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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka om det finns något samband mellan lärares upplevda självtillit, 

skattad skolkultur i ämneslaget och graden av kollegialt lärande i ämneslag. 

23 matematiklärare på fyra olika gymnasieskolor i Västsverige har besvarat enkäten som mäter 

respondenternas upplevelse av skolkultur i ämneslag, upplevd självtillit i professionen och 

graden av kollegialt lärande i ämneslaget.  

Metoden för uppsatsen är en enkätundersökning med relativistisk ansats då graden av samband 

mellan skolkultur i ämneslag, självtillit och kollegialt lärande undersöks. Resultatet på enkäten 

grundar sig i lärarnas upplevda erfarenheter av skolkultur i sina ämneslag, kollegialt lärande 

och självtillit. Efter analys av resultat från multivariat linjär regressionsanalys och 

korrelationstest är resultatet att det finns ett samband mellan lärares självtillit i skolsituationer 

och vilken skolkultur som råder i ämneslaget. Det finns också ett samband mellan skolkultur, 

självtillit och graden av användandet av kollegialt lärande. Undersökningen påvisar inte 

orsaksambandet mellan skolkultur, grad av självtillit och graden av kollegialt lärande. Detta är 

ett utvecklingsområde för vidare undersökningar. 

Studien kan vara en grund för skolledare vid planering för utvecklingsarbete och kollegialt 

lärande då skolkulturen påverkar i vilken grad det kollegiala lärandet kan utvecklas samtidigt 

som skolkulturen har en påverkan på lärares självtillit i professionen.  

Nyckelord: Skolkultur, självtillit, self efficacy, kollegialt lärande 
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Abstract 

This study aims to investigate a possible correlation between  teachers experienced self efficacy, 

estimated school culture within their subject and the extent of professional learning within 

their subject.   

23 mathematics teachers at four different upper secondary schools (/high schools) in the west 

of Sweden have answered a questionnaire which measures the respondents’ experiences of 

school culture within their subject, the experienced self efficacy within their profession and the 

degree of professional learning/peer learning within their subject.   

The method used for this essay is a survey with a relativistic approach as to investigate the 

connection between school culture within the subject, self efficacy and professional learning. 

The result of the questionnaire is based on the teachers’ own experiences of school culture 

within their subject, professional learning and self efficacy. An analysis of the result from 

a multivariate linear regression analysis and correlation test shows that there is a connection 

between teachers’ self efficacy in school situations and the school culture within the subject. 

Also, there is a connection between school culture, self efficacy and the extent 

of professional learning. The survey does not prove the causation between school culture, 

degree of self efficacy and the extent of professional learning. This is a possible field for further 

studies.    

This study could serve as a basis for school leaders when planning for improvements and peer 

learning as school culture affects to what extent professional learning can be developed amongst 

teachers, and, as it affects teachers’ self efficacy within their profession.   

 

Key Words: School culture, self efficacy professional learning 
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1.Inledning 
I min tidigare roll som förstelärare och i rollen som skolledare blir det tydligt för mig att den 

kultur som råder på skolan, arbetslaget och ämneslaget påverkar det dagliga arbetet. I ett 

utvecklingsarbete eller ett förändringsarbete spelar aktuell skolkultur en stor roll för hur 

förändringsarbetet skall fortskrida och ta nästa steg. Som förändringsagent kan den aktuella 

skolkulturen vara en faktor som hjälper eller stjälper. Oavsett är det av vikt att känna till 

kulturen innan det är dags att sjösätta ett förändringsarbete. Den svenska skolan har de sista 

decennierna gått ifrån att vara arbetsplatser där lärarna varit ensamma i sitt dagliga värv till att 

arbeta tillsammans i arbetslag och ämneslag för att utveckla verksamheten och undervisningen 

på olika vis. Skolkultur och kollegialt lärande är processer som kan samverka men de kan även 

vara parallellprocesser som inte samvarierar. I en del skolor sker det kollegiala lärandet och 

utvecklingsarbetet vid sidan av det dagliga arbetet och det påverkar inte undervisningen särskilt 

mycket, det är ”något annat”. Sedan skolreformen 2011 har mycket av utvecklingsarbetet varit 

i kollegial anda och ett av de första och största projekten av kollegial struktur var 

matematiklyftet.  

Utvecklingsprojekt i kollegial anda har som mål att strukturerna ska utvecklas och att 

utvecklingsarbetet ska ligga till grund för högre kvalitet på skolnivå, inte enbart på individnivå. 

Att det kollaborativa och kollegiala lärandet är fruktbart och ett vinnande koncept fastslås av 

flera forskare, bland annat Hattie (2009) och Timperley (2013) och det är även det arbetssätt 

som Skolverket förordar för utvecklingsarbete och som en grund för det systematiska 

kvalitetsarbetet som lärare i enlighet med skollagen ska delta i (Skollagen 2010:800).  

Timperley (2013) påpekar att för att ett utvecklingarbete ska vara fruktbart behöver de som är 

med i processen se ett behov av utveckling. Att utgå ifrån ett reellt behov är en framgångsfaktor 

och att lära tillsammans kan ge större självförtroende och tillit till sin egen förmåga att bemästra 

svåra situationer eller utmaningar. Bandura (1997) påpekar att när en person ser att någon i 

samma situation som en själv lyckas ökar personens tilltro till att hen själv också ska klara 

utmaningen. Detta är en av styrkorna i det kollegiala lärandet-  kollaborativt lärande ökar tilltron 

till sin egen kapacitet.   
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1.1 Bakgrund 
Matematiklyftet var en av de fortbildningsinsatser som Skolverket genomförde mellan 2012-

2016.  Det var ett projekt som har en kollegial lärande struktur med fokus på matematikämnet 

och där lärarna utgår från lärmoduler och även utför uppgifter att pröva i klassrummet för att 

sedan diskutera och utvärdera i sina grupper och diskutera sina olika resultat. Många huvudmän 

hade det som en obligatorisk fortbildning för matematiklärarna och de olika huvudmännen som 

var med gav sina medarbetare olika förutsättningar för att genomföra projektet gällande 

vikarier, tid för fortbildning och så vidare (Österholm, Bergkvist, Liljekvist och Van Bommel 

2016). Österholm, Bergkvist, Liljekvist och van Bommels (2016) utvärdering av 

matematiklyftet visar att projektet har utvecklat lärarnas egen undervisning på individnivå men 

i betydligt lägre grad utvecklat det kollegiala samarbetet mellan kollegor på skolorna och på 

skolnivå, vilket är syftet med kollegialt och kollaborativt lärande. 

Vidare visar utvärderingens resultat att matematiklärare i gymnasiet utvecklat sin undervisning 

i mindre utsträckning än lärare i grundskolan. Författarna till utvärderingen rekommenderar 

liknande projekt i framtiden att fortsätta med en struktur med kollegialt lärande men att denna 

behöver utvecklas på en mer övergripande skolnivå med samverkan mellan lärare och rektor 

för att utveckla en fortbildningskultur som påverkar enhetsvis och inte enbart enskilda lärare.  

Det kollegiala och kollaborativa lärandets vinster beror i mångt och mycket på vilken skolkultur 

som är härskande i respektive skola, arbetslag och ämneslag (Blossing 2003). Beroende på 

graden av professionalitet och hur olika synsätt och perspektiv mottas har de olika 

skolkulturerna olika förutsättningar till ett lärande i professionen i lärande grupper (Blossing 

2003). Blossing (2003) och Berg (2011) menar därför att det är fruktbart att göra en kulturanalys 

för att ta reda på var arbetslaget/ämneslaget befinner sig kulturellt och hur motiverade dess 

lärare är till utvecklingsarbete, innan ett utvecklingsarbete påbörjas. Detta eftersom skolledare 

bör anpassa upplägget efter skolkulturen då den antas påverka hur utvecklingsarbetet fortskrider 

och därmed hur man bäst får till förändringsarbete på gruppnivå på respektive skola. Beroende 

på om utvecklingsarbetet och det kollegiala lärandet utgår från deltagarnas behov av 

utvecklingsarbete utifrån sina erfarenheter (bottom-up) eller om det är något som styrs från 

skolledning (top-down)är det olika förutsättningar och olika motiv och utgångspunkter till 

utvecklingsarbetet och dess resultat för deltagarna (Groth 2010). Österholms et al (2016) 

utvärdering av matematiklyftet undersökte inte hur de olika skolorna genomförde 

fortbildningen och om det gjordes en kulturanalys innan projektet sjösattes i de olika skolorna. 
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Utvärderingens författare slår enbart fast att huvudmännen har gett olika förutsättningar för 

fortbildningen för sina medverkande lärare. 

 

Syftet med skolan är att eleverna ska utvecklas och nå så långt som möjligt kunskapsmässigt 

för att senare kunna vara aktiva samhällsmedborgare. Skolan är en organisation bestående av 

människor i olika yrkesroller: lärare, skolledare, fritidspedagoger, kuratorer, specialpedagoger 

och andra yrkesgrupper och dessa olika grupper interagerar med varandra i olika stor 

utsträckning (Berg 2011). Dessa olika yrkeskategorier har olika medel och funktioner för att nå 

syftet med skolan men tillsammans har de en större möjlighet att nå målet som sätts i läroplaner 

och andra styrdokument än om de arbetar i sina egna stuprör. Berg (2011) beskriver skolor som 

professionella organisationer där han redogör för organisationer där de olika yrkesgrupperna 

inom skolan samverkar i mindre grad, så kallade uniprofessionella organisationer, och den 

multiprofessionella organisationen. Den sistnämnda kännetecknas av att de olika 

yrkesgrupperna har ett gemensamt förhållningssätt till organisationens uppdrag och att de 

genom sina olika specialistkompetenser samverkar för att nå organisationens mål och uppdrag. 

Berg (2011) menar att institutionskunskap – kunskap om uppdrag och mål utöver sina egna 

specialistkompetenser, krävs av de olika yrkesgrupperna för att skapa en skolorganisation som 

är multiprofessionell. Den multiprofessionella skolorganisationen kännetecknas av att de olika 

yrkeskompetenserna har en kombinerad specialist- och generalistroll och kan kombinera dessa 

för organisationens bästa och för högre måluppfyllelse.  

 

Motivationen till att ingå i ett utvecklingsarbete och kollegialt lärande kan vara mångfacetterat. 

I styrdokument som skollagen (Skollagen 2010:800) uttrycks det att lärare skall vara med och 

analysera verksamheten så att denna och elever utvecklas optimalt utifrån behov. Skolverket 

ger uttryck för att kollegialt lärande är ett arbetssätt som myndigheten förordar och belägger 

detta med forskning kring hur kollegialt lärande påverkar verksamheten Att motivera ett 

förändringsarbete med utgångspunkt i vad forskning visat vara effektiva vägar för 

skolutveckling kan sägas vara en motivationsfaktor som bygger på yttre påverkan och yttre 

motivation. 

Giota (2001) beskriver vad som motiverar människan till förändring och utveckling av sitt 

arbete kan bero på tryck utifrån, så kallad yttre motivation som ges utifrån genom bekräftelse 

genom beröm, löneökningar, nya uppdrag eller bestraffningar och hot om sådana. Människans 
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behov av förändring, lärande och utveckling utifrån behov och utmaning är den så kallade inre 

motivationen som uppkommer inom individen. Den inre motivationen ökar om personen 

känner autonomi och känslan av att ha kontroll över resultatet. Denna form av motivation leder 

också till mer beständiga förändringar och utveckling. Bandura (1997) beskriver hur en persons 

tillit till sig själv och dennes tilltro till sin egen förmåga är en motivationsfaktor och påverkar 

hur en människa känner, tänker agerar och motiverar sig själva i olika situationer. Den sociala 

kontexten tillsammans med personens egna erfarenheter skapar en bas av individens självtillit, 

att klara av situationer. En individs självtillit kan vara hög i vissa situationer och låg i andra- 

den är situationsbestämd utifrån kontext, kultur och sammanhang. För yrkesverksamma lärare 

kan alltså graden av självtilliten öka eller minska beroende på i vilken skolkultur de verkar i, 

sina kollegors grad av självtillit och kollegiets kollektiva självtillit. Bandura (1997) och forskare 

efter honom (Lee, Zhang &Yin 2011; Moolenaar, Sleegers & Daly 2012) har påvisat att 

beroende på lärarnas och kollegiets självtillit återspeglas även elevernas prestationer och 

måluppfyllelse.  

Skolkultur och lärares självtillit är faktorer som tidigare forskning har visat vara viktiga 

förutsättningar för att få till ett kvalitativt och dynamiskt kollegialt lärande (Lee, Zhang & Yin 

2011). Dessa kvalitativa faktorer har ett samband och det är intressant att ta reda på i vilken 

utsträckning det finns ett samband mellan skolkultur, självtillit och om det finns ett samband 

mellan dessa variabler och i vilken utsträckning ämneslaget arbetar med kollegialt lärande.  

