jag vill e även se om 

erfarenheterna om vad som påverkade undervisningen skiljde sig åt med hänseende till vilket 

ämne läraren undervisade i. Undersökningen utgick från att respondenterna fick förhålla sig 

till ett antal faktorer hämtade ur forskningsfältet. De forskningsfrågor som jag ställde var: 

1) Vilka faktorer anser lärare är viktigast för att kvaliteten i undervisningen skall 

utvecklas? 

2) Vilka forum eller arenor anser lärare är viktigast att vara delaktiga i för att utveckla 

kvaliteten i undervisningen? 

3) Vilka skillnader finns mellan lärare i olika ämnen avseende synen på vilka faktorer 

som är viktigast för utveckling av undervisningen? 

 

Bakgrundsinformation 

Av de totalt 61 personer som svarade på enkäten uppgav 72 % att de var kvinnor emedan 28 

% uppgav att de var män. Värt att notera var att 8 personer valde att inte svara på den frågan. 

Angående hur länge de som svarade hade undervisat var det 18 % som arbetat 1-5 år, 28 % 

som arbetat 6-10 år, 10 % hade arbetat 11-15år och 44 % hade undervisat mer än 15 år i sitt 

ämne. Av de ämnen som representerades av respondenterna utgjorde Praktisk-estetiska ämnen 

31%, NO-ämnen 10 %, Matematik 16 %, Språk 30 %, SO-ämnen 10 % samt elevstöd 3 %.  

 

Viktigaste faktorerna för att undervisningen skall utvecklas 

För att besvara mina forskningsfrågor kommer jag att använda mig av både frekvensanalys 

samt explorativ faktoranalys. Det som är aktuellt avseende ovanstående forskningsfråga är 

frekvensanalys av fråga 4 och fråga 8.  

Viktiga klassrumsfaktorer 

Fråga 4 undersöker vilka klassrumsfaktorer som respondenten anser är de tre viktigaste. 

Samtliga respondenter har angivit tre alternativ. Eftersom kodningen är 1 för ”ja” och 2 för 

”nej” blir det aktuellt att, eftersom variabeln är kvalitativ, finna typvärdet (Djurfeldt m fl 

2010). De tre svar alternativ som har typvärde 1 i statistiken är faktorerna ”Tydliga regler för 

ordning”, ”Fungerande hjälpmedel” samt ”Storlek på elevgruppen” vilka också har de 
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procentuellt högsta frekvenserna av svaren. De som får lägst svar i detta avseende är att ha 

kunskap om hur man utnyttjar lokalen till fullo, säkerhetsfrågor samt tillgång till IKT. Man 

kan se detta genom att titta på att standardavvikelsen här är lägst för dessa alternativ, 

samtidigt som typvärdet är 2 (se bilaga II diagram 1).  

Den andra frågan som jag avser besvara med frekvensanalys är fråga 8. Även i denna fråga 

har respondenterna fått välja ut de tre faktorer som de anser är viktigast för att utveckla 

kvaliteten i undervisningen. I denna fråga avser faktorerna emellertid relationen mellan lärare 

och elev. Frågan löd ”Hur viktiga är följande faktorer för att utveckla kvaliteten i din 

undervisning? Välj tre.” Samtliga 61 respondenter har besvarat frågan, och de tre faktorer som 

procentuellt fått flest svar är ”Att visa engagemang”, (82 %) ”att ha en god relation till 

eleverna”(67%) samt ”att eleverna har förtroende för dig” (46%) (se diagram 2-4, bilaga 2). 

Den första forskningsfrågan måste förhålla sig till flera olika faktorer. När man har att göra 

med en stor mängd data är det viktigt att den blir hanterbar. För att finna bakomliggande 

gemensamma faktorer och på så vis reducera ned data använder jag mig av faktoranalys. 

Detta möjliggör för mig att få syn på vilka strukturer och släktskap de olika faktorerna har 

med varandra, och på det viset få syn på annars dolda korrelationsmönster. Eftersom jag inte 

har en hypotes att pröva, kommer jag att använda mig av explorativ faktoranalys (Cohen mfl, 

2011 s. 674). Jag väljer att göra faktoranalys på fråga 5, 6 och 7. Dessa frågor behandlar fokus 

i undervisningen, faktorer som utvecklar lärande enligt forskningsrön samt knytes till hur 

styrdokument och kompetensutveckling främjar kvaliteten i undervisningen. Respondenterna 

har fått värdera varje svarsalternativ från 1-4 kopplat till hur väl de anser att påståendet 

stämmer med deras erfarenheter. Frågorna avser tillsammans 33 variabler.  

När jag genomförde faktoranalys fick jag ett Bartlett test of sphericityvärde på 0, vilket är 

under 0.05, som är gräns för statistisk signifikans. Emellertid blev KMO-värdet för lågt. Det 

behöver vara över 0.6 för att variablerna skall vara lämpliga för fortsatt faktoranalys (Cohen 

m fl 2011, s 676).  Som tabell 1 visar var KMO-värdet först 0.487 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,487 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 748,802 

df 496 

Sig. ,000 

Tabell 1 KMO och Bartlett´s Test samtliga variabler fråga 4, 5 och 6 
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För att materialet skulle vara lämpligt för faktoranalys behövde således vissa variabler 

uteslutas, varpå KMO och Bartlett´s test återigen skall genomföras. Genom att identifiera 

vilka variabler som ligger lågt, under 0.3 (Cohen m fl 2011) på anti-imagecorrelationmatrisen, 

kan man genom att avlägsna dessa förbättra materialets lämplighet för faktoranalys. Jag fann 

att det fanns tre variabler som fick låga värden: ”Återkommande läxor med bekant 

metodik/innehåll” som hade ett värde på 0.239, ”regelbundna prov och diagnoser” (0.273) 

samt ”lärarledd genomgång” (0.235). (tabell 5 bilaga II). Jag tog bort dessa variabler och fick 

då ett högre KMO-värde på 0.626, vilket visar att materialet lämpar sig för faktoranalys. 

Signifikansen är oförändrad, vilket vi ser i tabell 2. 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,626 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 651,705 

df 435 

Sig. ,000 

Tabell 2 KMO- och Bartlett´s värde när 3 variabler understigande 0.3 är undantagna. 

  

Faktoranalysen visar att det finns 9 komponenter med egenvärde över 1. Faktor 1 förklarar 

19.081 % av variansen, faktor 2 13.002%, faktor 3 9.267, faktor 4 6232 %, och faktor 5 

5.56% av variansen utslaget på helheten; Extraction Sums of Squared Loadings (Bilaga 2 

tabell 6). Enligt Cohen m fl (2011) är det viktigt att man när man gör en faktoranalys har 

känsla för vilka variabler som skall vara med. Jag får stöd för vilka komponenter som har 

tillräckligt starka samband genom att dels se var faktorernas inverkan förefaller plana ut, och 

förklara mindre av variansen. Jag anser att denna gräns bör dras vid komponent 5. Det kan 

man se i faktoranalysens screeplot (bild 1). Jag väljer att inte ta med komponent 6.  

 
figur 1 scree plot fråga 4, 5 och 6 
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För att avgöra vilka av variablerna som skall ingå som nya faktorer måste jag använda mig av 

rotated komponent matrix. Denna visar hur mycket varje faktor laddar på andra faktorer. Jag 

kan alltså se bakomliggande faktorer som gör att mönster framträder. Utifrån dessa mönster 

kan jag skapa nya faktorer genom indexering, och på det viset har jag minskat ner, eller 

effektiviserat data så att mer avancerade mönster tydliggjorts och min analys av materialet 

kan bli mer djupgående än vid exempelvis en frekvensanalys. Att göra urvalet kräver blick för 

samband mellan de värden som de olika variablerna genererar. Enligt Cohen (2011, s 680) 

skall de variabler som jag väljer ut för att skapa nya komponenter av ha högt värde, ligga nära 

de andra som skall ingå, samt ha distans och vara tydligt skilda från de övriga komponenterna 

i analysen. 

Jag skapar fem nya index grundat på faktoranalysen av fråga 5, 6 och 7 (se bilaga 2). Enligt 

Cohen (2011) skall faktorladdning och brytpunkten även uppges i samband med detta. Den 

lägsta brytpunkten för index 1 är 0.573. I indexet ingår 5 variabler. 4a”Arbeta mycket med 

IKT som stöd för lärandeprocessen” (faktorladdning 0.573), ”Ta del av och använda nya 

metoder och läromedel” (0,766), ”Nya forskningsrön som rör ditt ämne” (0,784), ”Nya 

forskningsrön som rör lärande i allmänhet” (0.795) samt ”Löpande fortbildning med koppling 

till lärosäte” (0.716). I denna del av analysen gäller det enligt Cohen (2011) att vara dynamisk 

för att se vad dessa bakomliggande faktorer kan stå för. Programmet ger inga förslag, och 

faktorerna behandlar en variation bakom vilken jag måste finna mönster. Jag benämner den 

bakomliggande gemensamma nämnaren bakom faktorerna som ”Vetenskapligt anknuten 

kompetensutveckling”, och benämner indexet så. 

