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Med fokus på lärare
och elevers lärandemiljöer
Analys av samstämmighet mellan svenska
styrdokument och den internationella studien TALIS

Förord
Lärare är den viktigaste resursen inom skolan som påverkar elevers lärande och
därför studerar TALIS 2013 (The Teaching and Learning International Survey)
de undervisnings- och lärandemiljöer som lärare och rektorer verkar i.
Frågorna i TALIS har, med utgångspunkt i ramverket, utformats i en process
där den svenska rösten varit en bland många. Skolverket ser det därför som
angeläget att jämföra samstämmighet mellan de antaganden som ligger till
grund för TALIS ramverk 2013 och svenska policydokument i urval och se om
det finns några motsättningar däremellan. Här bedöms också enkätfrågornas
relevans utifrån de specifikt svenska förhållanden som olika policytexter anger
för svenska lärare och rektorer för att se om svenska lärare och rektorer av någon
anledning kan förväntas ha svårt att svara på frågorna i TALIS enkäter.
Den här aktuella analysen Med fokus på lärare och elevers lärandemiljöer är
skriven på uppdrag av Skolverket av Ylva Ståhle vid Stockholms universitet.
Synpunkter har lämnats av flera personer från Skolverket. Katalin Bellaagh har
varit projektledare.
Stockholm, juni 2014
Anna Ekström			
Katalin Bellaagh
Generaldirektör			Undervisningsråd
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1
INLEDNING

Inledning
TALIS 2013 (Teaching and Learning International Survey) är en internationell
studie vars syfte är att fylla de kunskapsluckor som finns inom internationella
jämförelser om utbildningssystem, om undervisning och om lärares och rektorers arbetsvillkor, aspekter som har betydelse för elevers lärande och för lärares
och rektorers tillfredsställelse i sitt arbete (OECD, 2013). Studien har initierats
och leds av OECD och dess medlemsländer. För arbetet har en styrelse tillsatts,
Board of Participating Countries (BPC) där varje land som deltar i studien är
representerat.1 Studien har genomförts två gånger, år 2008 och år 2013. Sverige
deltar i studien för första gången år 2013.2
TALIS är uppbyggd kring ett ramverk The TALIS 2013 conceptual framework
(OECD, 2013). I ramverket finns information om studiens design, urval,
teoretiska bakgrund och definitioner. Studien som har fokus på så kallad effektiv
undervisning och förutsättningar för lärande bygger på internationell forskning och policydokument från deltagande länder. Effektiv undervisning och
goda lärandemiljöer beskrivs som miljöer som bidrar positivt till elevers lärande.
Begreppet effektivitet avser i vilken utsträckning en viss verksamhet uppnår
uttalade mål (OECD, 2007). Syftet är att samla information om ett urval
specifika aspekter av undervisning och lärandemiljöer som antas bidra positivt
till elevers lärande.
Utifrån ramverket konstruerades de frågor som sedan sammanställdes i två
enkäter. Enkätundersökningen vände sig till lärare i grundskolans år 7–9 och
deras rektorer3. Urvalsprinciperna innebär att lärare inom samtliga ämnen deltar
och både fristående skolor och kommunala skolor representeras. Enkätunder
sökningen genomfördes under tiden från den 1 mars till och med den 22 april
2013.

1. BPC lägger upp riktlinjerna för TALIS och tar besluten avseende budget, strategiska planer,
innehåll, genomförande etc. Själva arbetet med att utveckla enkäten och koordinera görs av
Instrument Development Group som består av forskare, medan studien koordineras på uppdrag av BPC av ett internationellt konsortium, IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). I Sverige genomförs studien av Skolverket på uppdrag från
regeringen.
2. Följande 34 länder deltar i undersökningen; Australien, Belgien (Flandern), Brasilien,
Bulgarien, Chile, Cypern, Danmark, England (UK), Estland, Finland, Frankrike, Förenade
Arabemiraten (Abu Dhabi), Island, Israel, Italien, Japan, Kanada (Alberta), Kroatien,
Lettland, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien,
Singapore, Slovakien, Spanien, Sverige Sydkorea, Tjeckien, USA.
3. Även lärare för andra årskurser, dvs. årskurserna 1–6 samt gymnasieskolan, undersöktes i
TALIS 2013. Sverige valde att bara studera lärare i åk 7–9 och deras rektorer.
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De teman som studeras i TALIS och som ligger till grund för enkäten är:
1. Lärares kompetensutveckling och utvecklingsmöjligheter.
2. Skolledarskap.
3. Utvärdering och återkoppling till lärare.
4. Lärares pedagogiska övertygelser och undervisningspraktik.
5. Skolklimat och arbetstillfredsställelse.
Enkäten som tar utgångspunkt i dessa teman är indelad i följande områden:
ENKÄT FÖR LÄRARE
Områden

ENKÄT FÖR REKTORER
Områden

Personlig bakgrundsinformation

Personlig bakgrundsinformation

Lärares kompetensutveckling inom yrket,
introduktion och mentorssystem

Bakgrundsinformation om skolan

Återkoppling på lärares arbete

Skolledarskap

Lärarens undervisning i allmänhet

Formell utvärdering av lärare

Lärarens undervisning i den utvalda undervisningsgruppen

Introduktion av mentorsprogram för lärare

Arbetstillfredsställelse
Skolklimat

Skolklimat

Rapportens syfte och frågeställningar
Syftet med föreliggande rapport är att beskriva och analysera samstämmighet
mellan de antaganden som ligger till grund för TALIS 2013 och svenska policydokument i urval. Jämförelsen sker därmed mellan texter som är utarbetade
med olika syften. TALIS ramverk 2013 bygger på internationell forskning och
policydokument från deltagande länder. Detta ramverk ska jämföras med ett
urval av svenska styrdokument som skollag (2010:800), Läroplan för grund
skolan, förskoleklassen och fritidshemmen 2011 (fortsättningsvis används förkortningen Lgr 11), relevanta rapporter från Skolverket och Skolinspektionen
samt förordningar och betänkanden kring svensk lärarutbildning och lärar
legitimation. Med beaktande av att TALIS 2013:s ramverk inte kan jämställas
med de styrdokument samt kompletterande policydokument som reglerar den
svenska skolan är uppdraget att analysera om det går att utläsa en samstämmighet i bakomliggande värden och principer. I uppdraget ingår också att bedöma
enkätfrågornas relevans utifrån de specifikt svenska förhållanden som olika
policytexter anger för svenska lärare och rektorer.
Följande frågor ligger till grund för analysarbetet:
• Finns det inbyggda motsättningar mellan de föreställningar som beskrivs
i respektive tema i TALIS ramverk jämfört med de som finns i de svenska
styrdokumenten och policydokumenten?