Matematiklärare har haft möjlighet att delta i ett nationellt fortbildningsprojekt med ett 

kollegialt lärande-perspektiv med styrning och material från Skolverket. Det har gjorts en 

utvärdering av Matematiklyftet som ger slutsatser att det kollegiala lärandet inte gett stora 

avtryck på skolornas utvecklingsarbete. Utifrån detta perspektiv är det intressant att undersöka 

sambandet mellan skolkultur i matematikämneslaget, lärarnas självtillit och graden av kollegialt 

lärande i ämneslag efter Matematiklyftets slut.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med föreliggande undersökning är att studera om det finns något samband mellan lärares 

upplevda självtillit, skattad skolkultur i ämneslag och graden av kollegialt lärande i ämneslag. 
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1.3 Frågeställningar 

I vilken grad finns det ett samband mellan rådande skolkultur i ämneslaget och 

matematiklärares självtillit? 

I vilken grad finns det ett samband mellan rådande skolkultur i ämneslaget, matematiklärares 

skattade självtillit och brukande av kollegialt lärande i ämneslaget? 

 

1.4 Definitioner 

Med ämneslag avses en grupp lärare som undervisar i samma ämne på samma skolenhet. 

Gruppen är av en formell karaktär, det vill säga att skolledningen har lagt mötestid och arbetstid 

för ämnesgruppen för regelbundna träffar. Gruppen möts regelbundet för att utveckla ämnet ur 

ett pedagogiskt perspektiv. Att utveckla ämnet menas att mötas i pedagogiska samtal, 

uppdateras gällande pedagogisk forskning och hur detta kan implementeras för aktuellt ämne. 

Medlemmarna i ämneslaget arbetar tillsammans för att utveckla bedömningsförmågan och 

likvärdig betygsättning på skolenheten. Samordning av praktisk karaktär såsom Nationella prov 

hanteras av ämneslaget.  

 

 

2. Forskningsöversikt 
Nedan beskrivs perspektiv på skolkultur och dess påverkan på skolan som organisation; 

kollegialt lärande och vad som motiverar människan att vilja utvecklas. Vidare följer en 

genomgång av teorin kring självtillit och hur kontexten påverkar människans självtillit. 

Forskningsöversikten grundas på nationella och internationella källor som ur olika perspektiv 

undersöker skolkulturer och dess påverkan på kollegialt lärande och självtillit. Källorna 

tangerar även hur olika kulturer påverkar skolan som organisation. De sökord som använts för 

att få en kvalitativ grund för forskningsöversikten är skolkultur, organisation, motivation till 

lärande, PLC, kollegialt lärande, kollaborativt lärande, self efficacy och lärare. Den databas 

som använts för att söka vetenskapliga källor är EBSCO som tillhandahålls av Karlstads 

universitetsbibliotek.  

De källor som använts för att få en teoretisk bakgrund är bland annat vetenskaplig litteratur där 

forskarna skrivit böcker utifrån sina avhandlingars resultat.  Albert Bandura beskriver sin teori 

om self-efficacy (självtillit). Self efficacy är en del av det teoretiska ramverket kring social 
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learning theory som beskriver hur människan lär sig och utvecklar en självtillit. Utifrån 

Banduras teori har senare undersökningar gjorts för att undersöka teorin ytterligare. 

Undersökningar som har sin grund i Banduras teori och har använts i aktuell studie är Mintzes, 

Marcum, Messerschmidt-Yates och Marks (2013) undersökning som syftar till att i en 

experimentell studie   med intervjuer med 116 lärare ta reda på huruvida självtillit förändras 

hos lärare vid delaktighet i kollegialt lärande såsom Lesson Study.   

Kennedy och Smith (2013) har även de sin grund i Banduras teori om Self efficacy. De 

undersökte i en kvantitativ studie med över 600 lärare samband mellan hur en kollaborativ 

kultur samverkar och påverkar lärares tillit och dagliga praktik. Goddard, Hoy och Woolfolk-

Hoy (2000) har utifrån Banduras teori utvecklat ett test som syftar till att undersöka lärares 

självtillit i arbetssituationen. Detta test ligger till grund för aktuell undersökning kring kultur, 

lärares självtillit och hur det påverkar lärares dagliga praktik.  

Artiklar som beskriver det kollegiala lärandet utgår från Hord (1997) definition av kollegialt 

lärande som beskrivs i dennes forskningsöversikt från Southwest Educational department där 

Hord genom sin översikt ger en definition av kollegialt lärande och hur detta ska implementeras 

i en skolorganisation. Undersökningar som grundar sig på Hords definition av kollegialt lärande 

och som använts i aktuell studie är bland annat Levine (2011) som i sin fallstudie med 

observation och intervju beskriver hur det kollegiala lärandet utvecklades på en skola. Wong 

(2010) har gjort en fallstudie där det undersöks med hjälp av intervjuer hur lärare i Kina 

upplever det professionella lärandet i sin kontext och dagliga praktik. Wells och Feun (2007) 

undersöker med både kvalitativ och kvantitativ metod hur skolledare för sex olika skolor ser på 

förändringsarbetet till en mer lärande och kollegial organisation.  

Blossing, Jarl och Andersson (2017) har i sin jämförande fallanalys mellan framgångsrika och 

icke framgångsrika skolor jämfört åtta olika skolors organisation.  

Von Schantz Lundgren (2008) har i sin kvalitativa fallstudie utgått från Hargreaves definition 

av olika skolkulturer och påvisat svårigheterna med ett förändringsarbete i en svensk skola när 

den balkaniserade kulturen är dominerande. Samma undersökning grundar sig på Gunnar Bergs 

teori om lärares frirum (2011). Berg har tagit fram sin modell utifrån en kvalitativ metod som 

kallas brevmodellen där respondenterna svarar på en relativt öppen fråga. Svaren kategoriseras 

och analyseras kvalitativt.  

Giota (2001) har i en kvantitativ studie undersökt vad som motiverar till lärande och hur 

prestationsmål och lärandemål påverkar individen mest under en längre period.  
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2.1 Organisationskultur och skolkultur 

Blossing, Jarl och Andersson (2017) har i sin undersökning jämfört skolor som ses som 

framgångsrika och skolor som är icke framgångsrika och deras organisation och inre kultur. De 

framgångsrika skolorna kännetecknas av en kultur med gemensamma normer kring samarbete, 

att stötta varandra och dela erfarenheter och att detta är viktigt för verksamheten. 

Undersökningen visar att samarbete är viktigt på alla nivåer mellan olika yrkesgrupper, det vill 

säga en multiprofessionell arena. Framgångsrika skolor utmärks vidare av en samsyn kring vad 

skolans uppdrag är och kulturen genomsyras av gemensamma föreställningar kring hur mål ska 

nås och arbetet utföras. Blossings, Jarls och Anderssons (2017) resultat visar vidare att skolor 

som är icke-framgångsrika utmärks av att varje lärare tar ensamt ansvar för sin klass och arbete 

och att verksamheten genomsyras mer av uniprofessionellt arbete än samarbete. På de icke 

framgångsrika skolorna var inte pedagogerna överens om vad uppdraget för skolan är och vad 

det innebär. De icke framgångsrika skolorna utmärktes även av organisationförändringar som 

inte varit förankrade hos skolornas medarbetare.  

I gymnasieskolans värld har den uniprofessionella organisationen dominerat genom till 

exempel ämneslag där ämnesföreträdare för samma ämne arbetat och utvecklat ämnet framför 

arbetslag där olika grupper av yrkesverksamma arbetat runt en grupp elever. (Von Schantz 

Lundgren 2008). Von Schantz Lundgren (2008) beskriver i sin avhandling hur svårt det varit 

för skolledningen på en gymnasieskola att genomföra en sådan förändring trots att det står i det 

statliga ramverk som satts upp för gymnasieskolan. Svårigheterna till förändring och 

skolutveckling, menar Von Schantz Lundgren (2008) ligger i det specifika fallet i den skolkultur 

som råder på den aktuella skolan. Utvecklingsarbetet påverkas av den balkaniserade 

skolkulturen som är den förhärskande med informella ledare, hierarkier mellan olika 

yrkesgrupper men även mellan kärnämneslärare och yrkeslärare.  

	  

2.3 Vad definierar kollegialt lärande? 

Statens skolverk som är den myndighet som styr skolan uppdrag har utifrån skolforskning en 

uttalad uppfattning kring hur skolutveckling ska ske på de svenska skolorna (Skolverket 2016) 

och hänvisar till bland annat lärande samtal, aktionsforskning och lesson learning som 

möjligheter till kollegialt lärande. Skolverket har genom olika publikationer och genom 

Matematiklyftet gett förutsättningar för huvudmän att ge sina anställda lärare möjligheter till 
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fortbildning på ett kollegialt vis. Skolverket visar på olika möjligheter till det kollegiala lärandet 

och erbjuder färdiga utvecklingsprogram som ämnes- eller arbetslag kan använda utifrån 

upplevda behov på enskilda skolor (Skolverket 2016).  

Det kollegiala lärandet har tre grundbultar enligt Hord (1997): det är kollaborativt, det är 

professionellt och det är resultatdrivet. Målet är hela tiden att eleverna ska komma längre i sin 

kunskapsinhämtning och måluppfyllelse.  Kollegialt lärande utgår ifrån att det är en grupp lärare 

som träffas regelbundet med syfte att utveckla undervisningen och på detta sätt höja elevers 

måluppfyllelse (Hord 1997). De fem definitioner som ofta återkommer i litteraturen kring 

kollegialt lärande är:  

1.   Stöttande och delat ledarskap. Skolledningen behöver vara delaktig och stöttande i 

lärarnas process. En av förutsättningarna för att det ska bli ett fruktbart samarbete är att 

lärarna som ingår i det kollegiala lärandet äger sin process och har autonomi och mandat 

att leda processen för att få till en kvalitativ förändring. (Hord 1997). 

2.   Delade värderingar, mål och visioner. Medlemmarna i det kollegiala lärandet behöver 

ha samma normer, syften och mål för att ha möjlighet att skapa förtroende för varandra 

och ha reella möjligheter att nå sina mål.  

3.   Kollektivt lärande och prövande: Att alla medlemmar i det kollegiala lärandet 

kontinuerligt tar till sig nya kunskaper och prövar dessa i sina klassrum. Det kollegiala 

lärandet är behovsstyrt utifrån vad lärarna och eleverna behöver för att nå längre i sin 

kunskapsinhämtning. 

4.   Öppna upp sina klassrum och dela med sig av sina erfarenheter. Hord (1997) beskriver 

hur lärare i det kollegiala lärandet samarbetar, reflekterar och observerar tillsammans i 

sina klassrum och i lärande samtal för att utvecklas. 

5.   Ett stöttande klimat: att det i organisationen ska finnas möjligheter för lärarna att mötas 

för samtal, auskultationer och samarbete men även att det är viktigt att alla som deltar 

har möjlighet att påverka, bli lyssnade på och ha en känsla av att varje medlem tillför 

till utveckling av verksamheten. 

 För att få till ett kvalitativt kollegialt lärande behövs det förändringar på strukturell och 

skolkulturell nivå för att det kollegiala lärandet ska ge en signifikant skillnad. Det som är svårast 

att få till är den kulturella förändringen bland lärarna eftersom detta kräver en djupare förståelse 

och förändrade perspektiv (Wells & Feun 2007). Många skolor ändrar sina strukturer och 

arbetsorganisationer för att underlätta för det kollegiala lärandet men om inte skolkulturen 

förändras nås inte den förändring som är målet. Wells & Feun (2007) visar i sin undersökning 
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av sex high schools att lärarna upplevde det svårt att utveckla gemensamma uppgifter och i 

detta diskutera åsikter och syn på kunskap och det som enligt ämnesplan och läroplan ska vara 

med. Lärarna upplevde det som svårt att diskutera och förhandla kring vad som skulle tas med 

och i vilken utsträckning. De uppfattade dessa samtal som svåra, påverkade deras autonomi och 

att de skapade konflikter som påverkade arbetsmiljön. 

Wong (2010) drar som slutsats att delade mål, starkt engagemang, vara öppen för nya idéer, ett 

reflekterande förhållningssätt och gemensam önskan om att arbeta hårt och länge för att 

eleverna ska utvecklas är grundstenarna för att få till ett fungerade kollegialt lärande. Wong 

(2010) betonar även att kollegialt lärande inte är en statisk företeelse utan det är något som hela 

tiden är organiskt: det kan utvecklas och vara på tillbakagång. Det kollegiala lärandet är inte 

starkare än dess medlemmars engagemang i delande, reflekterande, och delaktighet i 

konstruktiva samtal under en längre tidsperiod. Tillit, att förändras långsamt och bekräfta de 

lärare som arbetat länge och ta deras erfarenhet på allvar samtidigt som normer som ger 

bekräftelse för nya lösningar på skolans fenomen ska bekräftas kan ge möjligheter för skolor 

att utvecklas kollegialt. En stor risk att inte få med sig de lärare som arbetat länge är att 

implementera det kollegiala lärandet under en kort tidsperiod (Levine 2011). 