Index 2 skapar jag av 6 variabler. Brytpunkten är 0.434. Variablerna som ingår är ”eleven får 

möjlighet att välja uppgifter och strategier (0.616), ”Tid på att eleven känner till planen med 

undervisningen” (0.434), ”eleven får möjlighet att utvärdera din undervisning” (0.635), Att 

tillsammans med eleverna planera nästa steg, beroende på vad de kan (0.744). I indexet finns 

även att eleven själva får bedöma kunskap (0.753), vilket var den högsta faktorladdningen, 

samt att eleven får reflektera kring sitt lärande (0.625) . Jag benämner index ”elevcentrerad 

metodik med fokus på elevaktivitet i bedömning”. 

Index 3 laddar högst på variabel 5b ”Undervisningen anpassad efter elevens ålder” (0.698) i 

indexet ingår även variablerna 5d (0.437), 5g (0.503), 5j (0.538), 5k (0.466) 6b (0.510) och 6 j 

(0.663). Gemensam nämnare för dessa variabler är att de handlar om lärande bedömningar, 

djupa ämneskunskaper och kollegialt lärande. Jag benämner den gemensamma nämnaren 

”Lärande lärare och formativa arbetssätt” 
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I index 4 ingår 4 variabler. Den med högst faktorladdning är variabel 6c ”Inneha pedagogisk 

utbildning” (0.872). De andra variablerna som ingår i detta index är 6a (0.458), 6g (0.752) 

samt 6h (0.683). Gemensamt för dessa variabler är att de laddar på pedagogisk kompetens och 

kunskaper om styrdokument.  Detta index benämner jag Teoretisk yrkesskicklighet. 

Det index vars faktorer påvisade minst inverkan på variationen, men ändå bör tas med 

hänvisning till scree plot (bild 1) och totala variationen, är index 5. Det konstrueras av tre 

variabler; 6i (0.407), 4e (0.694) samt 4g (0.762). Dessa variabler behandlar nya idéer och 

metoder, nya undervisningsstrategier, samt att identifiera elevers framsteg. Detta index 

benämner jag ”Didaktik och pedagogik i ständig utveckling” 

Faktoranalysen har således reducerat data från 30 variabler till 5 index baserat på 

bakomliggande gemensamma nämnare. Dessa index är  

 Vetenskapligt anknuten kompetensutveckling 

 Elevcentrerad metodik med fokus på elevaktivitet i bedömning. 

 Lärande lärare och formativa arbetssätt 

 Teoretisk yrkesskicklighet 

 Didaktik och pedagogik i ständig utveckling 

 

För att se om de frågor som ingår i föreslagna index är tillräckligt homogena är det viktigt att 

man genomför ett reliabilitetstest av variablerna i de föreslagna indexen. Jag använder mig av 

ett Chronbach´s Alpha test.  

Värdet på Cronbach´s Alpha för index 1 (variabel 4b, 4a, 6d, 6e, 6f) blev 0.799. If item 

deleted visar även att ett starkare resultat (0.811, tabell 10 bilaga 2) skulle uppnås om variabel 

4a skulle tas bort. Emellertid är skillnaden liten, varför jag väljer att låta variabeln kvarstå.  
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,799 ,805 5 

Tabell 3 Cronbach´s Alpha Index 1 

 

 

 Tabell 4 Cronbach´s Alpha index 2, 3 samt 4. 

 

De fyra första index jag skapat visade sig genom reliabilitetstest vara statistiskt lämpliga att 

använda vid analysen. Index 5 ”Didaktik och pedagogik i ständig utveckling” visade sig 

emellertid ha ett för lågt Cronbach´s Alphavärde (0.477, bilaga 2 tabell 11). Således kan jag 

inte använda denna som gemensam nämnare för de variabler som däri ingick. Detta då den 

inbördes skillnaden variablerna emellan var för stor, och korrelationen därmed för svag 

(Djurfeldt m fl, 2010). De övriga 4 index skapar jag genom att indexera medelvärdet av de 

ingående variablerna, för att kunna använda vid vidare analys av medelvärde. 

Slutsats  

De faktorer jag genom frekvensanalys samt explorativ faktoranalys kommit fram till att lärare 

anser är viktigast för att kvaliteten i undervisningen skall utvecklas är: 

 Tydliga regler för ordning  

 Fungerande hjälpmedel  

 Storlek på elevgruppen  

 Engagerade lärare 

 att ha en god relation till eleverna 

 att eleverna har förtroende för läraren 

Gemensamma nämnare som kunde lyftas ut från faktoranalysen visade på följande faktorer: 

 Vetenskapligt anknuten kompetensutveckling 

 Elevcentrerad metodik med fokus på elevaktivitet i bedömning. 

 Lärande lärare och formativa arbetssätt 

 Teoretisk yrkesskicklighet 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

Index 2 ,777 ,780 6 

Index 3,719 ,724 7 

 Index 4,718 ,737 4 
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De viktigaste forumen för att utveckla kvaliteten i undervisningen enligt lärarna 

Min andra forskningsfråga syftade till att se vilka delar av skolans verksamhet som bidrog 

mest till att utveckla kvaliteten i undervisningen enligt lärarna. Här var delaktighet ett begrepp 

som jag ville ha med. Frågan var ”Hur viktigt värderar du att delaktighet i följande 

sammanhang är för dig i din professionella yrkesutövning? Denna fråga är fråga 9 och 

benämns i SPSS som variabel 8a-8j (10 st).  Eftersom det var flera olika faktorer att ta 

ställning till, och respondenterna skulle värdera från 1-4 fanns möjlighet att göra faktoranalys. 

Då KMO-värdet var 0.499 och därmed under rekommenderade gränsvärdet på 0.6 valde jag 

emellertid istället att göra en frekvensanalys.  

Ordinalskalor bör, enligt Djurfeldt mfl (2010) använda median som centralmått. I mitt 

material såg jag emellertid att det var många svar som låg nära varandra. Således väljer jag 

även att även använda medelvärde som centralmått och standardavvikelse som 

spridningsmått. 

Innan frekvensanalysen gör jag ett Chi
2
-test på fråga 8a-8j. Detta gör jag för att vara säker på 

att skillnaderna i frekvenserna inte kan förklaras av slumpen. Testet mäter skillnader mellan 

observerat utfall och förväntat utfall kopplat till en population. (Djurfeldt mfl 2010, s 199) 

Utfallet av signifikansnivån i testet visar att hypotesen att slumpen förklarar variansen kan 

avfärdas. Den variabel som hade högst signifikans är variabel 8i ”planerade möten med 

ämneskollegor”, vilken hade ett värde på p<0.017. Detta är ett lågt värde. Eftersom 

respondenterna var förhållandevis få (61st), kan dock detta i ett statistiskt större urval påvisa 

viss signifikans (Djurfeldt m fl 2010, s.202).  

Jag genomför också ett one-sample T-test för att se att materialet är statistiskt signifikant och 

på det viset säkra frekvensanalysen. T-testet visar att slumpen inte inverkat på variansen av 

medelvärdet. Signifikansnivån är 0 i samtliga variabler (tabell 13, bilaga 2.) 

I frekvensanalysen, vilken åskådliggörs i frekvenstabell (tabell 14, bilaga 2), kan man se att 

det finns fyra faktorer som har ett medelvärde, och median som överstiger värdet tre (viktigt 

eller mycket viktigt.) Dessa faktorer är 8h, 8i, 8d, 8 e, enligt nedan: 

Variabel Typvärde Median  Standardavvikelse Medelvärde 
8h- elevers 

åsikter 
4 3.39 0. 665 3.39 

8i. Planerade 
möten med 

ämneskollegor, 

konferenser 

3 3.27 0. 716 3.23 

8d-Samtal med 

olika kollegor, 
3 3.27 0.792 3.20 
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ex vid fika 

8e Samtal med 

ämneskollegor, 

oplanerat 
”korridorsprat” 

3 3.18 0.936 3.05 

Tabell 5 Variabler med högst värde fråga 8 rangordning 

Frekvensanalysen visar att den variabel som hade högst median samt minst standardavvikelse, 

och därmed den mest samlade svarsbilden med högst resultat var ”Elevers åsikter kopplade 

till undervisningen” Det är alltså den faktor som flest lärare finner viktig för utveckling av 

undervingen, och ett forum som måste beaktas. Det andra forum som inverkade mest på 

undervisningen är ”planerade möten med ämneskollegor på exempelvis konferenser”. 

Medianen för denna och för ”Samtal med olika kollegor vid exempelvis oplanerat vid fika” 

var lika, men eftersom standardavvikelsen för variabel 8i var lägre talar detta för att det var en 

mer samlad svarsbild i den variabeln. Den fjärde variabeln var 8e. Den hade förvisso också en 

median över tre, men eftersom den hade en större standardavvikelse (0.936) samt att det var 

tre respondenter som inte svarade på den frågan (bilaga 2, tabell 14) anser jag inte att den 

behöver vara med bland de första. Den ligger även nära variabel 8i avseende innehåll, varför 

jag inte anser att den har tillräcklig relevans i sammanhanget för att tas med.  

Slutsats  

Efter frekvensanalys av fråga 9 pekar min undersökning ut att de forum som lärare anser är de 

tre viktigaste att vara delaktig i för att undervisningen skall utvecklas kan kopplas till; 

 Elevers inflytande på undervisningen 

 Planerade möten med ämneslärare 

 Oplanerade samtal med kollegor vid exempelvis fika och raster 

 

Intressant är att det finns en variation mellan de informella och de formella arenorna samt att 

elevperspektivet blev med stor tydlighet det som var viktigast för flest lärare. 