•

I vilka avseenden kan svenska lärare och rektorer med utgångspunkt i
utbildning och uppdrag ha svårt att svara på frågorna i enkäten?
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Disposition
Rapporten utgår ifrån de fem teman som ligger till grund för TALIS 2013:
1. Lärares kompetens och utvecklingsmöjligheter.
2. Skolledarskap.
3. Utvärdering och återkoppling av lärares arbete.
4. Lärares pedagogiska övertygelser och undervisningspraktik.
5. Skolklimat och arbetstillfredsställelse.
Varje tema utgör ett kapitel. Varje kapitel inleds med en presentation av temat
med utgångspunkt i ramverket för TALIS 2013 (fortsättningsvis används
begreppet ramverket).4 Enkätfrågorna presenteras i samband med texten från
ramverket som bildar en ram kring frågorna. Enkäterna ligger som bilaga 1.
Lärarenkät och bilaga 2. Rektorsenkät. Det förekommer frågor i enkäterna som
saknar grund i vad som redovisas i ramverket. Vid dessa tillfällen redovisas
frågorna och diskuteras i relation till svenska styrdokument och lärares möjlighet att besvara frågorna. Utifrån vad som behandlas i ramverket och enkät
frågorna presenteras delar av svenska styrdokument som gällde våren 2013
och som har relevans för dessa teman. Varje kapitel avslutas med en jämförelse
mellan ramverket, enkätfrågorna och svenska styrdokument. Rapporten avslutas
med en sammanfattande diskussion och bedömning av överensstämmelse.

Bakgrund – den svenska grundskolan
Som bakgrund till rapporten ges en beskrivning av dagens grundskola med
fokus på några av de reformer som genomfördes under 1990-talet och framåt
och som har fått betydande konsekvenser för lärare, skolledare och den grundskola som tar form i Sverige idag. Reformerna har påverkat lärares och skolledares yrkesroller och deras arbetsvillkor. Bakgrundsbeskrivningen inleds med
den förändrade styrningen av skolan som ledde till att kommuner och skolor
fick ökat inflytande, samt friskolereformen som gav elever skolvalsmöjligheter.
Sedan beskrivs mål- och resultatstyrningen som innebar en kraftig omstrukturering av skolsystemet. Skolan fick nya läroplaner och kursplaner där det
introducerades ett kunskapsperspektiv som kom att utgöra en viktig kärna för
hur svensk undervisning förväntas utformas och utvecklas. Svenskt kunskapsperspektiv skiljer sig i flera avseenden i relation till övriga Europa (Carlgren
m.fl. 2009). Därmed blir en beskrivning av kunskapsperspektivet nödvändig i
detta sammanhang då det utgör ett nav för hela reformsystemet och relaterar
till hur läraruppdraget kan ta form. Begrepp som t.ex. mål, undervisning och
bedömning som används i svenska texter, samt allmänna råd etc. behöver förstås
utifrån ett svenskt kunskapsperspektiv. Avslutningsvis ges en översiktlig beskrivning av några betydelsefulla förändringar som skett i skolans inre verksamhet
under de senaste decennierna.

4. En kritisk granskning av den forskning som ramverket bygger på ligger utanför syftet av
föreliggande rapport.
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Förändrad styrning och skolvalsmöjligheter
De utbildningsreformer som genomfördes under 1990-talet hade sin grund i
ett förändrat styrsystem (SOU 1988:20). Från att skolväsendet tidigare hade
varit starkt centraliserat inleddes en reformrörelse mot avreglering och decentralisering. Sverige gick från att ha haft ett centraliserat skolsystem till ett decentraliserat system (Skolverket, 2009, SOU 2014:5). Huvudmannaskapet för skolväsendet överfördes 1991 från staten till kommunerna. Syftet med reformerna
var att öka det lokala handlingsutrymmet och därmed gynna skolans kvalitet
och höja skolresultaten. Staten skulle ange mål, krav och riktlinjer för utbildningen. Huvudmännen skulle ansvara för organisationen av utbildningen samt
att följa upp och utvärdera måluppfyllelsen för att vid behov kunna förändra
verksamheter så att målen uppfylls (Skolverket, 2012). Genom den förändrade
styrningen fick huvudmännen överta ansvaret för utbildningens organisation
medan urval av innehåll och arbetssätt överfördes till verksamhetsnivån. Syftet
med en målstyrd, decentraliserad skola var att den skulle vara en självutvecklande organisation, där ansvaret för skolans verksamhet skulle flyttas närmare de
professionella. Skolledare och lärare skulle ges ett ökat inflytande över verksamhetens utformning och vara de drivande krafterna i förändringsarbetet eftersom
de ansågs vara de som bäst känner de lokala förhållandena. De skulle ansvara för
att de nationella målen omvandlades till lokala mål och att de uppfylldes (Klette
m.fl. 2000; Lindblad, 2004; Lindensjö & Lundgren, 2000). Genom mål- och
resultatstyrningen ställdes därmed nya krav på skolledare och lärare och förutsättningarna förändrades vad gäller lärares planering och genomförande av
undervisningen samt bedömning (Carlgren & Klette, 2008).
I samband med reformeringen av utbildningssystemet skapades nya möjligheter för andra huvudmän än kommunen, t.ex. kommersiella företag och ideella
föreningar, att starta skolor. Bidragssystemet förändrades och en s.k. skolpeng
infördes (prop. 1991/92:095). Alla skolor oavsett huvudman skulle få samma
ekonomiska stöd och skolpengen var ett sätt att stimulera etableringen av fristående skolor. Tanken var att elever och föräldrar skulle erbjudas möjlighet att
välja skolor för sina barn. Även lärare och skolledare kunde nu välja bland olika
arbetsgivare. År 1992 infördes fria skolval. Sedan dess har många fristående
skolor etablerats och idag går drygt tio procent av landets niondeklassare i en
fristående skola. I den tidigare skollagen reglerades fristående skolor i ett särskilt
kapitel som innebar särskilda villkor (1985:1100). I den nu gällande skollagen
är principen lika villkor för fristående och kommunala skolor (2010:800).