 

2.4 Vad motiverar oss till lärande? 

Det finns många teorier kring motivation och vad som motiverar oss att förändra oss och utmana 

oss själva i ett kollegialt lärande. På organisationsnivå behövs det ledare som bekräftar och 

visar att arbetet är viktigt och att varje individ och dennes omvärldsuppfattning är viktig för att 

få till en förändring (Hord 1997). I gruppen för kollegialt lärande behövs det ett klimat och en 

kultur som är öppen, bekräftande men även utmanande (Hord 1997). Vad är det då i individen 

som gör att hen tar denna utmaning och prövar och utmanar sina tankesätt och metoder som 

kanske både elever och lärare är nöjda med? Giota (2001) beskriver motivation till lärande som 

motivation i två olika delar: prestationsmål och lärandemål. Prestationsmål är det som i annan 

forskning kallas yttre motivation; syftet med att ingå i lärande kulturer och kollegialt lärande är 

för att visa andra att en har förmåga eller dölja att förmågan fattas. Drivkraften för 

prestationsmål, menar Giota (2001) är att lära för att få bekräftelse såsom löneökning, befordran 

eller att undvika hot och bestraffningar. Prestationsmål tenderar att sammanfalla med 

ytinlärning och kanske till och med oärlighet. Lärandemål är motivation som har en inre 

drivkraft: läraren motiveras av att utveckla sina kunskaper, få djupare förståelse och insikt och 

syftet är att utveckla den egna förmågan och kompetensen tillsammans med andra. Motivation 
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som har lärandemål som drivkraft leder till förändringar i undervisning, reflektion och 

djupinlärning.  

 Bandura (1997) beskriver att möjligheten till motivation och ökad självtillit ligger i den sociala 

kontexten; att engagemanget och lärandet bekräftas av sig själv men även av andra. Att 

förändras i sin yrkesutövning och motiveras till detta behöver grunda sig i personens egen 

verklighet och dennes förståelse för sin yrkesvardag för att få till en djupgående förändring. 

Bandura (1997) beskriver även hur mycket individens omvärldsförståelse är kopplad till 

identiteten och hur hotfullt det kan kännas om ens förståelse negligeras, ses som felaktig eller 

ifrågasätts. Detta kan skapa stora konsekvenser för den enskilde läraren men även arbetslag i 

utvecklingsarbete och förändringsarbete. Detta ligger också till grund för vilken motivation 

medlemmarna i det kollegiala lärandet går in med.  

 

2.5 Självtillit 

Den interaktionistiska psykologin kan förklaras med hjälp av Banduras (1997) teori om self-

efficacy, självtillit. Den kan beskrivas som en individs tilltro till sin egen förmåga att utföra ett 

speciellt beteende i en given situation och påverkar hur en människa känner, tänker agerar och 

motiverar sig själva i olika situationer. Bandura (1997) menar att en persons självtillit  består 

av fyra delar: enactive mastery experience, som visar på individens tidigare erfarenhet att klara 

uppgiften- utmaningen; vicarious experience som visar på individens erfarenhet av någon annan 

i samma situation och att denne har klarat uppgiften; verbal persuasion: en person som individen 

har högt förtroende för bekräftar att individen kommer att klara situationen; physiological and 

affective states: individens erfarenheter fysiskt och psykologiskt att klara av situationen. Om 

det är negativa erfarenheter sjunker självtilliten.  Goddard, Hoy & Woolfolk-Hoy (2000) visar 

att lärare som har hög självtillit tenderar att vara mer positiva till kollegialt lärande och 

organisationens kultur bidrar till lärares inställning och självtillit kring lärande; om lärarna har 

individuell hög självtillit så utvecklas hela organisationen och kollegiet möter utmaningar och 

lär sig tillsammans. Kennedy och Smith (2013) påvisar att det reflekterande förhållningssättet 

i det kollegiala lärandet är det som påverkar lärares självtillit mest och att detta behöver ligga 

till grund för att få till en högre självtillit och motivation till lärares lärande på både individuellt 

och organisatoriskt plan. Mintzes, Marcum, Messerschmidt-Yates & Mark (2013) påvisar i sin 

studie att genom regelbundet kollegialt lärande under en längre period (3 år) att lärare som från 

början hade låg self-efficacy, självtillit, höjdes denna och ändrade sina strategier i klassrummet 

och påverkade även elevernas beteende och inställning. Detta styrker Banduras (1997) tes och 
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teori kring att den sociala kontexten och hur viktiga andra personer i samma situation är för 

påverkan och förändring av lärares syn på förändringsarbete i skolan och dess resultat.  

 

Sammanfattningsvis har det gjorts ett numerärt stort antal undersökningar kring kollegialt 

lärande, skolkulturens kontextens påverkan och kring lärare självtillit internationellt. Dock har 

det inte gjorts någon undersökning kring självtillit, skolkultur och kollegialt lärande i svensk 

kontext. Detta är av intresse då det kollegiala lärandet är en företeelse som i svensk skola har 

uppmärksammats under 2000-talet och förordas av Statens skolverk genom olika 

fortbildningsinsatser såsom matematiklyftet (Österholm et al 2016). 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
Nedan beskrivs de teorier undersökningen vilar på och även en vetenskapsfilosofisk 

teorianknytning där kopplingen mellan den kvalitativa undersökningen och den kvantitativa 

undersökningen diskuteras. I föreliggande uppsats ska sambandet mellan lärares självtillit, 

skolkultur och användande av kollegialt lärande i ämneslag undersökas. 

 

3.1 Teori 

Studiens ansats är inramad av, och som är undersökningens första teoretiska ben, Banduras 

Social cognitive Theory (1997) som grundar sig i människors motivation påverkas av deras 

tankar, känslor, handlingar men även andra människors tankar, känslor och handlingar. Det är 

alltså en interaktionistisk inramning där människors samspel, förståelse och tolkningar av vad 

som uppstår i situationen som påverkar människans motivation till förändring men där även 

individen själv påverkar processen med sina tankar, känslor och handlingar. Kunskap och 

sanningen är alltså relativ och tolkningsbar utifrån människans individuella perspektiv och dess 

förståelse för sin omvärld. I mötet med andra människor möts olika perspektiv och en 

gemensam, kollektivt tolkad ”sanning” uppstår som, om den inte utmanas, kan cementeras och 

påverkar utvecklingsarbete och process. Denna ”sanning” utvecklas till en skolkultur och 

påverkar individens självtillit och även kollegiets gemensamma tilltro till förändring.  

Det andra teoretiska benet som undersökningen vilar på är Hargreaves (1998) teori om skolans 

organisation och lärares arbete i skolkulturer. Hargreaves delar in organisationskulturerna i 

individualiserad, samarbetande, påtvingad kollegial och balkaniserad kultur. Beroende på vilka 
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drag av dessa kulturer som finns i en skolas arbets- och/eller ämneslag har dessa olika 

förutsättningar för utvecklingsarbete såsom kollegialt lärande.  

Hargreaves (1998) definierar fyra olika skolkulturer och hur dessa påverkar utvecklingsarbete 

på olika sätt och har olika status i organisationer. Skolor, som består av människor i olika 

grupperingar, kan ha många olika förhärskande kulturer i ämneslag, arbetslag och skolenheter. 

Han menar ändock att det finns drag hos de olika kulturerna som påverkar framgången i 

utvecklingsarbetet. De fyra skolkulturerna är: individuell kultur, samarbetskultur, påtvingad 

kollegial kultur och balkaniserad kultur. 

Individuell kultur 

Individuell kultur (Hargreaves 1998) kännetecknas av lärare och andra yrkesgrupper som ett 

ensamarbete. Läraren planerar, genomför och utvärderar sitt arbete på individuell basis och 

klassrummet är en privat sfär där både kritik och beröm inte får möjlighet att komma fram 

eftersom ingen annan än läraren och dess elever är välkomna in. Hargreaves refererar till Lortie 

och Rosenholtz som kommer till slutsatsen att lärarens individualitet och isolering grundar sig 

i osäkerhet i sin yrkesutövning. Hargreaves (1998) menar dock att den kan vara av 

effektivitetsskäl som lärare väljer en mer isolerad arbetsmiljö. Det är mer tidseffektivt att arbeta 

ensam och att det ger en större autonomitet. Denna frihet kan upplevas som hotad vid 

utvecklingsarbete och krav på förändringar kring arbetssätt, bedömningsarbete och 

förhållningssätt. Hargreaves (1998) belyser även att lärare kan uppleva sin individualitet hotad 

när de ska arbeta mer över yrkesgrupperna och dess gränser, det vill säga en mulitprofessionell 

organisation.  

 

Samarbetskultur 

Samarbetskultur är den kultur som Hargreaves (1998) menar är den, utifrån sett, den mest 

positiva skolkulturen för att få till förändringsarbete. Samarbetskulturen kännetecknas av att 

lärare genom kollegialitet kommer längre och utvecklas mer i sitt yrkesutövande genom utbyte 

av erfarenheter, reflektioner och möjlighet till att lära av varandra. Utveckling av och 

genomförande av förändringar kring de ramar som läroplaner och styrdokument ses som mer 

långtgående och implementeras mer optimalt vid en samarbetskultur. Samarbetskultur har 

många ansikten: Temaarbeten, kollegahandledning, auskultationer, informella möten och 

samtal för att lösa vardagliga svårigheter. Kollegialitet och samarbete kan vara på den nivån att 
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den inte påverkar lärares autonomi men när lärare ska samverka och samarbeta i klassrummet 

krävs större anpassningar till varandra och även öppna upp för möjlighet till konstruktiv kritik 

och beröm. Detta kan ge förutsättningar till förändring och positiv utveckling för högre 

måluppfyllelse och har drag av spontanitet, frivillighet, oförutsägbarhet och informella möten 

som inte är schemalagda.  

Påtvingad kollegial kultur 

Samarbetskulturer är alltså något som skolledning gärna vill ha i sina organisationer och satsar 

på men detta kan då kännas dikterat och blir då en kultur som Hargreaves (1998) kallar 

påtvingad kollegialitet. Detta utmärks av administrativa, obligatoriska och schemalagda möten 

där lärare ska träffas för att få till kollegialitet och samverkan. Det är en påtvingad kultur som 

kan vara kontraproduktiv och kan leda till mindre samarbete, mindre kreativitet och spontanitet 

för att utveckla arbetsmetoder och nå högre måluppfyllelse.  

Balkaniserad kultur 

Balkanisering är den skolkultur som kännetecknas av samarbete som splittrar yrkeskategorierna 

i organisationen (Hargreaves 1998). Det är grupperingar som är starkt åtskilda i hierarkier och 

isolerade från varandra. Det professionella lärandet sker i största utsträckning i sin egen grupp 

- ämnesarbetslaget eller kanske arbetslaget- det finns inget samarbete med andra grupperingar. 

Medlemskapet i gruppen är stabilt över tid och även gruppens karaktär förändras inte heller 

över tid eller av att medlemmar tillkommer eller faller ifrån. Grupptillhörigheten gör att 

medlemmarna går in i en viss tradition med gemensamma föreställningar kring undervisning, 

elevsyn, inlärning och bedömning. Detta kan skapa en stark vi- och demkänsla i grupperingen 

(Hargreaves 1998).  

En balkaniserad skolkultur kännetecknas vidare av att vissa grupper åtnjuter fördelar, makt, 

resurser och befordringar på andras bekostnad och har starka informella ledare. Detta påvisar 

von Schantz Lundberg (2008) i sin undersökning där den balkaniserade skolkulturen påverkar 

utvecklingsarbetet mycket då lärare är indelade i undergrupper och samtidigt har dessa 

undergrupper olika stora möjligheter att påverka utvecklingsarbetet.  

 

Vidare har studien en inramning av lärande organisationer och kollegialt lärande som utgår från 

det professionella kollegiala lärandet där lärare möts, lär tillsammans med och av varandra för 

en högre måluppfyllelse för eleverna. För att få till ett kvalitativt kollegialt lärande behövs tillit, 
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ett bekräftande och utmanande klimat från kollegor och ledning och administrativt stöd i 

organisationen, det vill säga en skolkultur som är bejakande på olika organisatoriska nivåer 

(Hord 1997).  

 

3.2 Vetenskapsfilosofisk teorianknytning 

Inom den hermeneutiska traditionen utgår man ifrån att försöka förstå hur människor uppfattar 

skeenden i världen och en central utgångspunkt är att det påverkas av den sociala och kulturella 

kontext som råder och därför inte kan mätas på ett objektivt sätt. ”Man måste tolka människans 

beteende för att på så vis nå en förståelse för hur de uppfattar världen.” (Hartman, 2004, s. 107). 

Då studien har en inramning som grundar sig på tolkning, förståelse och växelvisa samspel är 

den ontologiska ansatsen relativistisk (Hartman 2004); det resultat som uppsatsen kommer 

utmynna i är utifrån respondenternas tolkning av sin kontext och sin egen tilltro till sina egna 

möjligheter.  Dessa kan komma att förändras över tid, i ett annat sammanhang eller att personer 

får nya perspektiv och då förändrar sina ställningstaganden. Föreliggande studie kan dock 

påvisa om det finns samband mellan specifika skolkulturer och lärares upplevda självtillit och 

grad av kollegialt lärande.  Eftersom det är en uppsats som mäter i hur stor utsträckning 

skolkultur, självtillit och grad av kollegialt lärande korrelerar och har ett samband så har studien 

en positivistisk, kvantitativ karaktär men som tar avstamp i respondenternas tolkning av sin 

kontext (Hartman 2004). 