Skillnader mellan lärare i olika ämnen avseende synen på vilka faktorer som är viktigast 

för utveckling av undervisningen 

 

För att besvara min tredje forskningsfråga har jag för avsikt att använda de fyra index som jag 

skapade till forskningsfråga 1. Jag kommer att använda medelvärdet för dessa index och 

jämföra med de olika lärargruppernas svar. Jag använder mig av analysredskapet ”Compare 

means” i SPSS. Om vi kopplar medelvärdet för detta index, och sedan jämför svarsvärdena 

som kan kopplas till de olika lärargrupperna får vi följande resultat (Bilaga 2 tabell 15-20). 
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En tydlig likhet är att alla ämneslärare (NO, SO, språk, Praktisk-est, Matematik) har högst 

medelvärde kopplat till index ”Lärande lärare med formativa förhållningssätt”. Alla 

ämneslärargrupper har över medelvärde 3.00 i detta index.  

Ämnesgrupp/Index Vetenskaplig komputv Elevcentrerad metodik 
/elevaktivitet i 

bedömning 

Lärande lärare formativ Teoretisk 
yrkesskicklighet 

SO 
2,9667 2,6944 3,3571 2,6528 

NO 
2,4333 2,4444 3,1667 2,3333 

Språk 
2,8556 2,6343 3,2262 2,8704 

Praktisk 
2,3684 2,6982 3,0827 2,7018 

Matematik 
2,6200 2,6400 3,2571 2,8250 

Elevstöd 
2,8000 2,0833 2,4286 3,2500 

Tabell 6 Medelvärden kopplat ämnesgrupper-index. Grönt=högst medelvärde, Rött=lägst medelvärde. 

Tabell 6 åskådliggör skillnader och likheter mellan grupperna. Den största skillnaden utgörs 

av gruppen Elevstöd. Där värderas Teoretisk yrkesskicklighet högst, elevcentrerad metodik 

lägst. Dock hade denna grupp minst antal respondenter (3%, 2 st) och högst standardavvikelse 

avseende det högsta medelvärdet (1,06066). Resultatet är intressant, men kan inte ses som 

representativt för hela lärarkåren. Dock kan detta visa på ett mönster som kan vara intressant 

att följa upp som diskussion och vidare forskning. 

Avseende de skillnader som finns, framträder de tydligare om vi beser de index som fått lägst 

utfall kopplat till ämnesgrupp. SO och NO har samma index ”Teoretisk yrkesskicklighet” 

emedan praktisk-estetiska och matematik skattat ”Vetenskaplig kompetensutveckling” som 

lägst inverkande på undervisningens kvalitet. Språk och elevstöd har index ”Elevcentrerad 

metodik/elevaktivitet i bedömning som lägsta medelvärde.  

 Slutsats  

Slutsatsen för min tredje forskningsfråga är att det finns stor samsyn över 

ämneslärargränserna kring de faktorer som lärare bedömer utvecklar undervisningen mest. 

Dessa går att koppla till områden som knyts samman med att lärare lär av varandra och att 

arbetssätten som utvecklas är formativa.  

Jag ser också att de olika ämnena har stor spridning avseende vilka faktorer de inte anser 

inverkar positivt på undervisningen. Inom det resultatet är det svårare att finna ett gemensamt 

mönster. Dock är spridningen i sig intressant, med tanke på att syftet med undersökningen 

utgick från tanken om att ämnen ofta inom skolor får samma typ av kompetensutvecklande 

aktiviteter. Mönstret som nu framträder är att det är stor spridning kopplat vilka faktorer 

lärargrupperna tycker utvecklar lärandet minst.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Det var en utmaning att skriva en kvantitativ uppsats med ett så tydligt kvalitativt fokus som 

erfarenheter om utvecklande faktorer i skolan. För att uppsatsen skall vara kvantitativ var jag 

emellertid tvungen att kategorisera tydligt från början. Ett viktigt fokus för mig var att de 

faktorer som jag skulle skapa skulle vara lätta att förstå. Det är viktigt att undvika krångliga 

formuleringar och hålla fokus på tydlighet och enkelhet (Trost, 2012). I och med att jag redan 

i början bestämde mig för indexeringar av frågorna utifrån deras inriktning blev det hela lite 

lättare. Jag hade lite för lite förkunskap om hur överföringen och kodningen av variablerna 

från survey and report till SPSS skulle gå till. Detta gjorde att jag fick problem med bl a 

anovatestet, då varje lärargrupp kodades separat. Det löste jag genom att koda om nej-värdet 

till system missing, och istället använda compare-means. Trost (2012) menar att just 

kodningsprocessen är viktigt för att lära sig om sitt material, och om jag lagt mer tid på denna 

del kunde jag snabbare fått ut mer av materialet. Svarsfrekvensen (71%)  var relativt hög, i 

alla fall sett till vad litteraturen avser som godtagbart bortfall. Det interna bortfallet var också 

i linje med ett bra statistiskt underlag. Att låta rektorer vidarebefordra undersökningen kan ha 

både fördelar och nackdelar. Jag skulle vilja säga att man bjuder in sig lite för mycket i 

skolkoden genom att göra så. Beroende på vad som tidigare skickats, och ehuru 

respondenterna är resultattrötta eller har en dålig relation med ledningen kan det påverka data. 

Kanske är det bättre att själv skicka länken från början. Emellertid tror jag att man då riskerar 

att få lägre svarsfrekvens. 

Att använda enkät som undersökningsmetod har många fördelar. Framför allt att det ger en 

god grund för att använda många olika typer av analyser. Faktoranalys har varit givande, då 

det givit grund för intressanta mönster, vilket sedan kan användas i kvalitativa sammanhang. 

Emellertid är det svårt att få signifikans i frekvensanalysen, då det är svårt att nå tillräckligt 

många för att urvalet skall vara tillräckligt stort för att dra generella slutsatser kopplat till hela 

populationen (Trost 2012). Flera av frågorna skulle kanske givit ett annat utslag om jag inte 

till en början givit faktorer att förhålla sig till, utan att respondenterna istället själva fått bidra 

med erfarenheter i en mer fri kontext. Det är också en del som jag kunde hat med i min enkät; 

en fri fråga med löpande text.  
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Resultatdiskussion 

De huvudsakliga resultaten av min studie ger intressant information om den didaktiska 

processen i skolans olika ämnen. De generella slutsatserna som går att dra från 

forskningsfråga ett korrelerar relativt väl med forskningen på området. Lärarna värderar 

relationen med eleverna som ett ledande element, vari förtroende är en viktig del. Vad gäller 

lärarens egenskaper så värderas engagemang som en stor och drivande faktor i denna relation. 

Dessa erfarenheter är också de som dras i de större metastudierna av Hattie (2012) samt 

Timperley (2013). En viktig beståndsdel i deras forskning bygger på att relationen mellan elev 

och lärare gör att tydlighet i vad som kan och bör uppnås kunskapsmässigt blir tydligare 

kommunicerad. Dessa faktorer lyfts även fram i Scherps forskning och svarar väl mot de 

faktorer som hans undersökning (Scherp mfl, 2013) lyfter fram och som återfinns i min 

forskningsöversikt; lust att lära samt förtroendefull relation. En faktor som framkom som 

starkt påverkande i resultatet från forskningsfråga ett var även elevgruppens storlek. I min 

forskningsöversikt har ingen större vikt lagts vid denna faktor. En reflektion som kan göras 

som en koppling till denna faktor skulle kunna vara den om friskoleprocessen i dagens skolor. 

Man skulle kunna tänka sig att denna faktor lyfts fram som en reaktion på att klasserna blir 

större som en följd av att varje elev genrerar en ekonomisk inkomst för skolorna. Det kan 

också vara ett uttryck för att minskade resurser bidrar till att ämneslärare inte anser att de 

hinner skapa inlärningssituationer som är effektiva för alla, och således ses som en faktor som 

förhindrar lärande för de som behöver mer individualiserad hjälp. Oavsett angreppsvinkel är 

detta ett ämne som är intressant och som skulle kunna vara intressant för fler 

forskningsstudier. Lärares engagemang finns med som en tydlig faktor, och den betonas i 

flera avhandlingar, bland annat av Carina Andersson (2015) som talar om den inre 

motivationen som viktig för didaktiken. Det förefaller vara en faktor som även de 

respondenter som genomfört enkäten värderar högt. 