Läroplaner och kursplaner
År 1994 kom nya nationella läro- och kursplaner som kan ses som en del av
1990-talets omfattande reformering av skolan. Mål- och resultatstyrning och
ett nytt kunskapsrelaterat betygssystem infördes. Dessa styrdokument var
uppbyggda efter principen för målstyrning och beskrev mål att sträva mot
och att uppnå, samt betygskriterier som fastställde vad som skulle krävas för
att uppnå olika betyg. Betygssystemet angav även en lägsta nivå för elever att
uppnå. Huvudmän, rektorer och lärare fick därmed i uppdrag att säkerställa
att alla elever minst skulle uppnå betyget godkänt. Den mål- och kriteriestyrda
utbildningen innebar att lärarna skulle tolka och konkretisera nationella mål
och kriterier. Tidigare hade läroplaner till stora delar föreskrivit såväl stoff som
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organisering och uppläggning av verksamheten. Den nya styrningen innebar
att det var målen som skulle styra verksamheten. I och med de nya läroplanerna
förväntades lärare göra egna uttolkningar med beaktande av lokala betingelser.
Tolkningsarbetet uppfattades av lärare som omfattande och tidskrävande
(Skolverket 2009a). För att kontrollera den målstyrda skolans verksamhet skapades olika uppföljnings- och utvärderingsinstrument, bl.a. nationell utvärdering
och skolinspektion (Skolverket 2009a). Tillsynen över kommunal och fristående
skolverksamhet regleras i skollagen (2010:800).
Höstterminen 2011 infördes en ny läroplan med kursplaner för grundskolan.
Lgr 11 innehåller tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag, 2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen och 3. Kursplaner och kunskapskrav.
I de övergripande målen anges de normer, värden och kunskaper som alla
elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. Målen anger riktningen på
skolans arbete. Tanken är att de långsiktiga målen ska konkretiseras och preciseras i relation till det centrala innehållet. I kursplanerna anges ämnets syfte
och centralt innehåll för årskurserna 1–3, 4–6 och 7–9. Kunskapskrav anges för
slutet av årskurs 3, 6 och 9. Genom Lgr 11 infördes en ny sexgradig betygsskala
med fem godkända steg A–E och F som är ett icke godkänt betyg. Betyg ges i
årskurs 6–9 i alla ämnen som eleven fått undervisning i5. Sammanfattningsvis
kan sägas att principen om mål- och resultatstyrning samt kunskapsperspektivet
från den läroplan som kom 1994 (Lpo 94) finns kvar i Lgr 11. Vidare ligger
kravet kvar på att organisera en undervisning som säkerställer att alla elever får
förutsättningar att ”nå målen”.

En vidgning av kunskapsbegreppet
I och med Lpo 94 introducerades ett vidgat kunskapsbegrepp. Tidigare hade
det dominerande talet om kunskap begränsats till att främst omfatta påståendekunskaper. I läroplanskommitténs huvudbetänkande Skola för bildning (SOU
1992:94), som var ett förarbete till Lpo/Lpf 94, knöts skolans kunskapsuppdrag
till bildningsbegreppet vilket hade varit frånvarande i diskussionen kring skolan
sedan andra världskriget (Carlgren, 2011). Genom att skolans kunskapsuppdrag
nu knöts till bildningsbegreppet behövdes en analys och vidgning av kunskapsbegreppet (SOU 1992:94; Carlgren, 2009). Utifrån det syftet formulerades
ett kunskapsbegrepp som inkluderade fyra olika former för kunskap, de s.k.
”fyra F:en”: kunskap som fakta (veta att), kunskap som förståelse (veta varför),
som färdigheter (veta hur) och som förtrogenhet (veta vad). Tanken var att
undervisningen måste ta form på ett annat sätt än den hade gjort tidigare. Det
handlade om att skapa miljöer för lärande där elever skulle ges möjligheter att
utveckla förmågor. Tanken var att de fyra kunskapsformerna snarare skulle ses
som komplementära med krav på samtidighet, än som isolerade och hierarkiska enheter. Det går därför inte att säga att man först lär sig fakta och därefter
utvecklar förståelse och färdigheter och eventuellt, till sist, förtrogenhet, utan
undervisningen måste organiseras så att varje enskild elev ska få tillgång till alla
kunskapsformer (Carlgren, 2009). Vidare framhålls att kunskap inte kan isoleras
från det sammanhang där den används och utvecklas.

5. Förutom språkval där betyg ges från och med årskurs 7.
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Olika sätt att förstå kunskap och lärande
Sättet att förstå kunskap och lärande har förändrats (Eriksson, 2007; Carlgren,
2006). Carlgren (2006) har utformat nyckelord för att beskriva vad som kan ses
som ett paradigmskifte av skolornas uppdrag.
Tabell 1. Schematisk uppställning av nyckelord som beskriver vad som kan ses som ett paradigmatiskt skifte av skolornas uppdrag.
The ”modern” school

The ”late modern” school

Learning for life

Lifelong learning

Ability to learn – as an input

Ability to learn – as an output

Course (subject matter)

Abilities, competencies

Learning as “taking in”

Learning as developing abilities (becoming competent)

Teaching as transmitting
knowledge

Teaching as initiating students into knowledge cultures

Knowledge as skills

(Subject specific) ways of knowing

Knowledge as substance
– a body “of” and “about”

Knowledge as relation and contextual and intertwine
with praxis
Knowing as seeing and being (discerning and judging)

Källa: Carlgren, 2006 (2006: 5–6)