 Epistemologiskt har studien en nominell utgångspunkt i att verkligheten är tolkningsbar utifrån 

kontext, erfarenhet och hur verkligheten framstår för de respondenter som ingår i 

undersökningen. Studien har drag av kvalitativ relativ art (Andersson 2010) då respondenterna 

tolkar och svarar utifrån sin uppfattning och erfarenhet av det kollegiala lärandet och 

skolkulturen i dagsläget. Beroende på var i organisationen och eventuell hierarki i ämneslaget 

kan de olika medlemmarna i ämneslaget tolka skolkulturen på olika vis vilket kan påverka 

svaren i undersökningen.  Föreliggande studie har inte i syfte att mäta dessa olika tolkningar av 

fenomenet och inte heller hur olika respondenter tolkar, istället är syftet att se i hur stor 

utsträckning det finns ett samband mellan personers upplevda självtillit, skattad skolkultur och 

graden av kollegialt lärande i ämnesgruppen.  
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4. Metod 
Kapitlet inleds med en genomgång av undersökningens urval samt en redogörelse av dess 

bortfall. Därefter presenteras undersökningens design, operationaliseringar samt 

genomförande. Därtill redogörs för valda tester och kodning av rådata. Slutligen diskuteras 

undersökningens reliabilitet, validitet och etiska ställningstaganden presenteras.  

	  

4.1 Urval 

Matematiklyftet är ett nationellt fortbildningsprogram som riktar sig till matematiklärare för 

utvecklingsarbete av kollegial karaktär. Den utvärdering som gjordes hösten 2016 (Österholm 

et al 2016) påvisar att matematiklärare på gymnasiet tenderat att ändra sin undervisning i mindre 

utsträckning än matematiklärarna på grundskolan. Målpopulationen för undersökningen är 

matematiklärare som arbetar på fem kommunala gymnasieskolor i tre olika kommuner där 

matematiklyftet genomförts. Valet av kommuner och respondenter grundar sig på ett 

tillgänglighetsurval och påverkar generaliserbarheten för undersökningen (Berntsson, 

Bernhard- Oettel, Hellgren, Näswall, Sverke 2016). Urvalet av lärare på aktuella 

gymnasieskolor är ett tillfällighetsurval; de matematiklärare vars mailadresser varit tillgängliga 

har blivit tillfrågade att delta i studien. Lärarna i urvalet är anställda i tre olika kommuner och 

deras huvudmän har gett olika förutsättningar för matematiklyftet och ämneslagens arbete.  

 

4.2 Bortfall 

23 av de 60 respondenterna valde att besvara enkäten, vilket ger ett bortfall på 61,7% och en 

svarsfrekvens på 38,3% Trost och Hultåker (2016) beskriver att webb-enkäter tenderar att få ett 

stort bortfall då dessa ofta ”tappas bort” i inkorgen. Enkätprogrammet Survey and Report 

rapporterar hur många av respondenterna som påbörjat men ej skickat in sina svar. Detta ger att 

sju respondenter påbörjade men avslutade inte enkäten. Detta kan förklaras med att enkätens 

frågor var svåra att förstå eller att enkätfrågorna var för lika i sin karaktär gällande skolkultur. 

Anonymiseringen av enkäten är av en sådan art att det inte går att utröna vilka av 

respondenterna som har valt att avstå från att svara på enkäten eller ej. Därav går det inte heller 

dra några slutsatser kring om någon grupp är överrepresenterad i bortfallet.  

De respondenter som har valt att svara på enkäten har svarat på alla frågor, vilket ger att det 

inte är något internt bortfall då enkätens konstruktion ger att respondenterna inte kan skicka in 

sina svar utan att svara på alla enkätfrågor.  
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4.3 Enkätdesign och operationalisering 

Enkäten (se bilaga 1) är indelad i tre olika delar med syftet att mäta skolkultur, lärarens upplevda 

självtillit och upplevda grad av kollegialt lärande i ämneslaget.  Respondenterna får ta del av 

standardiserade påståenden med slutna svarsalternativ och avgöra i hur stor grad de håller med 

om påståendets karaktär. I delen av enkäten kring skolkultur och kollegialt lärande svarar 

respondenterna på en Likertskala med svarsalternativ instämmer inte alls, instämmer till viss 

del, instämmer till stor del, instämmer helt och hållet.  

Enkäten utformades så respondenten kunde se hur stor del av undersökningen hen hade svarat 

på och hade kvar; detta för att underlätta och klargöra för respondenterna hur långt de hade kvar 

av frågorna. Detta för att så långt som möjligt ge information till respondenterna som leder till 

att bortfallet blir så litet som möjligt och på så sätt säkerställa reliabiliteten och att 

respondenterna svarar så sanningsenligt som möjligt.  

 

Skolkultur 

Blossing (2003) utvecklade i sin undersökning kring skolkulturs påverkan på utvecklingsarbete 

ett skattningsformulär där respondenterna utifrån påståenden skattade den rådande skolkulturen 

på sin arbetsplats. Blossing utgick ifrån Hargreaves (1998) teori om skolkulturer och grundade 

operationaliseringarna från Hargreaves teori.  Blossings (2003) påståenden har använts i aktuell 

undersökning för att utreda vilken skolkultur som råder i de aktuella ämneslagen. En fördel med 

att använda redan befintliga frågor är att de är redan testade och använda för att mäta det de ska 

mäta, vilket ger en grund för en högre reliabilitet och validitet (Berndtsson et al 2016.) I 

Blossings undersökning (2003) gavs respondenterna en presentation av de olika skolkulturerna 

i fall och respondenterna skulle skatta i hur stor utsträckning detta passar in på deras arbetsplats. 

I aktuell undersökning har dessa fall gjorts om till enskilda påståenden och respondenterna ska 

ta ställning till i hur stor utsträckning detta passar in på skolkulturen i deras ämneslag. 

Anledningen till designen ändrats från Blossings ursprungliga fallkonstruktion är att i analysen 

kunna mäta de olika variablerna var för sig och undersöka om det finns ett samband mellan 

enskilda faktorer i respondenternas svar i de tre olika delarna skolkultur, självtillit och kollegialt 

lärande.  
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Självtillit 

Tschannen-Moran och Woolfolk Hoy (2001) har utvecklat en enkät och mätinstrument som 

mäter lärares självtillit, self-efficacy. Det består av en lång version med 24 påståenden och en 

kort version med 12 påståenden som respondenterna ska ta ställning till. I förestående studie 

används den korta versionen då det är en del av enkäten och respondenterna även ska ta ställning 

till andra påståenden än de som mäter självtillit. Testet är översatt från engelska och har 

granskats för att det ska fungera korrekt i sammanhanget, vara grammatiskt rätt och idiomatiskt 

riktiga (Berntsson et al 2016). Efter att testet översatts från engelska till svenska har det 

återöversatts till engelska för att säkerställa att samma begrepp som originaltestet använder 

används i enkäten. Detta för att se till att de svarande ska ha förståelse för frågan och på så sätt 

säkerställa en hög kvalitet på svaren och måttet.  De tolv påståendena i testet ska respondenterna 

ta ställning till på en likertskala med svarsalternativen Inget, väldigt lite, någon påverkan, 

ganska mycket påverkan och väldigt mycket påverkan. Här har en förändring från originaltestet 

gjorts då originaltestet har mellansteg mellan varje påstående så respondenten kan välja att 

lägga sig mellan två svarsalternativ. Denna möjlighet har tagits bort i förestående undersökning 

för att respondenterna ska få så lika svarsskalor enkäten igenom, även om svarsalternativen är 

olika beroende på vilken del av enkäten de svarar på.  

 

Kollegialt lärande 

Graden av kollegialt lärande mäts utifrån Hords (1997) definition av fem principer som ligger 

till grund för ett lyckat kollegialt lärande: stöttande ledarskap, delade värderingar och normer, 

kollektivt lärande och prövande, öppna klassrum för observation och auskultation och ett öppet 

och stöttande klimat i arbetslaget. Utifrån dessa fem principer har påståenden utarbetats som 

respondenterna ska ta ställning till.   Operationaliseringen av dessa begrepp har gjorts genom 

att formulera påståenden som fångar Hords definition (1997) av kollegialt lärande. Målet med 

påståendena kring kollegialt lärande har varit att ha med något av Hords (1997) definition i 

varje påstående (Berntsson et al 2016). 

 

4.4 Genomförande 

Respondenterna kontaktades genom e-post (se bilaga 1). Respondenternas kontaktuppgifter 

hade distribuerats av ämnesansvarig på respektive skola till undersökningsledaren. I e-brevet 
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(se bilaga 2) framkom undersökningens syfte, respondenternas frivillighet och anonymitet, 

uppskattad tidsåtgång för att svara på enkäten och hur undersökningsledaren fått fram deras e-

mailadress. I e-brevet fanns en länk till webb-enkäten som gav respondenterna möjlighet att 

komma direkt till web-enkäten. I e-brevet hade även respondenterna möjlighet att avregistrera 

sig för undersökningen om de upplevde sig inte vara målgrupppen.  

Webb-enkät har givna omständigheter för att ha ett högt bortfall (Barmark och Djurfeldt 2015) 

då ett e-mail kan försvinna i inboxen och skjuts på framtiden. Barmark och Djurfeldt (2015) 

uppmanar till att skicka påminnelser till de som inte svarat efter en period, vilket gjordes två 

gånger under studiens gång (se bilaga 3 och 4). 

 

4.5 Valda test och analysförfarande 

Nedan beskrivs de tester som genomförs i SPSS i syfte med att svara på undersökningens syfte 

och frågeställningar. 

Reliabilitetstest, Cronbachs´s Alpha, utfördes för att dels ta reda på vilka variabler som kunde 

tas med för att avgöra om sambandet var tillräckligt starkt för att göra indexeringar av 

variablerna för respektive skolkultur, self-efficacy och kollegialt lärande. Indexvariablerna 

mäter respektive skolkultur och Hords (1997) fem principer för kollegialt lärande och självtillit. 

Värdet för reliabilitet i Cronbach´s Alpha ligger mellan 0-1 och värdet på en indexering ska 

ligga över 0,7 för att ses som tillräckligt reliabelt (Djurfeldt och Barmark 2009; Lantz 2014). 

Bivariat korrelationsanalys med Spearmans sambandstest används för att undersöka sambandet 

mellan de olika indexvariablerna för respektive skolkultur, kollegialt lärande, självtillit. 

Bivariat korrelationsanalys används för att kunna analysera huruvida respektive skolkultur har 

ett samband till och i hur stor utsträckning kollegialt lärande brukas i ämneslaget; om det har 

en korrelation med självtillit och om det kollegiala lärandet har ett starkare eller svagare 

samband till de olika skolkulturerna och självtillit. Eftersom variablerna är av kvalitativ 

karaktär och svaren ligger på ordinalskalenivå och det finns ett tolkningsutrymme och inte 

bestämda nivåer mellan de olika svarsalternativen är det kvalitativa variabler och då passar 

Spearmans sambandstest bäst att användas för att undersöka korrelationen mellan de olika 

indexvariablerna (Barmark och Djurfeldt 2010).  Korrelationstest går från -1 till 1 där värdet 0 

visar på inget samband alls medan värdena -1 och 1 visar på total korrelation. Field (2009) 

beskriver sambandsnivån såsom följer: 0,1-0,29; svagt samband; 0,3-0,49 mellanstarkt 

samband; 0,5-0,69 starkt samband; 0,7-0,99 mycket starkt samband och dessa nivåer är de som 
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ligger till grund för resultaten i undersökningen då tolkning av resultatet har utgått ifrån Fields 

indelning av sambandens styrka. 

För att undersöka huruvida det föreligger ett samband mellan de tre olika kvalitativa variablerna 

har en trivariat korstabell med de olika indexvariablerna för skolkulturerna, självtillit och 

kollegialt lärande gjorts. De olika indexvariablerna för skolkulturerna är oberoende variabler 

som korsas med indexvariablerna för självtillit och kollegialt lärande. Indexvariabel för 

självtillit respektive kollegialt lärande som oberoende variabler har ställts emot de respektive 

skolkulturerna och självtillit och kollegialt lärande. Denna trivariata korstabuleringen testas 

med Kendalls Tau-test som sambandstest. Kendalls Tau-test har värden mellan -1 till 1, där 0 

visar att det inte finns något samband och -1 och 1 har helt samband.  

En multivariat linjär regressionsanalys utförs för att djupare undersöka samband mellan 

respektive skolkulturs påverkan på självtillit och kollegialt lärande och i hur stor grad dessa 

variabler ger dessa eventuella samband. Respektive skolkultur sätts som oberoendevariabel och 

testas gentemot självtillit och kollegialt lärande som beroendevariabler. Kollegialt lärande sätts 

även som oberoende variabel och de olika skolkulturerna sätts som beroendevariabler 

tillsammans med självtillit. Testen redovisas utifrån sambandsmåttet adjusted R-square som har 

ett värde mellan 0 och 1. Ju högre värde måttet har ju högre förklaringsvärde har den beroende 

variabeln på den oberoende variabeln. I aktuell studies fall skolkulturens påverkan och 

förklaring till graden av kollegialt lärande och självtillit. Det görs även en analys där kollegialt 

lärande påverkan på skolkulturen och självtillit undersöks med samma sambandsmått, adjusted 

R-square. B-koefficienten i en multivariat regressionsanalys visar vilken effekt den oberoende 

variabeln har på de beroende variablerna och även de resultaten redovisas.  