Vidare visar min studie att det finns generella områden som sticker ut avseende vilka områden 

de utvecklande faktorerna kan knytas till. Det första är att vetenskapligt anknuten 

kompetensutveckling kunde skiljas ut som bakomliggande faktor. Detta kan tydligt knytas till 

styrdokumenen (LGR 11), i och med att det finns som en ambition med i dessa att skolan 

skall vila på vetenskaplig grund. Index om teoretisk yrkesskicklighet kan också tänkas ha 

samhörighet med det senaste decenniets många reformer, vilka haft som ambition att höja 

lärares status genom en högre standardisering av utbildningen. Det kan också ses som att 

lärarkåren känner som viktigt att lärandeprocessen kvalitetssäkras, och att ett sätt att göra det 
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på är att koppla den tydligare till formell utbildning och kompetensutveckling. Jag tycker att 

den delen av resultatet är intressant, särskilt med hänsyn till den diskurs som finns, och som 

visat sig i min forskningsöversikt även förekomma internationellt, om att den formella 

statusen hos läraren kan påverka hur väl eleverna presterar. Enligt Jerrim och Vignoles (2016) 

var ju denna tendens inte helt given, och således är det intressant att se att den ändå hålls som 

viktig beståndsdel i lärares uppfattning om faktorer som påverkar undervisningen. Den sista 

delen av första forskningsfrågan är att det med stor tydlighet framkommer fokus på att 

elevcentrerad metodik och elevaktivitet i bedömningar, kombinerat med att lärare skall lära av 

varandra samt använda formativa arbetssätt anses vara en så stark faktor. Samtidigt ser vi i 

skolans politiska sfär att det finns en strävan efter likriktning med nationella prov som 

måttstock, och som följd på det kanske även prov blir normerande för undervisning. Det anser 

lärare inte är en väg som leder till mer lärande. Man kan även tänka sig att med tanke på att 

mycket litteratur (Kienstra 2015; Hattie 2012; Andersson 2015) lyfter fram det formativa som 

en given framgångsväg så blir även svaren påverkade av detta förhållningssätt. Det är 

emellertid intressant och positivt att eleven och lärandet står så ohotat i centrum för lärares 

syn på vilka faktorer som mest påverkar deras undervisning. 

Van Moolenbroek (2012) talar om att undervisningen måste vara i fas med de aktuella 

forskningsfälten, och att didaktiken måste anpassas efter samhällets utveckling. När man ser 

att lärare skattar forum som handlar om kontakt med ämneskollegor som viktigt kan man sätta 

detta i relation till van Moolenbroeks studier. För att uppnå god kvalitet i undervisningen 

måste didaktiken vara uppdaterad och aktuell. Viktiga forum för detta är samverkan med 

andra lärare. Att arbeta formativt är också en viktig faktor enligt mina studier, samt att lära av 

andra lärare. Man kan koppla detta till van Moolenbroeks studier på så vis att lärande av andra 

lärare skapar förutsättningar för aktuella och uppdaterade kunskaper.  

Gennip (2012) och Frewan (2015) kan knytas till min studie på det vis att de båda behandlar 

det abstrakta i hur olika strategier är underordnade det sammanhang i vilket de ingår. 

Klassrumsklimatet och trygghet är viktiga faktorer för att formativa sammanhang skall vara 

effektiva. Arenornas innehåll kan alltså vara påverkade av flera bakomliggande orsaker, vilka 

kan stärka eller motverka de faktorer som inverkar på undervisningen.   

Helen Timperley (2012) menar att kunskapen om elevens kunskaper är essentiell för lärare i 

planeringen för läraktiviteter. En förutsättning för detta är att elevens åsikter lyfts fram. I min 

undersökning visar det sig att forum för elever att uttrycka sina åsikter kopplat till 
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undervisningen värderas som högst av flest lärare. Detta kan ses som ett bevis på att lärare är 

elevorienterade i sina förhållningssätt, men också att lärare har som strävan att åstadkomma 

dylika forum eller forma undervisningen så att åsikter kan komma till uttryck. Min 

undersökning visar också att lärare värderar formella forum tillsammans med andra 

ämneslärare som mer värdefulla än exempelvis av ledningen styrda studiedagar, eller 

ämnesövergripande verksamhet. Detta visar på ett värde av det ämnesdidaktiska utbytet. Vad 

gäller de informella forumen kommer även ett av dessa upp som viktigt för att inverka på 

underviningens utveckling, informella samtal med kollegor. Sammantaget kan man se att det 

är stor variation mellan de olika arenorna, men att de ämnesanknutna och de informella 

förefaller vara de som anses vara viktigast. Det ämnesanknutna mönstret är intressant att 

knyta till Berg (2014) och diskussionen av var fokus i undervisningen skall ligga. Kursplanen 

LGR 11 och de allmänna råden om planering och genomförande av undervisningen 

(Skoverket 2011) visar på en komplexitet som det förefaller som om lärarna känner ett behov 

av att med hjälp av andra ämneskollegor samplanera och värdera undervisningens olika delar 

tillsammans.  

Samsyn kring formativa förhållningssätt och kollegialt lärande anses vara nästan alla 

ämneslärargruppers främsta fokusområde vad gäller utvecklande faktorer. Det är intressant, 

och kanske inte helt märkligt med tanke på att det formativa arbetssättet i flera tidigare 

nämnda metastudier och i forskningsöversikten anses vara ett led in i att synliggöra 

utvecklingsområden (Timperley, 2012; Andersson 2015).  Kanske kan också detta höra 

samman med att lärare anser att de forum som är mest utvecklande är tillsammans med elever 

eller andra ämneslärare, och att kollegialt lärande på så vis anses ha mest effektiv inverkan på 

undervisningen. Det som emellertid är mest intressant i detta är skillnaden mellan ämnena i 

vilket som fick lägst medelvärde. Jag blev intresserad av vad som kan urskiljas som lärare 

gör, men som de inte anser bidrar till lärande. Fokus på det perspektivet skulle vara intressant 

att arbeta vidare med.  I övrigt var det intressant att den lilla gruppen av speciallärare 

värderade utbildning på ett helt annat vis än övriga lärare. Det kan man koppla till Berg 

(2011) och teorierna om skolans frirum. Ledning av skola och utbildningsverksamhet har ett 

ansvar att förfoga över det pedagogiska frirum som skapas efter att de plikter som ålagts 

skolan är uppfyllda. Vad man fyller frirummet med påverkar även skolkoden och de 

strukturer inom vilka som utveckling blir möjlig. I detta avseende anser jag att min studie har 

bidragit med ett intressant perspektiv i och med att den sätter fokus på att de olika 

ämneslärarnas syn på utveckling är relativt homogen, statistiskt sett, men att des syn på 
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begränsning av utveckling är relativt heterogen. Detta skulle vara intressant att se ytterligare 

samband mellan fler respondenter och mellan de olika nivåerna på skolan. Ett exempel är att 

inventera synen på hur skolans pedagogiska frirum kan användas mellan ledning, ämneslärare 

och stödpersonal. Ett annat perspektiv som är intressant är att se om lärare upplever att det 

finns en rangordning ämnen emellan och att detta i sin tur kan knytas på hur man ser på vad 

som bör fokuseras avseende kompetensutveckling eller liknande. 

Framtida forskning 

Jag anser att min undersökning bidragit med ett ämnesdidaktiskt jämförandeperspektiv. Jag 

anser att det finns mönster, fr a i fråga tre som påvisar förekomst av skilda uppfattningar 

kopplat till vad som inte påverkar undervisning positivt, men ändå betonas i lärares 

yrkesutövning. Detta anser jag är ett intressant forskningsfält. Det skulle kunna definieras av 

frågan; ”Vad gör lärare i skolan, trots att det inte leder till kunskapsutveckling för elever eller 

lärare?”  

I övrigt har min undersökning visat att forum där elevers åsikter kommer fram samt 

konferenser med ämneskollegor är de forum och arenor som lärare anser är viktigast för deras 

yrkesutövning. En naturlig fortsättning på detta skulle vara att undersöka var lärare lägger sin 

tid, om dessa forum är de som är mest utvecklande. Min undersökning visar också på att 

lärare anser att gruppers storlek påverkar undervisningen stort. På vilket vis framgår 

emellertid inte av materialet. Jag tycker att detta skulle vara ett intressant framåtsyftande 

forskningsfält. 

Överlag anser jag att det verkar finnas en stor mängd forskning kring vissa saker, som verkar 

påtalas av alla. Kollegialt lärande och formativ bedömning är några exempel. Emellertid 

verkar det finnas faktorer som antingen begränsar eller möjliggör den typen av utveckling på 

skolor. Dessa bakomliggande faktorer tror jag kan ha att göra med det som denna 

undersökning tillfört kunskap om; lärares uppfattning om exempelvis tid, forum och 

effektivitet. Samvariationen mellan dessa faktorer anser jag är viktiga framtida forskningsfält. 
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Bilaga 1 Missivbrev och enkätfrågor. 

Hej 

Jag håller på att avsluta min magisterutbildning i utbildningsledning 

och skolutveckling. Som ett sista led skriver jag just nu en 

magisteruppsats. I uppsatsen har jag för avsikt att mäta vilka faktorer 

lärare tycker utvecklar deras undervisning mest. Jag vill också mäta 

vilka forum lärare anser är viktigast för att att deras undervisning skall 

påverkas positivt. Det tredje jag vill undersöka är om det finns några 

skillnader, likheter eller andra mönster mellan olika ämneslärare i hur 

man ser på ovanstående frågor. Dina erfarenheter som ämneslärare 

är därför jätteviktiga för mig. 

Anledningen till att jag intresserat mig för denna del av 

forskningsfältet är att man ofta hör om generella metoder eller 

forskningsresultat som sedan skall tillämpas på all undervisning. Man 

hör dock sällan om metoder som är lämpliga för vissa ämnen, men 

inte för andra. I min undersökning vill jag se om det finns viktiga 

skillnader mellan ämnen som man i planering för skolutveckling bör ta 

hänsyn till för att utvecklingen av undervisningen skall bli mer kopplad 

till det som de professionella anser är viktigt i just deras ämne. 

Vid genomförande av enkäten kommer jag att ta hänsyn till 

vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta innebär bland annat 

att deltagande i studien är frivilligt. Det är enbart jag som kommer att 

hantera insamlad data, vilken kommer att bearbetas i det statistiska 

programmet SPSS. Ditt deltagande kommer att behandlas 

konfidentiellt och Dina svar kommer enbart att användas till denna studie. 