De drag som representerar det moderna och senmoderna kunskapstänkandet
samexisterar i skolor och i läroplaner. Vad som dominerar kan variera. Skolans
uppdrag som det skrivs fram i de senaste läroplanerna (Lpo 94 och Lgr 11) har
flera senmoderna drag.
I det moderna perspektivet betraktas kunskap i huvudsak som information
eller fakta. Att bli kunnig i ett modernt perspektiv är att tillägna sig en bestämd
mängd kunskap och med den som grund kunna handla på önskvärda sätt. Att
vara kunnig innebär utifrån detta synsätt att inneha ett stort lager av kunskap
och att kunna använda den i specifika situationer (Eriksson, 2007). Tanken
är att elever ska inhämta kunskaper för att sedan kunna använda dem utanför
skolan (Säljö, 2000). Med detta synsätt kan sägas att en elev kan ha mycket eller
lite kunskap och att undervisningen delvis är beroende av elevers minneskapacitet. Således i ett modernt perspektiv är lärarens uppdrag att göra överföringsprocessen så enkel som möjligt (Eriksson, 2007).
I det senmoderna perspektivet ses kunskap som utvecklat inom och därmed
invävt i specifika verksamheter. Kunskap existerar inte i ett vakuum utan är
invävd i en kontext där situationen ses som central. Kunskap kan därmed inte
frikopplas från de sammanhang den utvecklats och använts i. Att bli kunnig
utifrån detta synsätt innebär att behärska de redskap, kommunikationsmönster,
normer och regler som kan ses som karakteristiska för en specifik verksamhet.
Detta kunnande är inte oproblematiskt att överföra till andra verksamheter eller
situationer. Lärarens pedagogiska utmaning blir överföring (Eriksson, 2007).
Det kunskapsperspektiv som kom till uttryck genom de ”fyra F:en” var
svårt att tolka för lärare och kom att uppfattas som hierarkiskt (Carlgren, 2011).
Troligtvis påverkades tolkningen av tidigare traditioner och Blooms taxonomi
som dominerat samtida diskussioner om kunskap (Bloom et. al, 1956). En
konsekvens av tolkningen kom till uttryck i att de ”fyra F:en” kopplades till
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olika betygssteg. Fakta tolkades som godkänt och de andra kunskapsformerna
var förbehållna högre betyg (Carlgren, 2011). De kunskapsmetaforer som brukar användas för att beskriva skillnaden mellan de olika synsätten är att sträva
omkring i ett landskap kontra att kliva upp på en stege. De nya kunskapskraven
i Lgr 11 är formulerade på ett sätt för att motverka en sådan tolkning.

Förändringar i skolans inre
verksamhet ur svenskt grundskoleperspektiv
Samhällsförändringar, nya reformer, läroplaner och betygssystem påverkar
lärares arbete även om denna påverkan inte är linjär eller enkel. Dessutom lever
skoltraditioner och tidigare reformer kvar i skolan. Lärare och skolor har också
lokala problem som måste lösas och som påverkar verksamhetens utformning.
Individuella arbetssätt eller ”eget arbete” är ett exempel på en arbetsform som
utvecklats utifrån lärares behov (Carlgren, 1994; Eriksson, 2005; Österlind,
1998). Det som realiseras i undervisningen kan beskrivas som en verksamhet
som tar form mellan samhälleliga traditioner och förändringar, lärares
utbildningar, lokala skoltraditioner, skolors olika behov och äldre och nyare
reformer. På så vis förändras undervisning genom samspel mellan tradition och
förnyelse.
Under de femtio år som grundskolan funnits har undervisningsformer som
klassrumsundervisning, grupparbeten, och individuellt arbete förekommit.
Klassrumsstudier visar att det har skett en förändring i arbetsformer både vad
gäller innehåll och omfattning. Jämförelsen av arbetsformer försvåras genom att
innebörden i de olika undervisningsformerna ändrats över tid. Helklassundervisningen har idag ett annat innehåll än tidigare. Individuellt arbete har utvecklats till flera olika varianter och grupparbete kan organiseras på olika sätt. Forskning ger indikationer på att individuella arbetsformer har ökat på bekostnad av
gemensamma, kollektiva arbetsformer (Granström, 2003; Skolverkets nationella
utvärderingar 2003; Skolverket, 2009). Sahlström (2008) visar i sin forskningsgenomgång att det trots ökande antal forskningsprojekt fortfarande finns för lite
forskning om den aktivitet som förefaller dominera klassrum idag.
Helklassundervisning, bestod tidigare främst av s.k. katederundervisning där
läraren hade genomgångar, förhörde läxor, läste högt och visade bilder eller
filmer. Klassen hölls ihop och alla deltog i samma aktivitet (jfr. Eriksson, 1999).
I katederundervisningen vände sig läraren till hela klassen samtidigt, underförstått att alla hade förutsättningar att följa med. Innehållet i helklassundervisningen lades på en s.k. medelnivå och uppfattades av somliga elever som trivialt
och ointressant och obegripligt för andra (Dahllöf, 1999; Granström, 2003).
I början av 2000-talet används tiden i helklass alltmer till administrativa och
organisatoriska uppgifter som att t.ex. informera om veckans arbete, gå igenom
material och samla in hemuppgifter. Lärarens roll som kunskapsförmedlare har
minskat och rollen som arbetsledare ökat (Granström, 2003). I jämförelse med
EU/OECD-genomsnittet har elever i svensk grundskola mindre helklassundervisning och lyssnar i lägre grad till längre genomgångar av läraren (Skolverket,
2009b).