 

 4.6 Kodning av rådata 

De första bakgrundsvariablerna som mäter huruvida respondenterna är behöriga lärare, 

genomgått matematiklyftet och om de ingår i ett ämneslag kodas: ja (1) och nej (2). Enkätens 

variabler som mäter kollegialt lärande, skolkulturer och självtillit utgår från fråga 4 till och med 

fråga 8 och kodas utifrån kollegialt lärande; skolkultur påtvingad kollegialitet; individualiserad 

skolkultur; samverkande skolkultur; balkaniserad skolkultur och självtillit. Se bilaga 5 för 

kodnyckel. 

 Likertskalan som används till variablerna som mäter skolkulturer och kollegialt lärande kodas 

så som följer:  Instämmer inte alls (1), Instämmer till viss del (2), Instämmer till stor del (3) och 
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instämmer helt och hållet (4). Likertskalan som används för delen i enkäten som mäter självtillit 

kodas: ingen påverkan (1), väldigt liten påverkan (2), liten påverkan (3), ganska mycket 

påverkan (4), väldigt mycket påverkan (5). 

 

4.7 Indexering 
Variabler har satts ihop till indexvariabler som mäter varje enskild skolkultur, kollegialt lärande 

och självtillit. Som det framgår i tabell har samtliga indexvariabler hög intern reliabilitet med 

Cronbachs Alpha reliabilitetstest och är därför lämpliga för indexering. 

Tabell 1: Beskrivning av index 

Indexvariabel Antal 

item 

Cronbachs 

Alpha 

Index1:Kollegialtlärande 17 0,941 

Index2:Påtvingad 

kollegialitet 

12 0,924 

Index3: Indvidualiserad 16 0,906 

Index4: Samverkande 7 0,857 

Index5a: Balkaniserad 3 0,784 

Index6: Selfefficacy 12 0,947 

 

 Variabler som mäter kollegialt lärande, variabel 1.1-1.17 har en intern reliabilitet på 0,941 och 

kan då användas för vidare analys som indexvariabler. Denna variabel kallas index1 kollegialt 

lärande.  Variabel 2.1-2.12 som mäter skolkulturen påtvingad kollegialitet har en intern 

reliabilitet med Cronbachs alpha på 0,924, vilket ger att dessa variabler kan användas för 

indexering.  Den nya variabeln kallas index2 påtvingad kollegialitet. Variabel 3.1-3.10 och 

variabel 6.1-  6.6 mäter den individualiserade skolkulturen. Dessa variabler har en inre 

reliabilitet med Cronbachs Alpha-värde 0,906 och har namnet index3 Individualiserad. Den 

samverkande kulturen mäts i variablerna 4.1-  4.7. Vid en sammanslagning av dessa variabler 

till en indexvariabel har de en intern reliabilitet med Cronbachs alpha på 0,857 och 

indexvariabeln kallas index5samverkande.  Variablerna som mäter den balkaniserade 
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skolkulturen, variabel 5.1-  5.4 har en inre reliabilitet med Cronbachs alpha på 0,684. Detta 

värde är för lågt för att gå vidare med en indexering om alla variabler som mäter balkanisering 

tas med i indexering. Om variabel 5.4 tas bort har variablerna för balkanisering en inre 

reliabilitet på 0,784 med Cronbachs Alpha, som ses som tillräckligt stark reliabilitet för att göra 

en indexering. Skolkulturen balkanisering mäts med en indexvariabel som utgår från variabel 

5.1- 5.3 med namnet index5a balkanisering. Variablerna 7.1-7.12 mäter deltagarnas self-

efficacy och om dessa slås ihop till ett index har de en inre reliabilitet med ett värde på 0,947 

och denna indexvariabel heter index6 selfefficacy. Undersökningens resultat utgår från dessa 

indexvariabler som mäter respektive skolkultur, self-efficacy och kollegialt lärande.  

	  

4.8 Reliabilitet och validitet 

 Reliabiliteten mäter hur tillförlitliga resultaten i studien är (Barmark & Djurfeldt 2015). Om 

samma resultat genereras vid upprepade mätningar har studiens frågor en hög reliabilitet 

(Barmark & Djurfeldt 2015) och brister i reliabiliteten grundar sig ofta i otydliga eller 

svårbesvarade frågor (Barmark & Djurfeldt 2015). Föreliggande studie har två av tre delar av 

enkäten är frågor som grundar sig på tidigare mätinstrument som är testade och utvärderade 

(Berntsson et al 2016). Detta bör vara en stark indikator för väl formulerade påståenden och att 

generera samma resultat kring i hur stor utsträckning skolkultur, självtillit och graden av 

användande av kollegialt lärande i ämneslag. Dock kan reliabiliteten påverkas av att studien har 

en inbyggd risk för lägre reliabilitet då den mäter individers värderingar, självtillit och tolkning 

av verkligheten. Då detta påverkas av individens kontext kan reliabiliteten ändras om det skulle 

vara samma individ som svarar på enkäten vid ett annat mättillfälle. Dock kan reliabiliteten ses 

som hög om undersökningen görs under förutsättningen ”allt annat lika” och tidsfaktorn är det 

enda som ändrats.  Reliabilitet mäter hur stor slumpmässig variation det är kring det sanna 

värdet och beror på hur exakt en variabel mäter det den ska mäta. Ju sämre variabeln mäter det 

den ska mäta desto större slumpmässig variation kring det sanna värdet och det sanna 

sambandet mellan variabler (Berntsson et al 2016).  Reliabilitetsvärdet påverkar korrelationen 

mellan variabler men kan även påverka andra tester som t-test och ANOVA-tester som mäter 

skillnader mellan medelvärden i svaren (Berntsson et al 2016).  Reliabiliteten gällande de två 

delar av enkäten som har sin grund i tidigare använda test kring skolkultur (Blossing 2003) och 

självtillit (Tschannen-Moran och Woolfolck Hoy 2001) bör ses som hög då dessa är testade och 

använda i tidigare forskning. 
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Validitet mäter och uttrycker hur väl operationaliseringarna i frågorna stämmer överens med 

det teoretiska begreppet som ligger till grund för undersökningen (Barmark och Djurfeldt 

2015). Validiteten beror på i hur stor utsträckning operationaliseringen av de teoretiska 

begreppen har gjorts om till konkreta och tydliga påståenden/frågor för respondenterna att svara 

på eller ta ställning till. Barmark och Djurfeldt (2015) beskriver de mätfel som påverkar 

validiteten som systematiska. De systematiska mätfelen beror på att överenstämmelsen mellan 

den teoretiska definitionen och operationaliseringen är av sämre karaktär. De två delarna av 

enkäten som grundar sig på tidigare undersökningars mätinstrument kan ses som valida och har 

en låg grad av systematiska mätfel. Dock bör det påpekas att de variabler som grundar sig på 

Blossings (2003) fallundersökning har gjorts om från fallbeskrivningar till påståenden, vilket 

kan påverka validiteten. Den del i enkäten som grundas på Hords (1997) teori kring kollegialt 

lärande har operationaliseringarna utgått från de exempel som Hord gett för de principer som 

ligger till grund för teorin. Dessa exempel har använts i de påståenden som respondenterna fått 

ta ställning till, vilket borgar för en hög validitet för den delen av undersökningen. Slutsatsen 

bör vara att undersökningens reliabilitet och validitet ses som relativt hög.  

 

4.9 Etiska ställningstaganden 

 Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt fyra krav för undersökningar och forskning som är 

grunden för hur undersökningar ska gå till och vilka rättigheter respondenter har när de erbjuds 

att vara med i en undersökning.  De fyra krav på undersökningar som Vetenskapsrådet sätter 

upp är: 

Informationskravet: Respondenter har rätt att ta del av syftet för undersökningen, villkoren för 

deras deltagande och att det är frivilligt att delta (Vetenskapsrådet 2002). Denna information är 

med i mailet som skickas ut till respondenterna och de behöver inte öppna länken för 

undersökningen för att få informationen.  

Samtyckeskrav: Forskare ska inhämta deltagares samtycke för att delta i undersökningen. I 

föreliggande studie krävs respondentens aktiva deltagande genom att svara på enkäten 

(Vetenskapsrådet 2002). Genom att aktivt göra detta ger ju respondenten sitt samtycke. Väljer 

respondenten att inte delta eller avbryta sitt deltagande när helst under undersökningen finns 

inget samtycke och deltagaren är då inte respondent i undersökningen.  Det föreligger inget 

beroendeförhållande mellan respondenter och undersökningsledare.  
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Konfidentialitetskravet uppmärksammar hur undersökningsledaren hanterar känsliga uppgifter 

såsom personuppgifter, information av känslig karaktär och hur dessa anonymiseras så att 

utomstående ej kan identifiera respondenterna och deras uppgifter (Vetenskapsrådet 2002). I 

föreliggande studier hanteras inte personuppgifter men vissa enkätfrågor kan vara av känslig 

karaktär. Genom att anonymisera huvudmännen som deltagarna är anställda hos kan det inte 

härledas till vilka respondenterna är.  

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002) reglerar hur informationen om enskilda får användas 

utanför aktuell studie. Informationen får inte nyttjas för kommersiella syften eller andra icke-

vetenskapliga bruk. Det får inte heller användas för att på något vis påverka den enskilde utan 

dennes medgivande. Detta krav uppnås då informationen kring deltagarna endast finns hos 

undersökningsledaren.  

 

5. Resultat 
I föreliggande undersökning är syftet att se i hur stor utsträckning det finns ett samband mellan 

lärares upplevda självtillit, skattad skolkultur i ämneslaget och graden av kollegialt lärande i 

ämneslaget. 60 gymnasielärare i tre olika kommuner med kommunala huvudmän som 

arbetsgivare blev tillfrågade om att delta i undersökningen. 23 av dessa svarade på enkäten som 

ligger till grund för resultatet, det vill säga 38,3% av undersökningens respondenter. Utav dessa 

var alla legitimerade matematiklärare, 91%(N=21) av respondenterna hade gått matematiklyftet 

och 95,7% (N=22) ingår i ett ämneslag i matematik på sin arbetsplats.  

 

I vilken grad finns det ett samband mellan rådande skolkultur i ämneslaget med 

matematiklärares självtillit respektive kollegialt lärande i ämneslaget? 

Sambandet mellan samverkande skolkultur och självtillit är stark enligt Fields (2009) 

definition. Vid test av sambandet med Spearmans korrelationstest visar på ett starkt samband 

mellan självtillit och samverkande kultur med ett signifikant korrelationsvärde på 0,668 

(P=0,000). 

Vid korrelationsanalys av den skolkultur som definieras som påtvingad kollegial med självtillit 

med Spearmans korrelationstest finns ett signifikant samband som är starkt; 0,613 (P=0,002) 



	   28	  

Den individualiserade skolkulturen har även den ett samband med självtillit. Spearmans test 

visar på ett starkt signifikant samband; 0,632 (P=0,001) 

Det finns inga signifikanta samband mellan den balkaniserade skolkulturen och självtillit med 

Spearmans korrelationstest.  

Vid korrelationsanalys framkommer det att det finns ett starkt signifikant samband mellan 

påtvingad kollegial kultur och kollegialt lärande. Med Spearmans test ges det ett starkt 

signifikant samband (0,557; P=0,006). 

Den samverkande kulturen som mäts visar på ett signifikant starkt samband med kollegialt 

lärande. Med Spearmans korrelationsstest ges ett signifikant starkt samband med värdet 0,547 

(P=0,007).  

Korrelationen mellan den individualiserade kulturen och kollegialt lärande ger inga signifikanta 

samband Spearmans test. Detta ger inte heller den balkaniserade kulturen med kollegialt 

lärande.  

Sammantaget visar resultatet att det finns samband mellan självtillit och den samverkande 

kulturen, den påtvingat kollegiala kulturen och den individualiserade kulturen. Det finns inga 

signifikanta samband mellan den balkaniserade kulturen och självtillit. Vidare visar resultatet 

signifikanta starka samband mellan kollegialt lärande och den samverkande och påtvingat 

kollegiala kulturen. Den individualiserade och balkaniserade kulturen påvisade inga 

signifikanta samband.  

 

 

I vilken grad finns det ett samband mellan rådande skolkultur, matematiklärares 

skattade självtillit och brukande av kollegialt lärande i ämneslaget?  

Resultat av en trivariat korstabell med indexvariabler som mäter respektive skolkultur som 

påverkande variabel på självtillit och kollegialt lärande som beroende variabler finns signifikant 

samband med sambandstestet Kendalls Tau-B. Den individualiserade skolkulturen har ett 

mellanstarkt samband (0,469; P=0,000) med skattad självtillit och användande av kollegialt 

lärande i ämneslaget. Sambandet för den samverkande skolkulturen med självtillit och 

kollegialt lärande är starkt (0,536; P=0,000). För den påtvingade kollegiala kulturen är det 
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signifikanta sambandet med självtillit och kollegialt lärande mellanstarkt; 0,463(P=0,000). Den 

balkaniserade skolkulturen, har inget signifikant samband med självtillit och kollegialt lärande.  

Sammanfattningsvis påverkar skolkulturen de undersökta lärarnas självtillit och graden av 

kollegialt lärande då det finns signifikanta samband med skolkulturerna individualiserad, 

samverkande och påtvingad kollegial. Den balkaniserade skolkulturen har ingen signifikant 

påverkan på graden av självtillit och kollegialt lärande.  