 Om Du har några frågor eller funderingar är Du välkommen att kontakta mig. 

Henrik O Ekström 0703 58 12 96 henrik.olssonekstrom@gmail.com 
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1. Kön   

2. Antal år i yrket   15 år 610 år 1115 år längre än 15 år 

3. Vilket ämne undervisar du i? Ange bara det som upptar störst del av din 

procentuella undervisningstid (enbart ett alternativ kan anges).  

Praktisktestetiskt (Hkk, Bd, Mu, Slöjd, Idh, Tk) Noämnen (Bi, Ke, Fy) Matematik 

Språk (Sv En, Bsp, Modersmål) SOämnen 

Elevstöd (Speciallärare eller funktion med särskilt stöd till elev eller grupp) 

4. Vilka klassrumsfaktorer är de tre viktigaste för att din undervisning skall utvecklas 

positivt? Välj av nedanstående  

-Genomtänkt placering Tydliga regler för ordning   

-Fungerande hjälpmedel (papper, penna, maskiner etc)  

-Att lokalen är ändamålsenlig  

-Tillgång till IKThjälpmedel  

-Säkerhetsfrågor  

-Storlek på elevgruppen  

-Tillgång till elevstöd  

-Att ha kunskap om hur man utnyttjar lokalens möjligheter till fullo. 

5. Hur ofta är följande i fokus för din undervisning?  ( Sällan Ibland Ofta Alltid) 

a) Arbeta mycket med IKT som stöd för lärandeprocessen 

b)Ta del av och använda nya metoder och läromedel 

c) Lägga mycket tid på att eleverna känner till planen med din lektion/undervisning 

(syfte, mål etc) d) Lägga mycket energi på att skapa ett positivt klassrumsklimat 

e) Ständigt prova nya undervisningsstrategier 

f) Att eleven ofta får möjlighet att utvärdera din undervisning 

g) Att identifiera elevers framsteg 

h) Att tillsammans med eleverna planera nästa steg med dem, beroende på vad de kan 

i) Att eleverna själva får bedöma kunskap 

j) Genomgång av kunskap via lärare-klass (lärarledd genomgång) 

 k) Lägga mycket tid på att eleven får reflektera kring sitt lärande 

 

6. Hur viktiga anser du att följande faktorer är för att din undervisning skall utveckla 

dina elevers  lärande:  (Inte så viktigt Delvis viktigt Viktigt Mycket viktigt) 
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aEleven får mycket tid att arbeta själv 

bUndervisningen är rätt anpassad efter elevens ålder 

cRegelbundna prov och diagnoser 

dTydlighet med krav och kunskapskriterier 

eIaktta mycket, och hålla sig i bakgrunden 

f Att eleven får möjlighet att välja uppgifter och strategier 

g Att träna elever att se sitt nästa utvecklingssteg 

h Att repetera kunskaper 

i Återkommande läxor med bekant metodik/innehåll 

j Lärande återkopplingar utan betygsbedömningar 

k Tydligt bedömda uppgifter kopplat till matris 

l Att betyg framgår i de uppgifter och prov som gjorts 

7. Enligt dina erfarenheter, hur mycket påverkar följande faktorer kvaliteten i 

undervisningen? 

(Ingen märkbar påverkan Till viss del  Till stor del  Till mycket stor del) 

a Inneha Lärarlegitimation 

bInneha djupa ämneskunskaper 

cInneha pedagogisk utbildning 

dLöpande fortbildning i kontakt med lärosäte eller statlig vidareutveckling av kompetens 

eNya forskningsrön som rör ditt ämne 

fNya forskningsrön som rör lärande i allmänhet (pedagogiskdidaktisk metodik) 

gSkolverkets styrdokument (LGR 11) 

hSkolverkets allmänna råd om planerande och genomförande av undervisning  

iExperter som kommer utifrån med nya idéer om metoder för undervisning  

jKollegialt lärande om kunskap som andra lärare besitter. 

8. Hur viktiga är följande faktorer för att utveckla kvaliteten i din undervisning? (välj 

tre)  

a- visa engagemang  

b‐ att du själv är öppen för eget lärande  
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c‐Ha en god relation till eleverna  

d‐ att eleverna har förtroende för dig  

e‐ att eleverna inte ifrågasätter dig  

f‐ Humor  

g‐ att bjuda på sig själv och delge sitt personliga jag  

h‐ att alla lyssnar på dig; uppmärksamhet  

i‐Allvar  

j‐ Ordning 

9. Hur viktigt värderar du att delaktighet i följande sammanhang är för dig i din 

professionella yrkesutövning?   (Inte viktig Delvis viktig Viktig Mycket viktig) 

aRektor och studierektors ärenden och beslut 

b-Utvecklingsgruppers ärenden (exempelvis ledningsgrupper eller andra formella 

grupper förutom chefspositioner.)  

cPlanerade kontakter med andra ämnen på exempelvis konferenser, eller av 

ledningen skapade aktiviteter mellan ämnesgränser  

dSamtal med olika kollegor, oplanerat, vid exempelvis fika eller raster.  

eSamtal med ämneskollegor, oplanerat, "korridorsprat"  

fFöräldrakontakter vid planerade tillfällen. (ex föräldramöte eller samtal)  

gFöräldrakontakter vid oplanerade tillfällen (ex mejl eller liknande) 

hElevers åsikter kopplat till din undervisning 

iPlanerade möten med ämneskollegor (konferenser) 

jPlanerade studiedagar 
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Bilaga 2 Deskriptiv statistik samt tabeller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1  typvärden samt standardavvikelse fråga 4 

 

Hur viktiga är följande faktorer för att utveckla kvaliteten i din 

undervisning? (välj tre) - a-Att visa engagemang 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 50 82,0 82,0 82,0 

Nej 11 18,0 18,0 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

Tabell 2 frekvenstabell fråga 8 

 

Statistics 

 

Genomtänkt 

placering 

Tydliga 

regler 

för 

ordning  

 (papper, 

penna, 

maskiner 

etc) 

Att lokalen är 

ändamålsenlig 

Tillgång till 

IKT-

hjälpmedel Säkerhetsfrågor 

Storlek på 

elevgruppen 

Tillgång 

till 

elevstöd 

utnyttjar 

lokalens 

möjligheter 

till fullo 

N Valid 61 61 61 61 61 61 61 61 61 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 1,74 1,36 1,49 1,72 1,72 1,90 1,38 1,75 1,93 

Median 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 

Mode 2 1 1 2 2 2 1 2 2 

Std. 

Deviation 
,444 ,484 ,504 ,452 ,452 ,300 ,489 ,434 ,250 
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Hur viktiga är följande faktorer för att utveckla kvaliteten i din 

undervisning? (välj tre) - c-Ha en god relation till eleverna 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 41 67,2 67,2 67,2 

Nej 20 32,8 32,8 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

Tabell 3 frekvenstabell fråga 8 

 

Hur viktiga är följande faktorer för att utveckla kvaliteten i din 

undervisning? (välj tre) - d- Att eleverna har förtroende för dig 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 28 45,9 45,9 45,9 

Nej 33 54,1 54,1 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

Tabell 4 frekvenstabell fråga 8 

 

Hur viktiga anser du att följande faktorer är för att din 
undervisning skall utveckla dina elevers  lärande: - c-
Regelbundna prov och diagnoser 

0.273 

Hur ofta är följande i fokus för din undervisning? - j) 
Genomgång av kunskap via lärare-klass (lärarledd 
genomgång) 

0.235 

Hur viktiga anser du att följande faktorer är för att din 
undervisning skall utveckla dina elevers  lärande: - i- 
Återkommande läxor med bekant metodik/innehåll 

0.239 

Tabell 5 låga värden i antiimage-korrelationmatris fråga 5, 6 och 7 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 
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1 5,724 19,081 19,081 5,724 19,081 19,081 3,800 12,668 12,668 

2 3,901 13,002 32,083 3,901 13,002 32,083 3,248 10,828 23,495 

3 2,780 9,267 41,350 2,780 9,267 41,350 2,826 9,421 32,916 

4 1,870 6,234 47,584 1,870 6,234 47,584 2,459 8,197 41,113 

5 1,670 5,566 53,150 1,670 5,566 53,150 2,159 7,196 48,309 

6 1,477 4,923 58,073 1,477 4,923 58,073 1,930 6,434 54,744 

7 1,454 4,847 62,920 1,454 4,847 62,920 1,843 6,143 60,887 

8 1,341 4,470 67,391 1,341 4,470 67,391 1,591 5,304 66,190 

9 1,143 3,811 71,202 1,143 3,811 71,202 1,503 5,011 71,202 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabell 6 Total varience explained fråga 5, 6 och 7 med värdena från tabell 5 borttagna. 