14  MED FOKUS PÅ LÄRARE OCH ELEVERS LÄRANDEMILJÖER

Individuellt arbete har genomförts på olika sätt. ”Enskilt arbete” eller bänkarbete
ses som ett komplement till lärarens genomgångar i klassen. Läraren avsätter tid
för att alla elever ska arbeta med samma typer av uppgifter samtidigt. Det innebär att eleverna arbetar vidare i arbetsböcker med det innehåll som läraren gått
igenom, t.ex. matematikuppgifter eller att läsa en ”bänkbok” (Eriksson, 2005).
En annan variant av individuellt arbete är ”eget arbete” (Österlind, 1998). Eget
arbete är ett arbetssätt där eleverna planerar och arbetar på egen hand, oberoende av övriga elever, med olika uppgifter som läraren mer eller mindre har
definierat i förväg. Uppgifterna kan ha olika svårighetsgrad och omfattning
vilket betyder att eleverna kan välja ambitionsnivå. Arbetssättet ger eleverna
möjlighet att välja innehåll i sina arbetsdagar, vilket innebär att de kan arbeta
i egen takt med olika uppgifter och ämnen (Carlgren, 1994, 2005; Eriksson,
1999; Eriksson m.fl. 2004; Granström, 2003; Ståhle, 2006; Österlind, 1998,
2005). Individualisering i form av eget arbete, egen planering, individuella
planer och egna val kan ses som exempel på skolans medverkan till utveckling
av ungdomar för ett senmodernt samhälle (Carlgren, 2006; Österlind, 1998).
Ungdomarna förväntas genom individuella arbetsformer styra sig själva på ett
annat sätt än tidigare (Eriksson m.fl. 2004; Granström, 2003; Ståhle, 2006;
Skolverket, 2009b; Österlind, 1998, 2005).
Vad som vidare har förändrats under de senaste två decennierna är att den
tidsordning som tidigare styrt skolans innehåll och organisation, och som utgick
från långsiktiga och rationella principer, t.ex. i form av timplan, raster och
lektioner, nu utmanas av flexibilitet och variation (Eriksson m.fl. 2004; Laursen,
2004; Sundberg, 2005). Även nya redskap som stöd för elevernas individuella
arbeten, t.ex. planeringsböcker, har skapats (Österlind, 1998). En annan stor
förändring vad gäller undervisning och arbetsformer är användningen av datorer
(Pedersen & Skolverket, 1998). Skolverket redovisar undersökningar där det
framgår att datortillgången och användningen av datorer i svensk grundskola
är omfattande (Skolverket, 2009). Informationsteknik har bidragit till mer
varierade arbetssätt och mer självständigt arbete för eleverna (Fleischer, 2013;
Åkerfeldt m.fl. 2013).
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2
LÄRARES KOMPETENS
OCH UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Lärares kompetens och
utvecklingsmöjligheter
I ramverket definieras en lärare som en person vars yrkesutövning innefattar
överföring av kunskaper, attityder och färdigheter som är fastslagna för elever i
ett utbildningsprogram.6 Denna definition är inte beroende av de kvalifikationer
som innehas av läraren och inte heller om de realiseras på ett kvalificerat sätt.
Lärare är direkt inblandade i undervisning av elever. De kan vara klasslärare,
specialpedagoger; lärare som arbetar med hela klassen i ett klassrum, i små
grupper i t.ex. resursrum, eller i en-till-en undervisning i eller utanför ett ordinarie klassrum. Definitionen baseras på tre begrepp; aktivitet, profession och
utbildningsprogram. Aktivitet exkluderar de som inte har aktiva läraruppdrag;
profession exkluderar de som arbetar tillfälligt, som volontärer eller i stödjande
funktioner t.ex. från andra yrkesgrupper; utbildningsprogram exkluderar personer som tillhandahåller andra tjänster till elever och rektorer utan under
visningsuppdrag.
De frågor som i TALIS-enkäten inriktas mot lärare omfattar lärares grundutbildning, introduktion i yrket7 samt kompetensutveckling. Bakgrunden till
detta är att internationell forskning enligt ramverket tyder på att lärares kvalitet
har betydande konsekvenser för kvaliteten i skolan och elevers framgång. Andra
aspekter som är betydelsefulla för skolans kvalitet handlar om att attrahera
människor till läraryrket samt att få lärare att stanna kvar i yrket.

Lärarutbildning, lärarbehörighet
och introduktion till yrket
TALIS ramverk och enkäten
I ramverket beskrivs att det i många länder finns flera vägar till läraryrket.
Vanligast är genom lärarutbildning. Vidare framhålls att strukturen och inne
hållet i lärarutbildningarna varierar mellan länder men vissa likheter finns såsom
ämnesstudier, didaktisk utbildning och verksamhetsförlagd utbildning.
I ramverket redovisas att forskningen kring genomslagskraften av lärarutbildningens påverkan vad gäller lärares visioner, arbetssätt och effektivitet, med
avseende på elevers måluppfyllelse, är relativt begränsad och ger motsägelsefulla
resultat. Dock framgår av ramverket att ett antal studier och utvärderingar
påvisar en positiv relation mellan lärarutbildningen och undervisningens
genomslagskraft. Vidare framhålls att det finns forskningsresultat som visar
att de praktiska delarna av lärarutbildningen kan ha en positiv effekt på några
aspekter såsom lärares självtillit, motivation för undervisning, föreställningar om
undervisning och lärande samt undervisningsmetoder. Men även om lärarutbildningen kan vara viktig för lärares yrkesutövning så är det inte tillräckligt för
6. Ramverket använder en definition som är i linje med OECD’s Indicators of Education
Systems (INES) formella definition.
7. I ramverket och även på svenska har begreppet induktion används för att beskriva introduktionsperioden. I Aspenfors & Hansén (2011) används begreppet utifrån två betydelser;
1) den fas i lärares yrkesarbete som omfattar de första åren efter utbildningen; 2) innehållet i
det stödjande program som lärare erbjuds under denna tid.
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att täcka alla lärares kunskapsbehov. Speciellt utveckling av färdighetskunskap,
som lärare får möjlighet att utveckla i och genom praktisk erfarenhet, ses som
otillräcklig.
I enkäten ställs frågor om lärarens formella utbildning (lärarexamen och
speciallärarexamen) och högsta utbildningsnivå (lärarenkät, fråga 10, 11 och
49). Vidare efterfrågas om lärare har formell utbildning vad gäller ämneskunskaper, didaktik, verksamhetsförlagd utbildning och bedömning av elevers
kunskaper (läkarenkät, fråga 12). De får även redovisa vilka ämnen som ingick i
deras formella utbildning och vilka ämnen de undervisar i (lärarenkät, fråga 14
och 15). Slutligen får de svara på i vilken utsträckning de kände sig förberedda
i sin yrkesprofession vad gällde ämnesdidaktik, didaktik, klassrumspraktik och
bedömning (lärarenkät, fråga 13).
Introduktionsperiod och mentorstöd
I ramverket görs ett antagande om att en introduktionsperiod då nya lärare får
möjlighet att introduceras till yrket, eventuellt med stöd av mentor, kan bidra
till att få lärare att stanna kvar i yrket. I ramverket hävdas att flera internationella studier visar att omsättningen är störst under de första åren. De upplevda
påfrestningarna leder till att många överväger att byta yrke. Detta är inte specifikt för enskilda länder utan är en generell aspekt.
Studier som redovisas i ramverket framhåller mentorskap som en viktig resurs
för nya lärare, men att effekten av mentorskap kan ses som begränsad. Några
studier visar dock att mentorskapet tycks påverka lärares klassrumskompetens
samt förmåga att hantera tid och arbetsbelastning. I enkäten ställs frågor om hur
lång erfarenhet lärare har av läraryrket och andra yrken (lärarenkät, fråga 5). Det
ställs också frågor om läraren deltagit i något introduktionsprogram under sin
första anställning som lärare och vad programmet innehöll (lärarenkät, fråga 19).
Ett introduktionsprogram definieras som en serie strukturerade aktiviteter för att
stödja lärares introduktion till yrket, t.ex. mentorskap från erfarna lärare. Lärare
får också besvara om de för närvarande har en mentor eller om de är utsedda att
vara mentor åt en nyutbildad lärare (lärarenkät, fråga 20). Även rektorerna får
frågor kring introduktionsprogram för nya lärare. Frågorna handlar om vem som
får delta och vilka aktiviteter som ingår i programmet (rektorsenkät fråga, 33 och
34). Frågorna i rektorsenkäten gällde också om de nya lärarna blir erbjudna en
mentor och om mentorn har samma undervisningsämne(n) som den nya läraren.
Rektorerna får också uppskatta vikten av ett mentorsprogram för lärare och skolor
(rektorsenkät, fråga 35, 36 och 37).
Anställningsform och arbetstidsomfattning
I lärarenkäten ställs frågor kring lärares anställningsform (lärarenkät, fråga 6).
Vidare ställs frågor om arbetstidsomfattning (lärarenkät, fråga 3 och 4) och om
läraren arbetar i flera skolor (lärarenkät, fråga 7 och 8). Lärarna får även redovisa
hur många timmars arbetsvecka de har enligt anställningskontraktet (lärarenkät,
fråga 50).
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Svenska styrdokument
Svensk lärarutbildning och behörighetsregler för lärare ändrades 2011. Enligt
skollagen (Skollag 2010:800) är det ”endast den som har legitimation som
lärare /…/ och är behörig för viss undervisning som får bedriva undervisningen”
(skollagen 2 kap. 13 §). Endast den som har legitimation får anställas som lärare
utan tidsbegränsning och ansvara för undervisningen (2 kap. 15 och 20 §§).
Betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisningen vid den
tidpunkt när betyg ska sättas.
Om läraren eller lärarna inte är legitimerade, ska beslutet fattas tillsammans
med en lärare som är legitimerad. Kan dessa inte enas ska betyget beslutas av
den legitimerade läraren under förutsättning att han eller hon är behörig att
undervisa i det ämne som betyget avser. I annat fall ska betyget beslutas av
rektorn (3 kap. 16 §). Lärare som har behörighetsgivande examen, tillfredsställande resultat från introduktionsperiod och är lämplig att bedriva undervisning
kan ansöka om legitimation hos Statens skolverk. Detta är huvudreglerna för
legitimationssystemet, men undantagen är många. Reformen är fortfarande
under utveckling.
Lärarutbildning
Nya lärarutbildningar infördes 2011, samtidigt som Lgr 11 togs i bruk. Ingen
lärare hade ännu, våren 2013 (när enkäten besvarades), tagit examen från den
ämneslärarutbildning med inriktning mot skolår 7–9 som startade då.
I högskoleförordningens examensbeskrivningar som gäller för de nya lärarutbildningarna anges vilka förmågor och kunskaper som studenter ska uppfylla
för en lärarexamen. Centrala krav i examina är såväl pedagogisk skicklighet och
gedigna ämneskunskaper som förväntas uppnås genom teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning.