Om indexvariabeln som mäter självtillit sätts som oberoende variabel och mäter dess påverkan 

på indexvariablerna som mäter de olika skolkulturerna och kollegialt lärande i en trivariat 

korstabell ges följande signifikanta samband med Kendalls Tau-test. Påtvingad kollegial kultur, 

kollegialt lärande mellanstarkt samband: 0,463;( P=0,000). Individualiserad kultur och 

kollegialt lärande mellanstarkt samband: 0,469;( P=0,000). Den samverkande kulturen har ett 

signifikant starkt sambandsvärde med self-efficacy och kollegialt lärande på 0, 536 (P=0,000). 

Den balkaniserade kulturen har inga signifikanta samband till självtillit och kollegialt lärande.  

Sammantaget finns det ett samband mellan självtillitens påverkan på skolkulturen och graden 

av det kollegiala lärandet för den individualiserade, påtvingade kollegiala och den samverkande 

kulturen.  

Vid en trivariat korstabell med kollegialt lärande som oberoende variabel och dess påverkan på 

de olika indexvariablerna som mäter skolkultur och indexvariabeln som mäter självtillit finns 

det ett signifikant samband mellan kollegialt lärande och samverkanskulturen och där det 

kollegiala lärandet påverkar kulturen som är mellanstarkt (0,414; P=0,004) med Kendalls Tau-

test. Den påtvingade kollegiala kulturen har ett mellanstarkt samband som är signifikant (0,437; 

P=0,008). Den individuella skolkulturen och den balkaniserade kulturen har inga signifikanta 

samband med indexvariablerna som mäter dessa kulturer och de indexvariabler som mäter 

självtillit och kollegialt lärande.  

Som sammanfattning kan det ses att graden av kollegialt lärande påverkar självtillit och 

skolkultur i den samverkande och den påtvingade kollegiala kulturen men inte den 

individualiserade och den balkaniserade kulturen.  

För att undersöka de olika skolkulturernas effekt på självtillit och kollegialt lärande görs 

multivariat regressionsanalys med de olika skolkulturerna som oberoende variabler. Resultatet 

för kulturen som kallas påtvingad kollegialitet uppvisas ett signifikant sambandsmått med ett 

adjusted R-square värde på 0,567. B-koefficienten för självtillit är 0,291 (P=0,042) och 0,491 
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(P=0,012) för kollegialt lärande. Den samverkande kulturen har ett signifikant sambandsmått 

och adjusted R-squarevärde på 0,547 och B-koefficienten för självtillit 0,353 (P=0,032) och för 

kollegialt lärande 0,496 (P=0,024). Den individualiserade kulturen har ett signifikant 

sambandsmått 0,559 med adjusted R-square. B-koefficienten är 0,397 (P=0,004) för självtillit 

och 0,249 (P=0,142) för kollegialt lärande. Den balkaniserade kulturen har ett sambandsmått 

med adjusted R square på 0,233 och en signifikant B-koefficient på självtillit på 0,736 och en 

icke signifikant B-koefficient på -0,536 (P=0,123) på kollegialt lärande.  

Sammantaget visar den multivariata regressionsanalysen att den påtvingat kollegiala kulturen 

och den samverkande kulturen har en signifikant påverkan på graden av självtillit och graden 

av kollegialt lärande. Den individualiserade kulturen har en signifikant påverkan på graden av 

självtillit men inte det kollegiala lärandet, vilket samma är fallet med den balkaniserade 

kulturen. De olika skolkulturerna förstärker alltså självtilliten men olika hög grad. Den 

påtvingat kollegiala kulturen har den största påverkansgraden på självtillit och kollegialt 

lärande. Resultatet visar även att den samverkande kulturen har en större påverkansgraden på 

det kollegiala lärandet.  

För att undersöka kollegialt lärandes effekt på de olika skolkulturerna och självtillit görs 

multivariat regressionsanalys med index för kollegialt lärande som oberoende variabel. Den 

påtvingade kulturen har ett signifikant samband med ett sambandsmått på 0,495 och en B-

koefficient på 0,558 (P=0,012). Den samverkande kulturen har också signifikanta värden med 

ett adjusted R Squarevärde på 0,464 och en B-koefficient på 0,462 (P=0,024). Det fanns inga 

signifikanta värden för självtillit för dessa två kulturer. Den balkaniserade kulturen har ett 

sambandsmått med adjusted R-square värde på 0,385 och ett signifikant samband med 

självtillit: B-koefficient 0,561 (P=0,001) men inga andra signifikanta samband mellan kollegialt 

lärande och balkaniserad skolkultur. Den individualiserade kulturen har inga signifikanta 

samband mellan kollegialt lärande som oberoende variabel och självtillit med multivariat 

regressionsanalys men ett sambandsmått på 0,378.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att graden av det kollegiala lärandet påverkar den påtvingat 

kollegiala kulturen och den samverkande kulturen. Den påtvingat kollegiala kulturen påverkas 

i högre grad av det kollegiala lärandet i ämneslag än vad den samverkande gör. Graden av det 

kollegiala lärandet påverkar inte självtilliten i dessa kulturer men det gör det i den balkaniserade 

kulturen.  
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Resultat som vidare kom fram vid korrelationsanalys är att det inte finns något signifikant 

samband mellan graden av kollegialt lärande och huruvida lärarna genomgått matematiklyftet 

eller ej. 

 

 

6.Slutsats och diskussion 
Nedan följer ett resonemang om undersökningens begränsningar och en diskussion kring 

undersökningens metod. Detta följs av en diskussion kring undersökningens resultat i relation 

till den forskning som presenterats i forskningsöversikten. Därtill följer ett resonemang om 

undersökningens begränsningar och en diskussion kring undersökningens metod. Kapitlet 

avslutas med förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Undersökningens syfte är att utröna i hur stor utsträckning det finns ett samband mellan lärares 

upplevda självtillit, skattad skolkultur i ämneslaget och graden av kollegialt lärande i 

ämneslaget. Med hjälp av frågeställningarna ”I vilken grad finns det ett samband mellan 

rådande skolkultur i ämneslaget med matematiklärares självtillit respektive kollegialt lärande i 

ämneslaget?” och ”I vilken grad finns det ett samband mellan rådande skolkultur, 

matematiklärares skattade självtillit och brukande av kollegialt lärande i ämneslaget?” har 

studiens syfte nåtts med hjälp av 23 matematiklärare från tre olika kommuner som svarat på 

enkäten. Enkäten skickades ut till 60 behöriga matematiklärare på gymnasiet och 

svarsfrekvensen för undersökningen är 38,3%, vilket är ett lågt värde att dra slutsatser ifrån. 

Undersökningens urval är ett tillfällighetsurval; de medverkande i undersökningen är tillfrågade 

utifrån vilka ämnesansvariga uppgett mailadress till. Urvalstyp och det låga antalet svarande 

respondenter ger inga möjligheter till att dra generella slutsatser utan istället kan 

undersökningens resultat ses som en indikation på sambandet mellan skolkultur, självtillit och 

graden av kollegialt lärande. Om enkäterna hade kodats och varit kopplade till varje enstaka 

respondent hade en mer utförlig bortfallsanalys kunnat göras. Det hade kunnat ge en mer 

utförligare bild av vilka respondenter som valde att besvara enkäten och om det skulle kunna 

gå att dra några slutsatser kring bortfallet på en mer utförlig nivå än i aktuell undersökning.  
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Vid enkätkonstruktionen gjordes ett medvetet val att inte låta respondenterna kunna välja ”vet 

ej” och även valet att använda ett jämnt antal svarsalternativ och inte ha en neutral mittpunkt. 

Detta gjordes   för att ”tvinga” respondenterna att välja och ta ställning till de påståenden som 

ingår i enkäten. Berntsson et al (2016) påvisar att ett jämnt antal svarsalternativ kan ge en större 

variation i svaren men att respondenterna kan känna sig begränsade i svarsalternativ. Dock 

menar Berntsson et al (2016) att om respondenterna bör ha en åsikt om frågan kan ett jämnt 

antal användas. Eftersom respondenterna är lärare som arbetat under ett antal år bör de ha en 

uppfattning kring det som påståendena mäter. Att ha en neutral mittpunkt, det vill säga ojämnt 

antal svarsalternativ, eller en ”vet ej”-möjlighet kan leda till ett större internt bortfall och risk 

för lägre reliabilitet och validitet (Berntsson et al 2016). Detta gjorde att ”vet ej” och ett ojämnt 

antal svarsalternativ valdes bort.  I delen av enkäten som består av testet av självtillit har 

respondenterna fem svarsalternativ och det finns då en ”naturlig” mittpunkt. Detta är något som 

gjorts av de som utformat testet (Tschannen- Moran& Woolfolk Hoy, 2001) och behölls för att 

inte påverka testets validitet.  

Vid enkätens konstruktion valdes att skriva ut vad som mättes. Detta kan ha en påverkan på 

svaren då respondenterna medvetet eller omedvetet svarar på frågan utifrån ett önskeläge och 

inte som det ser ut i realiteten. Eftersom det i enkäten var utskrivet vad frågorna mätte kan detta 

ha påverkat svaren och utfallet.  

Undersökningen utfördes som en webb-enkät med hjälp av enkätprogrammet Survey and 

Report. Barmark och Djurfeldt (2015) beskriver många fördelar med webb-enkät, inte endast 

de självklara fördelarna gällande tids- och kostnadseffektivitet utan att ett digitalt enkätprogram 

kan ”tvinga” respondenterna svara på alla frågor innan de trycker på skicka-knappen. Detta ger 

förutsättningar för ett lägre internt bortfall. Genom ett enkätprogram och webb-enkät kan det 

interna bortfallet bli lägre då programmet kan ge möjlighet att endast markera ett svarsalternativ 

på varje fråga. Dock ger ofta webb-enkäter ett lågt deltagande, vilket även så är fallet i aktuell 

undersökning och påverkar möjligheten att dra slutsatser kring resultatet. Användning av webb-

enkät och digitaliserade svar ger även större effektivitet när data ska exporteras till 

analysverktyget SPSS.  

De tester som har använts för att analysera resultaten har valts utifrån vilken skalnivå frågorna 

ligger på. Då det är resultat som ligger på ordinalskalenivå, det vill säga data som inte är uttalat 

hur stort steg det är mellan varje steg och att det är en tolkningsfråga för respondenten har de 

flesta test valts utifrån det förutom den multipla regressionsanalysen för att mäta villken 

påverkan de olika variablerna hade på varandra. En multipel regressionsanalys grundar sig på 
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medelvärden och eftersom ordinalskalenivån inte kan utgå från medelvärden så kan resultatet 

bli missvisande. Den multipla regressionsanalysen användes ändock för att komplettera den 

korstabell som gjordes och för att kontrollera huruvida någon parallell mellan resultaten kunde 

dras.  Korstabell är ju den analys som i första hand ska användas med data på ordinalskalenivå. 

 

 

6.2Resultatdiskussion 

Syftet med undersökningen är att ta reda på i hur stor utsträckning det finns ett samband mellan 

lärares upplevda självtillit, skattad skolkultur i ämneslaget och graden av kollegialt lärande i 

ämneslaget. Efter analys av resultat från 23 gymnasielärare i matematik från fyra olika 

gymnasieskolor från tre olika kommuner är resultatet att det finns ett samband mellan lärares 

självtillit i skolsituationer och vilken skolkultur som råder i ämneslaget. Det finns också ett 

samband mellan skolkultur, självtillit och graden av användandet av kollegialt lärande. 

Undersökningen påvisar inte orsaksambandet mellan de tre olika variablerna och inte heller vad 

som utvecklar vad men slutsatsen är att det finns ett samband mellan olika skolkulturer, lärares 

självtillit och kollegialt lärande, vilket även andra studier har påvisat (Mintzes et al 2013; 

Moolenaar et al 2012). 

Multivariat regressionsanalys påvisar att den påtvingat kollegiala kulturen och samverkande 

kulturen har en starkare påverkansgrad på det kollegiala lärandet än vad dessa två kulturer har 

på lärares självtillit. Graden av det kollegiala lärandet påverkar den påtvingat kollegiala 

kulturen och den samverkande kulturen men det finns inga signifikanta resultat att graden av 

det kollegiala lärandet skulle påverka lärarnas självtillit i dessa två skolkulturer. Däremot så har 

dominerande skolkultur en påverkan på lärarnas upplevda självtillit. Utifrån detta resultat är det 

viktigt att skolledare i sitt dagliga arbete och utvecklingsarbete har god kännedom kring sin 

skolkultur för att kunna ge sina medarbetare goda förutsättningar till hög självtillit i sin 

profession.  

Samverkande, påtvingad kollegial och individuell skolkultur har ett samband med självtillit. 

Den balkaniserade skolkulturen har inget signifikant samband med självtillit. Den 

balkaniserade kulturen kännetecknas av splittring mellan grupper och ett vi- och dem-tänkande, 

maktstrategier och kämpande om att få sina åsikter lyssnade på (Hargreaves 1998). Självtillit 

skapas bland annat tillsammans med viktiga andra och hur dessa viktiga andra har för 

uppfattning om hur personer kommer att klara till exempel arbetsuppgifter och 
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skolutvecklingsarbete såsom kollegialt lärande. Detta kan ha en påverkan om viktiga andra i 

den balkaniserade kulturen visar och talar om hur de tänker kring till exempel kollegialt lärande 

och dess möjligheter till förändring i skolutvecklingsfrågor. Om viktiga andra är negativa till 

kollegialt lärande och negativa till individers möjligheter till förändrings- och påverkansarbete 

i skolan så kommer det påverka medlemmarna i den skolkulturen kring hur de ser på sin egen 

självtillit till påverkans- och skolutvecklingsprojekt.  