Communalities 

 Initial Extraction 

Hur viktiga anser du att följande faktorer är för att 

din undervisning skall utveckla dina 

elevers  lärande: - a-Eleven får mycket tid att arbeta 

själv 

1,000 ,724 

- b-Undervisningen är rätt anpassad efter elevens 

ålder 

1,000 ,689 

- d-Tydlighet med krav och kunskapskriterier 1,000 ,620 

- e-Iaktta mycket, och hålla sig i bakgrunden 1,000 ,738 

- f- Att eleven får möjlighet att välja uppgifter och 

strategier 

1,000 ,634 

- g- Att träna elever att se sitt nästa utvecklingssteg 1,000 ,667 

- h- Att repetera kunskaper 1,000 ,852 

- j- Lärande återkopplingar utan 

betygsbedömningar 

1,000 ,688 

- k- Tydligt bedömda uppgifter kopplat till matris 1,000 ,807 
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- l- Att betyg framgår i de uppgifter och prov som 

gjorts 

1,000 ,862 

Enligt dina erfarenheter, hur mycket påverkar 

följande faktorer kvaliteten i undervisningen? - a- 

Inneha Lärarlegitimation 

1,000 ,653 

- b-Inneha djupa ämneskunskaper 1,000 ,471 

- c-Inneha pedagogisk utbildning 1,000 ,815 

- d-Löpande fortbildning i kontakt med lärosäte eller 

statlig vidareutveckling av kompetens 

1,000 ,711 

- e-Nya forskningsrön som rör ditt ämne 1,000 ,684 

- f-Nya forskningsrön som rör lärande i allmänhet 

(pedagogisk-didaktisk metodik) 

1,000 ,764 

- g-Skolverkets styrdokument (LGR 11) 1,000 ,806 

- h-Skolverkets allmänna råd om planerande och 

genomförande av undervisning 

1,000 ,705 

- i-Experter som kommer utifrån med nya idéer om 

metoder för undervisning 

1,000 ,693 

- j-Kollegialt lärande om kunskap som andra lärare 

besitter. 

1,000 ,662 

Hur ofta är följande i fokus för din undervisning? - 

b)Ta del av och använda nya metoder och 

läromedel 

1,000 ,791 

- c) Lägga mycket tid på att eleverna känner till 

planen med din lektion/undervisning (syfte, mål etc) 

1,000 ,685 

- d) Lägga mycket energi på att skapa ett positivt 

klassrumsklimat 

1,000 ,733 

- e) Ständigt prova nya undervisningsstrategier 1,000 ,536 

- f) Att eleven ofta får möjlighet att utvärdera din 

undervisning 

1,000 ,751 

- g) Att identifiera elevers framsteg 1,000 ,746 

- h) Att tillsammans med eleverna planera nästa 

steg med dem, beroende på vad de kan 

1,000 ,780 
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- i) Att eleverna själva får bedöma kunskap 1,000 ,754 

- k) Lägga mycket tid på att eleven får reflektera 

kring sitt lärande 

1,000 ,652 

- a) Arbeta mycket med IKT som stöd för 

lärandeprocessen 

1,000 ,688 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

Tabell 7 Communalities fråga 5, 6 och 7 

Rotated Component Matrix
a
 

 

Component 

1 

12,668% 

 

2 

10,828% 

 

3 

9,421% 

 

4 

8,197% 

 

     5 

7,196% 6 7 8 9 

5- a-Eleven får mycket 

tid att arbeta själv 
-,368 ,238 ,058 -,004 -,326 ,578 ,123 ,215 ,164 

- b-Undervisningen är 

rätt anpassad efter 

elevens ålder 

-,030 ,051 ,698 ,158 -,341 -,002 -,043 ,071 ,223 

- d-Tydlighet med krav 

och kunskapskriterier 
,177 ,556 ,437 ,097 -,112 ,071 ,172 -,179 -,024 

- e-Iaktta mycket, och 

hålla sig i bakgrunden 
-,050 ,007 ,279 ,007 -,177 ,777 ,146 -,033 ,002 

- f- Att eleven får 

möjlighet att välja 

uppgifter och strategier 

,095 ,616 ,376 -,086 ,044 ,244 ,064 -,011 ,176 

- g- Att träna elever att 

se sitt nästa 

utvecklingssteg 

,189 ,331 ,503 ,047 ,291 ,174 ,239 -,306 -,010 

- h- Att repetera 

kunskaper 
,033 ,020 ,061 ,018 -,029 ,076 ,151 ,072 ,901 
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- j- Lärande 

återkopplingar utan 

betygsbedömningar 

,351 ,156 ,538 -,226 ,302 ,291 ,017 -,093 ,125 

- k- Tydligt bedömda 

uppgifter kopplat till 

matris 

,290 ,066 ,466 ,003 ,019 ,003 ,155 ,682 -,108 

l- Att betyg framgår i de 

uppgifter och prov som 

gjorts 

-,137 ,009 -,175 -,096 ,011 ,094 -,148 ,871 ,116 

6- a- Inneha 

Lärarlegitimation 
,112 -,061 -,017 ,458 ,404 -,030 -,500 -,071 -,091 

b-Inneha djupa 

ämneskunskaper 
-,123 ,219 ,510 ,202 ,155 ,224 -,121 -,064 ,120 

c-Inneha pedagogisk 

utbildning 
,057 -,102 -,035 ,872 -,005 ,169 -,029 -,096 ,005 

d-Löpande fortbildning i 

kontakt med lärosäte 

eller statlig 

vidareutveckling av 

kompetens 

,716 -,072 ,166 ,292 -,118 -,196 -,153 ,073 -,005 

- e-Nya forskningsrön 

som rör ditt ämne 
,784 ,070 ,093 ,005 ,114 ,178 -,079 -,036 ,057 

- f-Nya forskningsrön 

som rör lärande i 

allmänhet (pedagogisk-

didaktisk metodik) 

,795 ,144 ,148 ,252 ,011 ,067 ,008 -,059 ,132 

- g-Skolverkets 

styrdokument (LGR 11) 
,297 -,167 ,314 ,752 ,117 -,106 ,006 ,040 -,002 

- h-Skolverkets 

allmänna råd om 

planerande och 

genomförande av 

undervisning 

,440 ,089 ,083 ,683 ,057 -,110 ,118 -,024 ,013 
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- i-Experter som 

kommer utifrån med nya 

idéer om metoder för 

undervisning 

,423 -,144 ,069 ,065 ,407 ,539 ,070 ,149 -,023 

- j-Kollegialt lärande om 

kunskap som andra 

lärare besitter. 

,270 -,042 ,663 ,087 ,083 ,109 ,069 ,136 -,313 

4- b)Ta del av och 

använda nya metoder 

och läromedel 

,766 ,061 ,027 ,095 ,111 -,334 ,199 -,026 -,165 

- c) Lägga mycket tid på 

att eleverna känner till 

planen med din 

lektion/undervisning 

(syfte, mål etc) 

-,087 ,434 ,120 ,250 ,023 ,265 ,572 ,043 -,113 

- d) Lägga mycket 

energi på att skapa ett 

positivt klassrumsklimat 

,076 ,064 -,047 -,032 ,166 ,132 ,772 -,149 ,238 

- e) Ständigt prova nya 

undervisningsstrategier 
-,020 ,060 ,181 ,033 ,694 -,078 ,036 ,061 ,070 

- f) Att eleven ofta får 

möjlighet att utvärdera 

din undervisning 

,144 ,635 ,157 ,012 ,110 -,200 ,463 ,143 -,124 

- g) Att identifiera 

elevers framsteg 
,095 ,229 -,230 ,137 ,762 -,092 ,066 -,093 -,104 

- h) Att tillsammans med 

eleverna planera nästa 

steg med dem, 

beroende på vad de kan 

-,169 ,744 -,155 -,083 ,121 -,172 ,129 -,058 ,321 

- i) Att eleverna själva 

får bedöma kunskap 
,216 ,753 -,040 -,143 -,004 ,166 -,197 -,003 -,230 

- k) Lägga mycket tid på 

att eleven får reflektera 

kring sitt lärande 

,017 ,625 ,111 -,089 ,424 -,072 ,156 ,178 -,014 
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- a) Arbeta mycket med 

IKT som stöd för 

lärandeprocessen 

,573 ,212 -,313 ,153 -,028 ,047 ,250 ,107 -,341 

Tabell 8 faktorladdningsmatris fråga 5, 6 och 7. 

 

 

Vetenskapligt 

anknuten 

kompetensutveckling 

med fokus på 

formativ bedömning 

och IKT. 
 

Elevcentrerad 

metodik med 

fokus på 

elevaktivitet i 

bedömning. 