Sverige har numera fyra olika lärarexamina:
1. Förskollärarexamen
2. Grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och skolår 1–3,
4–6 eller fritidshem
3. Ämneslärarexamen med inriktning mot skolår 7–9 eller gymnasieskola
4. Yrkeslärarexamen
Ämneslärarexamen, år 7–9, omfattar idag 240 högskolepoäng (hp) vilket
motsvarar fyra års heltidsstudier. Studierna omfattar tre delar: utbildnings
vetenskaplig kärna, ämnes- och ämnesdidaktiska studier och verksamhetsförlagd
utbildning (VFU). De ämnesdidaktiska studierna omfattar två eller tre ämnen
relevanta för undervisning inom grundskolans årskurs 7–9 (prop. 2009/10:89).
Den utbildningsvetenskapliga kärnan ska innehålla utbildningens historia,
demokratins grunder, läroplansteori och allmändidaktik, vetenskapsteori, lärandeteorier, specialpedagogik, sociala relationer samt bedömning och utvärdering
(SOU 2008:109). Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen organiseras i samarbete med kommunerna och genomförs i såväl kommunala som
fristående skolor. Under VFU:n deltar lärarstudenten i skolans arbete.
Betänkandet SOU 2008:109 föreslog att lärarutbildningarna, förutom
yrkesexamen, också skulle leda till generella examina som högskoleexamen,
kandidatexamen, magisterexamen eller masterexamen beroende på utbildning-
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ens längd. Tanken var att det skulle höja lärarutbildningarnas attraktionskraft
och att betona att lärarutbildning ska ses som akademiska yrkesutbildningar.
Utbildningarna blev därmed anpassade till Bolognamodellens struktur med
möjligheter att gå vidare till högre nivåer. Upplägget hade även för avsikt att
skapa möjligheter till utlandsstudier för studenter och en förhoppning om ökad
internationalisering.
De nuvarande fyra lärarexamina har ersatt den tidigare enhetliga lärarexamen.
Enligt Lärarutbildningskommittén (LUT) var en sammanhållen lärarutbildning ett mål i sig. De olika lärarkategorierna skulle kunna närma sig varandra
så att en gemensam kompetens skulle kunna utvecklas. Vidare framhölls att en
sammanhållen lärarutbildning skulle kunna bemöta ett växlande behov av lärare
för olika åldersgrupper genom att lärare skulle kunna flyttas mellan årskurser
och skolformer (SOU 1999:63). Den tidigare lärarutbildningen innehöll tre
delar: ett gemensamt allmänt utbildningsområde (AUO8), ett område med en
eller flera inriktningar mot ämne eller ämnesområde och ett utbildningsområde
för specialiseringar. I utbildningen ingick även verksamhetsförlagd utbildning
(VFU) (högskoleförordningen 2001:23). Studierna för grundskolans senare år
omfattade 180 poäng.
Förutom de längre lärarutbildningarna finns det i Sverige kortare kompletterande lärarutbildningar för personer som redan har högskolestudier (SFS
2011:686). Den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) fanns redan
som en studiegång i den tidigare lärarutbildningen. Argumenten för en kortare pedagogisk utbildning är att det är betydelsefullt för skolans utveckling att
personer med olika bakgrund och erfarenheter och som har intresse för läraryrket får möjlighet att utbilda sig så att deras kompetenser tas tillvara (prop.
2009/10:89). Inträdeskraven är ämnesstudier från universitet/högskola inom
ämnen som finns i skolan.9 I utbildningen ingår kurser i pedagogik, ämnes
didaktik, betyg och bedömning, specialpedagogik och etik samt verksamhets
förlagd utbildning. Utbildningen omfattar tre terminers heltidsstudier (90 hp).
Lärarlegitimation och introduktionsprogram med mentorstöd
Introduktionsperiod med mentorstöd infördes i och med lärarlegitimationen
2011. Inledningsvis ges en beskrivning av de regler som gällde när lärare och
rektorer besvarade enkäten våren 2013. Avslutningsvis redovisas de förändringar
vad gäller introduktionsperiod och legitimation som föreslås träda i kraft den
15 juni 2014.
I mars 2011 beslutade riksdagen om att införa ett legitimationssystem för
lärare. I bakgrundstexten till beslutet (SOU 2008:52) anges tre skäl till varför
lärarlegitimation införs.