Den individualiserade kulturen kännetecknas av en autonom lärare som planerar, genomför och 

utvärderar sitt eget arbete i en skolkultur där andra lärare gör likadant. Lärarna kan ha ett gott 

klimat och kan vara goda kollegor men de arbetar inte tillsammans som kollegor i klassrummet 

(Hargreaves 1998). I analysen visar det sig att den individuella kulturen har ett signifikant 

mellanstarkt samband med självtillit. Detta kan förklaras genom att individen har erfarenheter 

av att klara av många av de situationer som uppstår i ett klassrum och har utarbetat strategier 

som fungerar för denne och den grupp som hen arbetar med. Det kanske inte är det mest 

effektiva och optimala och inte heller det som är vetenskapligt förankrat men det fungerar för 

den grupp och den lärare som det gäller. Lärarens självtillit blir hög på grund av att hen har 

varit med om situationer och vet att hen reder ut dem individuellt, det vill säga det Bandura 

(1997) kallar enactive mastery experience. Om en lärare i en individuell kultur har en låg 

självtillit och inte har goda erfarenheter av att lösa situationer som uppstår i klassrummet så kan 

det leda till att lärarna i den individuella kulturen inte tar hjälp av det nätverk av kollegor och 

det kollegiala lärandet och reflekterar tillsammans med sina kollegor och de viktiga andra. 

Bandura (1997) påpekar att den sociala kontexten och hur viktiga andra påverkar personers 

självtillit genom att visa på att de har klarat uppgifterna tidigare och att de viktiga andra har 

förtroende för att läraren i den individuella kulturen kommer att klara uppgiften. Finns inte de 

viktiga andra i tillräckligt stor grad i den individuella kulturen kan lärare i en sådan situation 

vara sårbara för att utveckla en lägre självtillit och i förlängningen en känsla av maktlöshet och 

känslan av att inte kunna hantera sin arbetssituation. Den individuella kulturen kan stå för en 

hög autonomitet och effektivitet men det kan också leda till osäkra lärare som inte tar hjälp av 

kollegor och kollegareflektion och i förlängningen kunna nå en högre självtillit. 

 De andra skolkulturerna, samverkande och påtvingad kollegial, har kännetecken kring 

samarbete på olika vis och med olika professioner inom skolvärlden och kan ha viktiga andra 

inom andra grupperingar. Dessa kulturer har inte ett utvecklat vi-och-demtänkande som den 

balkaniserade kulturen har, vilket ger att viktiga andra kan ingå i andra professioner och ge 

andra perspektiv. Dessa viktiga andra kan ge inställningar kring förändringsarbete och 
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kollaborativt samarbete som är av mer positiv karaktär för självtilliten. Bandura (1997) 

beskriver hur andras förtroende för hur individen ska klara uppgiften är viktig för självtilliten 

men även att individen har möjlighet att se att andra i samma situation ser lösningar och löser 

utmaningar och arbetsuppgifter som upplevs krävande. Detta kan ge större sannolikhet för 

individen att se sina egna möjligheter. Reflektionen och samtalet tillsammans med andra, som 

är en naturlig del i den samverkande och påtvingat kollegiala kulturen, ger möjligheter till att 

utbyta erfarenheter med viktiga andra, se att dessa i samma situation litar på dem och kan lösa 

situationer och då även få en högre självtillit.  

Sambandet som ses i aktuell studie kan sammankopplas med tidigare forskning där kollegialt 

lärande med mentorskap har ökat lärares självtillit och professionalism (Nolan &Molla 2016). 

Timperley (2013) beskriver att det viktiga i ett förändringsarbete är inte lärarnas frivillighet till 

kollegialt lärande utan istället att de ser nyttan och behovet med utvecklingsarbetet. 

Undersökningen visar att sambandet mellan en samverkande skolkultur, självtillit och kollegialt 

lärande är mellanstarkt; men det visar även att det är ett lika starkt samband för en påtvingad 

kollegial struktur och självtillit och kollegialt lärande. Skolkulturens påverkan på självtilliten 

har ett samband och det påverkar även det kollegiala lärandet. Skolledare som har ansvar för 

att få till ett systematiskt kvalitetsarbete med en kollegial struktur kan använda sig av en 

påtvingad kollegial struktur för att få till ett kollegialt samarbete och då även förvänta sig att 

lärararnas självtillit ökar i och med att de möter viktiga andra i samma situation och får 

reflektera och pröva sin praktik med andra lärare i samma situation. Timperley (20I3) påvisar 

att det kollegiala lärandet inte behöver vara frivilligt men att det är essentiellt att lärarna som 

påtvingas en kollegial struktur ser att det fyller en funktion och löser ett behov i deras praktik. 

I den samverkande kulturen kan det redan finnas kollegialt och kollaborativt lärande på en mer 

oorganiserad nivå men den individualiserade kulturen kan genom att skolledningen påtvingar 

kollegialt lärande gå från en individualiserad kultur till en mer samarbetande, kollaborativ 

kultur som skapar möjlighet till en högre självtillit.  Är det en balkaniserad kultur på 

arbetsplatsen som tvingas in i ett påtvingat kollegialt lärande är risken att självtilliten inte ökar 

då resultatet inte visar några signifikanta samband mellan det kollegiala lärandet, balkaniserad 

skolkultur och självtillit. Som skolledare bör fokus istället ligga på att ändra skolkulturen i 

första läget för att sedan gå vidare till det kollegiala lärandet.  

Resultatet visar kollegialt lärande påverkan på de olika skolkulturerna sätts tillsammans med 

självtillit finns det mellanstarka samband för den samverkande kulturen och den påtvingade 

kollegiala men inte med den individuella och den balkaniserade kulturen. Det kollaborativa 
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arbetssättet har större påverkansmöjligheter i den samverkande och påtvingat kollegiala 

kulturen och dessa kulturer påverkar också individernas självtillit på ett positivt vis. Detta ger 

en fingervisning om att den samverkande och den påtvingade kollegiala kulturen har större 

möjligheter än övriga skolkulturer att få till ett fungerande kollaborativt förhållningssätt och 

arbetssätt som Statens skolverk och forskare som Hattie (2009) och Timperley (2013) förordar. 

Detta bekräftar vad Blossing, Jarl och Andersson (2017) kom fram i sin jämförande studie av 

framgångsrika och icke framgångsrika skolor. Andra forskare (Mintzes et al 2012) visar också 

att om lärarna tvingas in i ett kollegialt lärande kring sitt ämne så utvecklas deras självtillit från 

lägre nivåer till högre. Aktuell studie visar på samma resultat-den påtvingade kollegiala och 

samverkande kulturen har signifikanta samband mellan respektive kultur och självtillit. Det 

reflekterande samtalet och kanske även pröva nya metoder tillsammans med andra i samma 

situation och position kan ge en högre tillit till sig själv. Den samverkande och påtvingat 

kollegiala kulturen har en ingång till det kollegiala lärandet som den individuella och 

balkaniserade kulturen inte har då de sistnämnda kulturerna i har ett annat perspektiv kring 

samarbete och multiprofessionella arenor. Samarbete och den sociala kontexten har en stor 

påverkan på självtillit.  Hög självtillit är en faktor som ses bland lärare som arbetar kollaborativt 

och kollegialt lärande (Kennedy och Smith 2013) och aktuell studie bekräftar det Kennedy och 

Smith (2013) kommer fram till kring självtillit och att den har ett samband tillkollegialt lärande. 

Då self-efficacy är en teori (Bandura 1997) kring hur individers självtillit påverkas av bland 

annat sociala faktorer såsom hur viktiga andra hanterar uppgifter och utmaningar så bekräftar 

undersökningen att den skolkulturella kontext som lärarna verkar i påverkar graden av självtillit 

och graden av kollegialt lärande.  Ansvariga för skolenheter och för skolutveckling har 

skyldighet att driva ett systematiskt kvalitetsarbete där arbetet ska planeras, genomföras och 

utvärderas tillsammans med medarbetarna på skolan. Beroende på social kontext och självtillit 

kan det kollegiala lärandet nå olika långt. Som skolledare kan utgångspunkten vara kollegialt 

lärande i en påtvingad kollegial kultur för att få till ett samarbete och få en möjlighet att höja 

självtilliten med hjälp av viktiga andra i en kollegial struktur. Det är dock viktigt att i dessa 

grupper fundera över hur gruppdynamiken påverkar och vilka som sätts ihop med varandra för 

att undvika informella ledare och en balkaniserad kultur.  

 

6.3Vidare studier 

Vidare studier som kan vara intressanta att göra är att ta reda på hur skolledare arbetar för att 

påverka skolkultur och hur de systematiskt går tillväga för att göra en kulturanalys för som en 
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del i att implementera det kollegiala lärandet.  Vidare hade det varit intressant att ta reda på hur 

skolledare angriper utvecklingsarbetet utifrån den skolkultur som råder och då även hur 

skolledare arbetar för att få lärares självtillit att öka och att medarbetarna känner tilltro till sin 

egen förmåga som lärare. En annan infallsvinkel är att undersöka de lärare som har uppdrag 

som förstelärare: vilket samband har deras självtillit till uppdraget och rådande skolkultur? Det 

hade varit intressant att ta reda på hur kraven och målen för deras uppdrag påverkas utifrån den 

skolkultur som råder och om de upplever att de har möjlighet att påverka skolkulturen utifrån 

det uppdrag de har. Detta är ju i hög grad självtillit och eftersom självtillit är föränderligt utifrån 

kontext så kan denna var i olika grad beroende på vilket uppdrag som studeras. En förstelärare 

kan ha högre självtillit kring sitt uppdrag som lärare men en lägre självtillit i utvecklingsarbetet 

som förstelärare beroende på uppdragets karaktär, skolledningens tydlighet kring uppdraget och 

kommunikationen kring detta. Det hade varit intressant att ta reda på om så är fallet och om 

skolkulturen, skolledningens implementering av förstelärarreformen och uppdragets karaktär 

har något med saken att göra i så fall.  
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Bilaga 2 E-brev 

 

Hej! 

  

Mitt namn är Karin Häggblad Hyensjö och jag läser en magisterutbildning i utbildningsledning 

på Karlstads Universitet. Jag har fått ditt namn av ämnesansvarig och/eller ansvarig handledare 

för matematiklyftet på din arbetsplats. En del av min studier är att skriva en magisteruppsats 

där jag valt att undersöka sambandet mellan skolkultur, självtillit och graden av kollegialt 

lärande i ämneslag. Jag riktar min undersökning mot matematiklärare eftersom många av er har 

genomgått fortbildningen matematiklyftet som har en karaktär av kollegialt lärande. 

Undersökningen består av ett antal påståenden som du ska ta ställning till och det tar cirka 10 

minuter av din tid att besvara påståendena. 

Ditt medverkande i undersökningen är helt frivillig, svaren kommer inte kunna härledas till dig 

eller din arbetsplats och du kan när som helst avbryta din delaktighet. 

Följ länken du får i mailet och använd användarnamn och lösenord för att logga in. Tusen tack 

för att du tar dig tid att besvara min enkät. 

Mvh, Karin Häggblad Hyensjö 
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Bilaga 3 Påminnelsebrev 1 

 

Hej! 

För några veckor sedan skickade jag en enkät till dig då du ingår i urvalet för en undersökning 

för en magisteruppsats i utbildningsledning gällande sambandet mellan matematiklärares self-

efficacy, skolkultur och graden av kollegialt lärande i ämneslag.  Jag vill med detta mail 

påminna dig om din medverkan är viktig för undersökningen och jag skulle uppskatta om du 

tog dig tid att besvara enkäten. En del  har påbörjat enkäten men inte skickat in den. Är du 

osäker på om du har skickat in den kan du gå in på länken nedan och kontrollera detta. 

Undersökningen besvaras på cirka 10 minuter och består av ett antal påståenden som du ska ta 

ställning till.  Det är helt frivilligt att delta, dina svar är helt konfidentiella och kommer inte 

användas i något annat syfte än aktuell undersökning.   

Du svarar på enkäten genom att klicka på länken nedan. 

Om du redan har besvarat enkäten kan du bortse från detta mail. 

Tack för hjälpen och för att du tar dig tid att hjälpa mig. 

Med vänliga hälsningar,  

Karin Häggblad Hyensjö Karlstads universitet, magisterprogrammet i utbildningsledning 
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Bilaga 4 Påminnelsebrev 2 

 

Hej! 

 Här kommer den sista påminnelsen om enkäten kring skolkultur, self-efficacy och kollegialt 

lärande i ämneslag. Du ingår i urvalet för undersökningen då du arbetar som matematiklärare 

på gymnasiet. Dina svar är viktiga för undersökningen och din medverkan påverkar resultat och 

slutsats. 

Tisdag 2maj är sista dagen undersökningen är öppen för respondenter att besvara 

enkäten och det tar cirka 10minuter att ge svar på de påståenden som ligger till grund för 

undersökningen. 