Lärande lärare 

och formativa 

arbetssätt 

Teoretisk 

yrkesskicklighet 

Didaktik 

och 

pedagogik 

i ständig 

utveckling 

 

5- b-Undervisningen är rätt anpassad 

efter elevens ålder 
-,030 ,051 ,698 ,158 -,341 

5- d-Tydlighet med krav och 

kunskapskriterier 
,177 ,556 ,437 ,097 -,112 

5- f- Att eleven får möjlighet att välja 

uppgifter och strategier 
,095 ,616 ,376 -,086 ,044 

5- g- Att träna elever att se sitt nästa 

utvecklingssteg 
,189 ,331 ,503 ,047 ,291 

5- j- Lärande återkopplingar utan 

betygsbedömningar 
,351 ,156 ,538 -,226 ,302 

5- k- Tydligt bedömda uppgifter 

kopplat till matris 
,290 ,066 ,466 ,003 ,019 

6- a- Inneha Lärarlegitimation ,112 -,061 -,017 ,458 ,404 

6b-Inneha djupa ämneskunskaper -,123 ,219 ,510 ,202 ,155 

6c-Inneha pedagogisk utbildning ,057 -,102 -,035 ,872 -,005 

6d-Löpande fortbildning i kontakt 

med lärosäte eller statlig 

vidareutveckling av kompetens 

,716 -,072 ,166 ,292 -,118 

6 e-Nya forskningsrön som rör ditt 

ämne 
,784 ,070 ,093 ,005 ,114 
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6- f-Nya forskningsrön som rör 

lärande i allmänhet (pedagogisk-

didaktisk metodik) 

,795 ,144 ,148 ,252 ,011 

6- g-Skolverkets styrdokument (LGR 

11) 
,297 -,167 ,314 ,752 ,117 

6 h-Skolverkets allmänna råd om 

planerande och genomförande av 

undervisning 

,440 ,089 ,083 ,683 ,057 

6- i-Experter som kommer utifrån 

med nya idéer om metoder för 

undervisning 

,423 -,144 ,069 ,065 ,407 

6- j-Kollegialt lärande om kunskap 

som andra lärare besitter. 
,270 -,042 ,663 ,087 ,083 

4- b)Ta del av och använda nya 

metoder och läromedel 
,766 ,061 ,027 ,095 ,111 

4 c) Lägga mycket tid på att eleverna 

känner till planen med din 

lektion/undervisning (syfte, mål etc) 

-,087 ,434 ,120 ,250 ,023 

4- e) Ständigt prova nya 

undervisningsstrategier 
-,020 ,060 ,181 ,033 ,694 

4- f) Att eleven ofta får möjlighet att 

utvärdera din undervisning 
,144 ,635 ,157 ,012 ,110 

4- g) Att identifiera elevers framsteg ,095 ,229 -,230 ,137 ,762 

4- h) Att tillsammans med eleverna 

planera nästa steg med dem, 

beroende på vad de kan 

-,169 ,744 -,155 -,083 ,121 

4- i) Att eleverna själva får bedöma 

kunskap 
,216 ,753 -,040 -,143 -,004 

4- k) Lägga mycket tid på att eleven 

får reflektera kring sitt lärande 
,017 ,625 ,111 -,089 ,424 

4- a) Arbeta mycket med IKT som 

stöd för lärandeprocessen 
,573 ,212 -,313 ,153 -,028 

Tabell 9 Faktorladdningar komponent 1-5 samt indexering. 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

6 - d-Löpande fortbildning i 

kontakt med lärosäte eller 

statlig vidareutveckling av 

kompetens 

10,50 5,136 ,612 ,404 ,750 

6- e-Nya forskningsrön som 

rör ditt ämne 
10,18 5,373 ,573 ,370 ,763 

6 - f-Nya forskningsrön som 

rör lärande i allmänhet 

(pedagogisk-didaktisk 

metodik) 

10,37 5,219 ,678 ,475 ,728 

4 - b)Ta del av och använda 

nya metoder och läromedel 
10,57 5,809 ,665 ,450 ,743 

4- a) Arbeta mycket med IKT 

som stöd för 

lärandeprocessen 

10,92 5,976 ,417 ,215 ,811 

Tabell 10 If item deleted index 1 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,477 ,503 3 

Tabell 11 Cronbach´s Alpha index 5 

Test Statistics 

 8- a- 8 - b- 8- c- 8- d- 8- e-  8- f- 8 - g- 8- h- 8- i 8- j- 

Chi-

Square 
17,733

a
 27,852

b
 16,933

a
 29,033

b
 16,864

c
 13,733

a
 12,000

a
 46,213

b
 8,098

d
 18,148

b
 

df 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
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Asymp. 

Sig. 
,000 ,000 ,001 ,000 ,001 ,003 ,007 ,000 ,017 ,000 

 

Tabell 12 Chi
2
-test på  8a-8j. 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

8- a-Rektor och 

studierektors ärenden 

och beslut 

25,809 59 ,000 2,883 2,66 3,11 

8 - b-

Utvecklingsgruppers 

ärenden (exempelvis 

ledningsgrupper eller 

andra formella grupper 

förutom chefspositioner.) 

26,252 60 ,000 2,738 2,53 2,95 

8- c-Planerade kontakter 

med andra ämnen på 

exempelvis konferenser, 

eller av ledningen 

skapade aktiviteter 

mellan ämnesgränser 

23,865 59 ,000 2,650 2,43 2,87 

8- d-Samtal med olika 

kollegor, oplanerat, vid 

exempelvis fika eller 

raster. 

31,523 60 ,000 3,197 2,99 3,40 

8- e-Samtal med 

ämneskollegor, 

oplanerat, "korridorsprat" 

25,028 58 ,000 3,051 2,81 3,29 
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8- f-Föräldrakontakter 

vid planerade tillfällen. 

(ex föräldramöte eller 

samtal) 

24,449 59 ,000 2,817 2,59 3,05 

8 - g-Föräldrakontakter 

vid oplanerade tillfällen 

(ex mejl eller liknande) 

22,250 59 ,000 2,767 2,52 3,02 

8- h-Elevers åsikter 

kopplat till din 

undervisning 

39,837 60 ,000 3,393 3,22 3,56 

8- i-Planerade möten 

med ämneskollegor 

(konferenser) 

35,212 60 ,000 3,230 3,05 3,41 

8- j-Planerade 

studiedagar 
24,054 60 ,000 2,639 2,42 2,86 

Tabell 13 T-test fråga 9 

Statistics 

 

8- a-

Rektor 

och 

studiere

ktors 

ärenden 

och 

beslut 

8 - b-

Utvecklingsgr

uppers 

ärenden 

(exempelvis 

ledningsgrup

per eller 

andra 

formella 

grupper 

förutom 

chefsposition

er.) 

8- c-

Planera

de 

kontakt

er med 

andra 

ämnen 

på 

exempe

lvis 

konfere

nser,  

8- d-

Samtal 

med 

olika 

kollego

r, 

oplane

rat, vid 

exemp

elvis 

fika 

eller 

raster. 

8- e-

Samtal 

med 

ämneskoll

egor, 

oplanerat, 

"korridors

prat" 

8- f-

Föräldrako

ntakter vid 

planerade 

tillfällen. (ex 

föräldramöt

e eller 

samtal) 

8 - g-

Föräldrako

ntakter vid 

oplanerade 

tillfällen (ex 

mejl eller 

liknande) 

8- h-

Elevers 

åsikter 

kopplat 

till din 

undervis

ning 

8- i-

Planerad

e möten 

med 

ämneskol

legor 

(konferen

ser) 

8- j-

Planera

de 

studied

agar 

N Vali

d 

60 61 60 61 59 60 60 61 61 61 

Miss

ing 

1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 

Mean 2,88 2,74 2,65 3,20 3,05 2,82 2,77 3,39 3,23 2,64 
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Std. 

Error 

of 

Mean 

,112 ,104 ,111 ,101 ,122 ,115 ,124 ,085 ,092 ,110 

Median 2,93
a
 2,77

a
 2,62

a
 3,27

a
 3,18

a
 2,80

a
 2,84

a
 3,44

a
 3,27

a
 2,65

a
 

Mode 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 

Std. 

Deviati

on 

,865 ,814 ,860 ,792 ,936 ,892 ,963 ,665 ,716 ,857 

Sum 173 167 159 195 180 169 166 207 197 161 

a. Calculated from grouped data. 

Tabell 14 Frekvenstabell fråga 9 

MEANVetenskapligt_anknuten_kompetensutveckling Elevcentrerad_metodik 

Lärande_lärare_formativt Teoretisk_yrkesskicklighet  * praktiskestetisk1 

praktiskestetisk1 

MEANVetensk

apligt_anknute

n_kompetensu

tveckling 

Elevcentrerad_

metodik 

Lärande_lärare

_formativt 

Teoretisk_yrke

sskicklighet 

Praktiskestetisk Mean 2,3684 2,6982 3,0827 2,7018 

N 19 19 19 19 

Std. Deviation ,66085 ,64151 ,44497 ,77446 

Total Mean 2,3684 2,6982 3,0827 2,7018 

N 19 19 19 19 

Std. Deviation ,66085 ,64151 ,44497 ,77446 

Tabell 15 

MEANVetenskapligt_anknuten_kompetensutveckling Elevcentrerad_metodik 

Lärande_lärare_formativt Teoretisk_yrkesskicklighet  * No1 
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No1 

MEANVetenska

pligt_anknuten_

kompetensutvec

kling 

Elevcentrerad_

metodik 

Lärande_lärare_

formativt 

Teoretisk_yrkes

skicklighet 

NO Mean 2,4333 2,4444 3,1667 2,3333 

N 6 6 6 6 

Std. Deviation ,15055 ,44305 ,60215 ,43780 

Total Mean 2,4333 2,4444 3,1667 2,3333 

N 6 6 6 6 

Std. Deviation ,15055 ,44305 ,60215 ,43780 

Tabell 16 

MEANVetenskapligt_anknuten_kompetensutveckling Elevcentrerad_metodik 

Lärande_lärare_formativt Teoretisk_yrkesskicklighet  * Ma1 

Ma1 

MEANVetenska

pligt_anknuten_

kompetensutvec

kling 

Elevcentrerad_

metodik 

Lärande_lärare_

formativt 

Teoretisk_yrkes

skicklighet 

Matematik Mean 2,6200 2,6400 3,2571 2,8250 

N 10 10 10 10 

Std. Deviation ,45656 ,53950 ,52941 ,84204 

Total Mean 2,6200 2,6400 3,2571 2,8250 

N 10 10 10 10 

Std. Deviation ,45656 ,53950 ,52941 ,84204 

Tabell 17 

 