Syftet med undersökningen är att se hur starkt sambandet är mellan skolkultur, self-efficacy 

och kollegialt lärande. Din medverkan är helt frivillig, dina svar kan inte härledas till dig eller 

din huvudman och svaren kommer inte användas i annat syfte än aktuell undersökning. 

Tack på förhand att du hjälper mig genom att klicka på länken nedan och besvarar enkäten. 

 

 Med vänliga hälsningar 

Karin Häggblad Hyensjö  

Magisterprogrammet i utbildningsledning 

Karlstads Universitet 
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BILAGA 5 Kodnyckel 

VAR0_1 - Jag är behörig lärare i 

matematik 

1 Ja, 2 Nej 

VAR0_2 - Jag har gått matematiklyftet 1=Ja, 2=Nej 

VAR0_3 - Jag ingår i ett ämneslag i 

matematik. 

1= Ja2=Nej 

VAR1_1 Kollegialt lärande - Skolans 

ledning på engagerar sig i 

utvecklingsarbetet i 

ämneslaget. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR1_2 Kollegialt lärande - Skolans 

ledning ger oss lärare 

möjlighet att påverka 

utformningen av 

utvecklingsarbetet i 

ämneslaget. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR1_3 Kollegialt lärande - Skolans 

ledning ger oss lärare 

möjlighet att välja 

utvecklingsarbete 

ämneslaget i utifrån 

elevernas behov. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR1_4 Kollegialt lärande - Vi som 

ingår i samma ämneslag har 

uttalade mål med 

utvecklingsarbetet i 

ämneslaget. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR1-5 Kollegialt lärande - Vi som 

ingår i samma ämneslag har 

1=Instämmer inte alls 
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förtroende för varandras 

kompetens. 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR1-6 Kollegialt lärande - Vi som 

ingår i samma ämneslag 

arbetar mot samma mål för 

matematikämnet. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR1_7 Kollegialt lärande - Vi som 

ingår i samma ämneslag har 

en gemensam elevsyn. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR1_8 Kollegialt lärande - Vi som 

arbetar i samma ämneslag 

utvecklar kvalitetsarbetet i 

ämnet utifrån elevernas 

behov. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR1_9 Kollegialt lärande - Vi som 

ingår i samma ämneslag 

prövar olika arbetsmetoder 

för matematikämnet  i 

klassrummet. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR1_10 Kollegialt lärande - Vi som 

ingår i samma ämneslag 

utvärderar regelbundet 

tillsammans vårt arbetssätt vi 

har i klassrummet. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 
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VAR1_11 Kollegialt lärande - Vi som 

ingår i samma ämneslag 

observerar varandras 

lektioner regelbundet. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR1_12 Kollegialt lärande - Vi som 

ingår  i samma ämneslag 

samplanerar våra 

arbetsmetoder regelbundet. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR1_13 Kollegialt lärande - Vi som 

ingår i samma ämneslag 

sambedömer regelbundet. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR1_14 Kollegialt lärande - I vårt 

ämneslag lyssnar vi på 

varandras åsikter. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR1_15 Kollegialt lärande - I vårt 

ämneslag är alla respekterade 

i sin profession. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR1_16 Kollegialt lärande - I vårt 

ämneslag har alla samma 

möjligheter att bli lyssnade 

på. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 
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VAR1_17 Kollegialt lärande - I vårt 

ämneslag kommer alla 

medlemmar till tals. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR2_1  Skolkultur: Min arbetsplats 

utmärks av: - En stark 

ledning  

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR2_2  

  

Skolkultur: Min arbetsplats 

utmärks av: - En ledning som 

klargör målen för arbetet 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR2_3  Skolkultur: Min arbetsplats 

utmärks av: - En ledning 

som  följer upp arbetet 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR2_4  

  

Skolkultur: Min arbetsplats 

utmärks av: - Det finns klara 

regler för personalens arbete 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR2_5  Skolkultur: Min arbetsplats 

utmärks av: - Ledningen är 

tydlig med vilka 

förväntningar som finns på 

personalen. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 
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VAR2_6  

  

Skolkultur: Min arbetsplats 

utmärks av: - Skolan utmärks 

av ordning och reda. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR2_7  

  

Skolkultur: Min arbetsplats 

utmärks av: - 

Undervisningen är lärarstyrd. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR2_8   Skolkultur: Min arbetsplats 

utmärks av: - 

Undervisningen utförs efter 

tydliga rutiner. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR2_9  Skolkultur: Min arbetsplats 

utmärks av: - 

Kunskapsområdena i ämnena 

är väl definierade. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR2_10  Skolkultur: Min arbetsplats 

utmärks av: - Våra elever når 

goda resultat. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR2_11  Skolkultur: Min arbetsplats 

utmärks av: - Skolans 

utvecklingsmål är tydliga. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 
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VAR2_12  Skolkultur: Min arbetsplats 

utmärks av: - Vårt 

utvecklingsarbete utvärderas 

och mäts. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR3_1  Skolkultur. Min arbetsplats 

utmärks av: - De enskilda 

lärarnas arbete styr skolans 

organisation. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR3_2  

  

Skolkultur. Min arbetsplats 

utmärks av: - 

Undervisningsämnen styr 

tidsplanering och scheman. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR3_3  

  

Skolkultur. Min arbetsplats 

utmärks av: - Undervisande 

lärare gör bedömningar av 

undervisningen 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR3_4  Skolkultur. Min arbetsplats 

utmärks av: - Undervisande 

lärare individanpassar 

undervisningen i sitt ämne. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR3_5  

  

Skolkultur. Min arbetsplats 

utmärks av: - Undervisande 

lärare utvärderar noggrant 

sina bedömningar i ämnet. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 



	   59	  

VAR3_6  

  

Skolkultur. Min arbetsplats 

utmärks av: - Undervisande 

lärare utvärderar noggrant 

sina individanpassningar i 

ämnet. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR3_7  Skolkultur. Min arbetsplats 

utmärks av: - Eleverna 

upplever sig vara 

betydelsefulla för sina lärare. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR3_8  Skolkultur. Min arbetsplats 

utmärks av: - Eleverna lär sig 

det som individanpassats för 

dem. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR3_9  Skolkultur. Min arbetsplats 

utmärks av: - Ledningen 

stödjer  enskilda lärares 

utvecklingsinitiativ 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR3_10  Skolkultur. Min arbetsplats 

utmärks av: - Ledningen 

uppmuntrar enskilda lärares 

utvecklingsinitiativ. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR4_1  Skolkultur. Min arbetsplats 

utmärks av: - Olika 

professioner i skolan möts i 

arbetslag. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 
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VAR4_2  Skolkultur. Min arbetsplats 

utmärks av: - Verksamheten 

består av samverkan mellan 

olika enheter/professioner. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR4_3  Skolkultur. Min arbetsplats 

utmärks av: - Verksamheten 

har förhållandevis klara mål. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR4_4 Skolkultur. Min arbetsplats 

utmärks av: - Samverkan 

mellan olika professioner på 

skolan är viktigt i 

beslutsfattande. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR4_5  Skolkultur. Min arbetsplats 

utmärks av: - Problem på 

skolan är en gemensam 

angelägenhet för alla 

professioner på skolan. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR4_6  Skolkultur. Min arbetsplats 

utmärks av: - 

Undervisningen är till stora 

delar elevaktiv: eleverna 

undersöker och driver sin 

egen utveckling. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR4_7  Skolkultur. Min arbetsplats 

utmärks av: - Det utförs 

regelbundna 

lägesbedömningar för att 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 
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utvärdera verksamhetens 

kvalitet. 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR5_1  Skolkultur: Min arbetsplats 

utmärks av:  - Verksamheten 

består av ett antal olika 

grupper som har olika 

intressen i och syften med 

undervisningen. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR5_2  Skolkultur: Min arbetsplats 

utmärks av:  -  Verksamheten 

består av ett antal grupper 

som kämpar om 

maktutrymmet på skolan. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR5_3  Skolkultur: Min arbetsplats 

utmärks av:  - Ledningen 

förhandlar och skapar 

koalitioner med olika 

grupperingar i verksamheten. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR5_4  Skolkultur: Min arbetsplats 

utmärks av:  - Gällande 

utvecklingsarbete på skolan 

är utgångspunkten att 

människor är olika och har 

olika behov av 

utvecklingsarbete. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR6_1  Skolkultur: Min arbetsplats 

utmärks av:  - Nästan alla 

skolans uppgifter är 

delegerade till den enskilde 

läraren. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 
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VAR6_2  Skolkultur: Min arbetsplats 

utmärks av:  - Läraren har 

stor frihet att handla från 

egna bedömningar och 

slutsatser. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR6_3  Skolkultur: Min arbetsplats 

utmärks av:  - Ledningen styr 

genom att engagera sig i de 

dagliga problem och initiativ 

som dyker upp. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR6_4  Skolkultur: Min arbetsplats 

utmärks av:  - Det finns 

skiftande sätt att ordna 

undervisningen på utifrån 

lärarens enskilda intresse för 

olika arbetssätt 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR6_5  Skolkultur: Min arbetsplats 

utmärks av:  - Var och en 

sköter sitt när det gäller 

utvecklingsarbete utifrån sin 

plats i organisationen. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR6_6 Skolkultur: Min arbetsplats 

utmärks av:  - Läraren har 

stor frihet att utveckla sitt 

eget lärararbete. 

1=Instämmer inte alls 

2= Instämmer till viss del 

3=Instämmer till stor del 

4= Instämmer helt och hållet 

VAR7_1  Self-efficacy - Hur mycket 

kan du kontrollera störande 

beteende i klassrummet? 

1 =Ingen utsträckning 

2=Väldigt lite utsträckning 

3=Liten utsträckning 
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4=Ganska stor utsträckning 

5=Väldigt stor utsträckning 

VAR7_2  Self-efficacy - Hur mycket 

kan du motivera elever som 

visar litet intresse för 

skolarbete? 

1 =Ingen utsträckning 

2=Väldigt lite utsträckning 

3=Liten utsträckning 

4=Ganska stor utsträckning 

5=Väldigt stor utsträckning 

VAR7_3  Self-efficacy - Hur mycket 

kan du göra för att få elever 

att tro på att de kan göra bra 

ifrån sig i skolan? 

1 =Ingen utsträckning 

2=Väldigt lite utsträckning 

3=Liten utsträckning 

4=Ganska stor utsträckning 

5=Väldigt stor utsträckning 

VAR7_4  Self-efficacy - Hur mycket 

kan du göra för att hjälpa 

eleverna uppskatta lärande? 

1 =Ingen utsträckning 

2=Väldigt lite utsträckning 

3=Liten utsträckning 

4=Ganska stor utsträckning 

5=Väldigt stor utsträckning 

VAR7_5  Self-efficacy - I vilken 

utsträckning kan du utforma 

kvalitativa frågor för dina 

elever? 

1 =Ingen utsträckning 

2=Väldigt lite utsträckning 

3=Liten utsträckning 

4=Ganska stor utsträckning 

5=Väldigt stor utsträckning 
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VAR7_6  Self-efficacy - Hur mycket 

kan du göra för att få eleverna 

att följa ordningsreglerna? 

1 =Ingen utsträckning 

2=Väldigt lite utsträckning 

3=Liten utsträckning 

4=Ganska stor utsträckning 

5=Väldigt stor utsträckning 

VAR7_7  Self-efficacy - Hur mycket 

kan du göra för att lugna ner 

en elev som stör och är 

högljudd?  

1 =Ingen utsträckning 

2=Väldigt lite utsträckning 

3=Liten utsträckning 

4=Ganska stor utsträckning 

5=Väldigt stor utsträckning 

VAR7_8  Self-efficacy - Hur väl kan du 

skapa en organiserad 

klassrumsmiljö anpassad till 

varje elevgrupp? 

1 =Ingen utsträckning 

2=Väldigt lite utsträckning 

3=Liten utsträckning 

4=Ganska stor utsträckning 

5=Väldigt stor utsträckning 

VAR7_9  Self-efficacy - I vilken 

utsträckning kan du använda 

olika bedömningsstrategier? 

1 =Ingen utsträckning 

2=Väldigt lite utsträckning 

3=Liten utsträckning 

4=Ganska stor utsträckning 

5=Väldigt stor utsträckning 

VAR7_10  Self-efficacy - I vilken 

utsträckning kan du erbjuda 

alternativa förklaringar eller 

exempel när elever inte 

förstår? 

1 =Ingen utsträckning 

2=Väldigt lite utsträckning 

3=Liten utsträckning 

4=Ganska stor utsträckning 
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5=Väldigt stor utsträckning 

VAR7_11 Self-efficacy - Hur mycket 

kan du bistå vårdnadshavare 

att hjälpa sina barn att klara 

sig bra i skolan? 

1 =Ingen utsträckning 

2=Väldigt lite utsträckning 

3=Liten utsträckning 

4=Ganska stor utsträckning 

5=Väldigt stor utsträckning 

VAR7_12  Self-efficacy - Hur väl kan du 

använda olika strategier i ditt 

klassrum? 

1 =Ingen utsträckning 

2=Väldigt lite utsträckning 

3=Liten utsträckning 

4=Ganska stor utsträckning 

5=Väldigt stor utsträckning 

Index1kollegialtlärande    

index2påtvingadkollegialiet

  

  

index3individualiserad    

index4samverkande    

index5abalkanisering   

index6selfefficacy    

    

   

 

 

	  

	  