MEANVetenskapligt_anknuten_kompetensutveckling Elevcentrerad_metodik 

Lärande_lärare_formativt Teoretisk_yrkesskicklighet  * Språk1 
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Språk1 

MEANVetenska

pligt_anknuten_

kompetensutvec

kling 

Elevcentrerad_

metodik 

Lärande_lärare_

formativt 

Teoretisk_yrkes

skicklighet 

Språk Mean 2,8556 2,6343 3,2262 2,8704 

N 18 18 18 18 

Std. Deviation ,45918 ,49271 ,44388 ,44116 

Total Mean 2,8556 2,6343 3,2262 2,8704 

N 18 18 18 18 

Std. Deviation ,45918 ,49271 ,44388 ,44116 

Tabell 18 

 

MEANVetenskapligt_anknuten_kompetensutveckling Elevcentrerad_metodik 

Lärande_lärare_formativt Teoretisk_yrkesskicklighet  * So1 

So1 

MEANVetenska

pligt_anknuten_

kompetensutvec

kling 

Elevcentrerad_

metodik 

Lärande_lärare_

formativt 

Teoretisk_yrkes

skicklighet 

SO Mean 2,9667 2,6944 3,3571 2,6528 

N 6 6 6 6 

Std. Deviation ,70899 ,43991 ,32262 ,74053 

Total Mean 2,9667 2,6944 3,3571 2,6528 

N 6 6 6 6 

Std. Deviation ,70899 ,43991 ,32262 ,74053 

Tabell 19 

 

MEANVetenskapligt_anknuten_kompetensutveckling Elevcentrerad_metodik 

Lärande_lärare_formativt Teoretisk_yrkesskicklighet  * elevstöd1 
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elevstöd1 

MEANVetenska

pligt_anknuten_

kompetensutvec

kling 

Elevcentrerad_

metodik 

Lärande_lärare_

formativt 

Teoretisk_yrkes

skicklighet 

elevstöd Mean 2,8000 2,0833 2,4286 3,2500 

N 2 2 2 2 

Std. Deviation ,56569 ,11785 1,01015 1,06066 

Total Mean 2,8000 2,0833 2,4286 3,2500 

N 2 2 2 2 

Std. Deviation ,56569 ,11785 1,01015 1,06066 

Tabell 20 
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Bilaga 3 Kodnyckel enkät Lärares syn på faktorer och arenor 

Fråga i enkät Variabel i SPSS Benämning i SPSS Kodning 

1 VAR0 Kön 1=man 
2=kvinna 

2 VAR1_1_1 
VAR1_1_2 
VAR1_1_3 
VAR1_1_4 

Antal år i yrket - 1-5 år 
Antal år i yrket - 6-10 år 
Antal år i yrket - 11-15 år 
Antal år i yrket- längre än 15 år 

1=ja 
2=nej 

3 VAR2_1 
VAR2_2 
VAR2_3 
VAR2_4 
VAR2_5 
VAR2_6 

- Praktiskt-estetiskt  
 - No-ämnen (Bi, Ke, Fy) 
- Matematik 
- Språk (Sv En, B-sp, Modersmål) 
- SO-ämnen 
- Elevstöd  

1=ja 
2=nej 

4 VAR3_1 
VAR3_2 
VAR3_3 
VAR3_4 
VAR3_5 
VAR3_6 
VAR3_7 
VAR3_8 
VAR3_9 

- Genomtänkt placering 
- Tydliga regler för ordning  
- Fungerande hjälpmedel  
- Att lokalen är ändamålsenlig 
- Tillgång till IKT-hjälpmedel 
 - Säkerhetsfrågor 
- Storlek på elevgruppen 
 - Tillgång till elevstöd 
- att ha kunskap om hur man utnyttjar 
lokalens möjligheter till fullo 

1=ja 
2=Nej 

5 VAR4_1 
 
VAR4_2 
 
VAR4_3 
 
 
VAR4_4 
 
VAR4_5 
 
VAR4_6 
 
VAR4_7 
VAR4_8 
 
 
VAR4_9 
 
VAR4_10 
 
VAR4_11 

4- a) Arbeta mycket med IKT som stöd för 
lärandeproc. 
4 - b)Ta del av och använda nya metoder 
och läromedel 
4 - c) Lägga mycket tid på att eleverna 
känner till planen med din 
lektion/undervisning (syfte, mål etc) 
4 - d) Lägga mycket energi på att skapa 
ett positivt klassrumsklimat 
4- e) Ständigt prova nya 
undervisningsstrategier 
4 - f) Att eleven ofta får möjlighet att 
utvärdera din undervisning 
4 - g) Att identifiera elevers framsteg 
4- h) Att tillsammans med eleverna 
planera nästa steg med dem, beroende 
på vad de kan 
4 - i) Att eleverna själva får bedöma 
kunskap 
4- j) Genomgång av kunskap via lärare-
klass (lärarledd genomgång) 
4- k) Lägga mycket tid på att eleven får 
reflektera kring sitt lärande 

1=Sällan 
2=Ibland  
3=Ofta  
4= Alltid 

6 VAR5_1 
VAR5_2 
 

5- a-Eleven får mycket tid att arbeta själv 
5- b-Undervisningen är rätt anpassad 
efter elevens ålder 

1=Inte så 
viktigt  
2=Delvis 
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VAR5_3 
VAR5_4 
 
VAR5_5 
 
VAR5_6 
 
VAR5_7 
 
VAR5_8 
VAR5_9 
 
VAR5_10 
 
VAR5_11 
 
VAR5_12 

5 - c-Regelbundna prov och diagnoser 
5 - d-Tydlighet med krav och 
kunskapskriterier 
5 e-Iaktta mycket, och hålla sig i 
bakgrunden 
5- f- Att eleven får möjlighet att välja 
uppgifter och strategier 
5 - g- Att träna elever att se sitt nästa 
utvecklingssteg 
5- h- Att repetera kunskaper 
5 - i- Återkommande läxor med bekant 
metodik/innehåll 
5- j- Lärande återkopplingar utan 
betygsbedömningar 
5 - k- Tydligt bedömda uppgifter kopplat 
till matris 
5 - l- Att betyg framgår i de uppgifter och 
prov som gjorts 

viktigt  
3=Viktigt 
4=Mycket 
viktigt 

7 VAR6_1 
VAR6_2 
VAR6_3 
VAR6_4 
 
 
VAR6_5 
VAR6_6 
 
VAR6_7 
VAR6_8 
 
 
VAR6_9 
 
VAR6_10 

6 a- Inneha Lärarlegitimation 
6- b-Inneha djupa ämneskunskaper 
6 - c-Inneha pedagogisk utbildning 
6 - d-Löpande fortbildning i kontakt med 
lärosäte eller statlig vidareutveckling av 
kompetens 
6- e-Nya forskningsrön som rör ditt ämne 
6 - f-Nya forskningsrön som rör lärande i 
allmänhet (pedagogisk-didaktisk metodik) 
6- g-Skolverkets styrdokument (LGR 11) 
6 - h-Skolverkets allmänna råd om 
planerande och genomförande av 
undervisning 
6 - i-Experter som kommer utifrån med 
nya idéer om metoder för undervisning 
6 - j-Kollegialt lärande om kunskap som 
andra lärare besitter. 

1=Ingen 
märkbar 
påverkan  
2=Till viss del  
3=Till stor del  
4=Till mycket 
stor del 

8 VAR7_1 
VAR7_2 
VAR7_3 
VAR7_4 
VAR7_5 
VAR7_6 
VAR7_7 
 
VAR7_8 
 
VAR7_9 
VAR7_10 

- a-Att visa engagemang 
- b-Att du själv är öppen för eget lärande 
- c-Ha en god relation till eleverna 
- d- Att eleverna har förtroende för dig 
-e-Att eleverna inte ifrågasätter dig 
- f- Humor 
- g-Att bjuda på sig själv och delge sitt 
personliga jag 
 - h-Att alla lyssnar på dig; 
uppmärksamhet 
 - i-Allvar 
- j- Ordning 

1=Ja 
2=Nej 

9 VAR8_1 
 
VAR8_2 
 

8- a-Rektor och studierektors ärenden 
och beslut 
8 - b-Utvecklingsgruppers ärenden 
(exempelvis ledningsgrupper eller andra 

1=Inte viktig 
2=Delvis 
viktig  
3=Viktig 
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VAR8_3 
 
 
 
VAR8_4 
 
VAR8_5 
 
VAR8_6 
 
VAR8_7 
 
VAR8_8 
 
VAR8_9 
 
VAR8_10 

formella grupper förutom 
chefspositioner.) 
8- c-Planerade kontakter med andra 
ämnen på exempelvis konferenser, eller 
av ledningen skapade aktiviteter mellan 
ämnesgränser 
8- d-Samtal med olika kollegor, oplanerat, 
vid exempelvis fika eller raster. 
8- e-Samtal med ämneskollegor, 
oplanerat, "korridorsprat" 
8- f-Föräldrakontakter vid planerade 
tillfällen. (ex föräldramöte eller samtal) 
8 - g-Föräldrakontakter vid oplanerade 
tillfällen (ex mejl eller liknande) 
8- h-Elevers åsikter kopplat till din 
undervisning 
8- i-Planerade möten med ämneskollegor 
(konferenser) 
8- j-Planerade studiedagar 

4=Mycket 
viktig 