1. Kvaliteten i utbildningssystemet ska stärkas.
2. Elevernas resultat ska förbättras.
3. Likvärdigheten för barn och elever ska tryggas.

8. Inom AUO återfanns kurser som skulle ge kunskaper och perspektiv på lärande och utveckling samt på lärarrollens allmänna krav och villkor.
9. Ämneskunskaper i ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier med
fördjupning om minst 120 högskolepoäng samt ämneskunskaper i ett andra undervisningsämne som motsvarar ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng.
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En förhoppning är bl.a. att yrkets status ska höjas och att rekryteringen till
yrket därmed ska öka. Lärarlegitimationen innebär att nyutbildade lärare ska få
sin lämplighet prövad under en introduktionsperiod för att efter godkännande
kunna söka om lärarlegitimation. Beslutet hävdas politiskt som en dubbel kvalitetssäkring. Lärarutbildningen är tänkt att ansvara för kvaliteten i lärarexamen
och yrkeskåren får uppgiften att bedöma den blivande lärarens lämplighet i
yrket. De nyutbildade kommer att på detta sätt få sin kompetens prövad två
gånger. Enligt skollagen får endast den som har legitimation som lärare och är
behörig för viss undervisning bedriva undervisning och sätta betyg.10
Lärare som blir klara med sin utbildning efter den 1 juli 2011 ska delta i ett
introduktionsprogram med mentorstöd för att få ut sin lärarlegitimation (skollagen, 2010:800, 2 kap. 16§). Rektor ska ansvara för att introduktionsperioden
planeras, genomförs och dokumenteras samt utse en mentor. Mentorerna ska
enligt behörighetsförordningen vara en legitimerad lärare som helst har några
års erfarenhet samt är behörig inom samma ämnen/kunskapsområden. Avsikten
med introduktionsperioden är att skapa en kontinuitet mellan lärarutbildning
och yrkesliv. Skolverket (2011a) föreskriver att introduktionsperioden ska syfta
till att underlätta yrkesanpassningen samt att:
• ge stöd på ett yrkesmässigt, personligt, och socialt plan
• stimulera till professionell utveckling
• skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö för läraren
• utveckla lärarens förståelse för skolan som arbetsplats samt dess roll i samhället.
Introduktionsperioden har utformats för att svara mot dubbla syften. Förutom
att de nyutbildade lärarna ska få stöd och hjälp ska även deras lämplighet för
yrket bedömas. Det är rektors uppgift att bedöma de nyutbildade lärarnas lämplighet och mentorn förväntas ge rektor underlag för bedömningen (Skolverket,
2011a, SKOLFS 2011:37).
Förslag om ändrade regler
I april 2014 kom förslag om ändrade regler vad gäller introduktionsperiod
och legitimation för lärare. I propositionen 2013/14:220 föreslås att lärare
ska kunna få sin lärarlegitimation direkt efter examen, vilket betyder att en
genomförd introduktionsperiod och kravet på lämplighet att bedriva undervisning inte längre ska vara ett villkor för legitimation. I förslaget kvarstår
introduktionsperioden men bedömningen av lämplighet tas bort. Huvudmannen får ansvaret för att den nyutexaminerade läraren får en ettårig introduktionsperiod omedelbart efter examen. I lagrådsremissen (2014) Ändrade regler
om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare, föreslås
ändringar i skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800) enligt ovan. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 juni
2014.

10. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
vilken utbildning som krävs för att vara behörig att bedriva viss undervisning i skolväsendet,
Lag (2011:189). I SFS 2011:326 om behörighet och legitimation finns bestämmelser om vilken
utbildning som krävs för att vara behörig att bedriva viss undervisning i skolväsendet och
andra bestämmelser om behörighet för lärare.
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TALIS ramverk och enkät i jämförelse med svenska styrdokument
I ramverket framhålls att lärarutbildning är den vanligaste vägen till läraryrket.
I svensk lärarutbildning (den nuvarande och äldre) ingår de områden som finns
som svarsalternativ i enkäten, det vill säga ämneskunskaper, didaktik, bedömning och verksamhetsförlagd utbildning (lärarenkät, fråga 12).
En fråga i enkäten (lärarenkät, fråga 10) handlar om lärares högsta formella
utbildning. För behöriga ämneslärare i årskurs 7–9 i Sverige är högskoleutbildning/universitetsutbildning 3–5 år det alternativ som motsvarar dagens ämneslärarexamen och även den lärarutbildning som gällde tidigare. Andra alternativ
som anger en utbildning som är kortare än 3 år ger inte lärarlegitimation. Det
kan finnas lärare med doktors- eller licentiatexamen men som saknar lärarutbildning.
Lärarens formella utbildning i relation till de ämnen de undervisar i efterfrågas också (lärarenkät, fråga 14). Svarsalternativet ”ej högskoleutbildning
eller högskoleutbildning upp till två år” ger inte formell behörighet. De andra
alternativen är rimliga för behöriga lärare, det vill säga:
a) universitets- eller högskoleutbildning omfattande tre till fem år
b) ämnesspecialiseringar som fanns som del i den äldre lärarutbildningen
c) genom nationella satsningar t.ex. VAL – vidareutbildning för lärare utan
lärarexamen och Lärarlyftskurser (se vidare s. 20) som utbildning inom
lärartjänst.
Frågorna 14 och 15 i lärarenkäten behandlar vilka ämnen som ingick i lärarens
formella utbildning och vilka ämnen som lärare undervisar i. I den lärarut
bildning som föregick den nuvarande hade lärarstudenter möjlighet att forma
sin utbildning genom egna val vilket bidrog till att vissa ämnen och ämneskombinationer valdes oftare än andra. Det är en av orsakerna till att det finns
överskott av vissa ämneskombinationer och brist på andra. Anställda lärare kan i
en skola undervisa i ett av de ämnen de har formell kompetens i, men också
i ämnen som de saknar behörighet för.
Lärares arbetstidsomfattning (lärarenkät, fråga 3 och 4) och om läraren
arbetar i flera skolor (lärarenkät, fråga 7 och 8) kan också relateras till lärarbehörighet. Skolor i glesbygd kan t.ex. ha svårt att rekrytera behöriga lärare för
undervisning i ämnen som ger ett mindre antal timmar. I stället låter man lärare
anställda på skolan undervisa i ämnen som de saknar formell utbildning i. Att
lösa frågan på det sättet kan vara en fördel för lärare som annars kanske inte
skulle kunna få den tjänsteomfattning de önskar eller vara tvungna att arbeta
på flera arbetsplatser (SOU 2013:30). I Sverige är lärarbehörighet ett problem.
Skolverket redovisar att ungefär hälften av alla lärare med pedagogisk högskole
examen i grundskolan (årskurs 7–9) har ämnesutbildning i de ämnen som de
undervisar i (läsåret 2011/12). Det betyder att det är ett stort antal svenska
elever som inte har ämnesbehöriga lärare. Detta gäller för både de kommunala
och de fristående skolorna (Skolverket, 2013c).
Lärarutbildningen – förberedelse för yrket
I ramverket framgår att nyutbildade lärare inte känner sig tillräckligt förberedda
inför läraryrket efter lärarutbildningen. Den svenska lärarutbildningen är
grundad på likartade resonemang vilket bl.a. kommer till uttryck i utredningen
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inför en ny lärarutbildning (SOU 2008:109). Där redovisas en studie kring lärares uppfattningar om hur väl utbildningen förberett dem inför yrket. Frågorna
gällde områden som definieras som för läraryrket centrala kunskapsområden.11
Studiens resultat visar att en hög andel lärare generellt upplevde en stor osäker
het.12 Exempelvis kände de sig osäkra i relation till läs- och skrivutveckling,
bedömning av elevers kunskaper, utvecklingssamtal samt att vara pedagogisk
ledare i klassrummet.
Introduktionsperiod, mentorskap och lärarlegitimation
De nyligen reformerade svenska styrdokumenten är grundade i likartade resonemang som kommer till uttryck i ramverket vad gäller betydelsen av en reglerad
introduktionsperiod med mentorstöd för nyutbildade lärare. Svenska styrdokument och ramverket utgår ifrån att introduktionsperiod och mentorskap kan
öka sannolikheten för att få behålla lärare som annars kanske skulle ha slutat
under sina första år i yrket. Introduktionsperiod är en ny företeelse i svensk
skola.13 Tidigare var det upp till varje enskild skola att introducera nya lärare
på det sätt de önskade. I en granskning av Skolinspektionen (2012) framgår att
majoriteten av de rektorer som ingick i den undersökningen saknade rutiner
för hur nyanställda introduceras och handleds14. Fråga 19 och 20 i lärarenkäten handlar främst om introduktionsaktiviteter (formella och informella samt
mentorstöd). Dessa frågor kommer att besvaras utifrån de förhållanden som
råder när läraren som nyanställd eller nyutexaminerad anställdes för första
gången. Lärare som anställdes efter 2011 kan förväntas ha deltagit i ett formellt
introduktionsprogram med mentorstöd enligt Skolverkets föreskrifter medan de
som anställdes innan 2011 sannolikt kan sakna erfarenheter av detta.
Det finns flera svenska studier t.ex. Fransson & Morberg (2012) och Paulin
(2007) som visar att många nyexaminerade lärare behöver stöd och hjälp under
den första tiden i yrket. De nya lärarna känner sig ofta lite osäkra och utan kontaktnät. Det man vill och behöver är att få diskutera och reflektera över undervisningen och att få hjälp med att omsätta teoretiska kunskaper i handling.
Utan stöd kan de nyutbildade drabbas av en s.k. praxischock när de möter problem i undervisningen som de är oförberedda på (Carlgren & Marton, 2002).
Praxis inom läraryrket är att den nyutbildade omedelbart efter utbildningen ska
bära det fulla juridiska och pedagogiska ansvaret för sitt arbete. Läraryrket har
därför ibland karaktäriserats som ett ”tidigt högplatå”-yrke vilket betyder att
ansvaret är stort redan från början men att det inte växer i någon större utsträckning under yrkeslivet om de inte byter arbetsuppgifter (Heikkinen m.fl. 2011).
Fransson (2012) menar att mentorstöd för nyutbildade kan betyda mycket för
den fortsatta karriären inom läraryrket. Det kan till och med vara orsaken till
om en lärare väljer att fortsätta i yrket eller ej.

11. De centrala kunskapsområdena är ämneskunskaper, läs- och skrivutveckling, prov och
bedömning, IKT-kunskaper, lärandeprocesser, utvecklingssamtal, mångfaldens skola och samhälle, lokalt utvecklingsarbete, ta tillvara och reflektera över forskningsresultat, pedagogiskt
ledarskap, utvärdering.
12. Frågor ställdes till yrkesverksamma lärare.
13. SKOLSF 2011:37.
14. I en undersökning av rektorers ledarskap som ansvarig för den pedagogiska verksamheten där
det ingick 30 grundskolor i 12 kommuner, 22 kommunala och 8 fristående skolor.
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Att den nyutbildade läraren behöver stöd framgår av ramverket, svenska styrdokument och forskare, men i svenska mentorers uppdrag ingick, när enkäten besvarades våren 2013, även att ge rektor underlag för bedömning av den nyutbildade
lärarens lämplighet. Den dubbla rollen ses av svenska forskare som problematisk
då den kan påverka relationen och kommunikationen mellan mentor och den
nyutbildade läraren (Bronäs & Ståhle, 2013; Fransson, 2012). Studier har visat att
mentorn tenderar att kontrollera eller begränsa den nyutbildade lärarens agerande
snarare än att stötta och uppmuntra. Det kan bidra till att begränsa den nya lärarens möjligheter till utveckling och lärande (Lindgren & Moberg, 2012). Bedömningsaspekten finns inte med som någon fråga i rektors- och/eller lärarenkäten.
Frågorna till rektorerna är inriktade mot utbudet av introduktionsprogram,
introduktionsprogrammens innehåll samt vilket stöd som rektorerna menar att
introduktionsprogrammen ger (rektorsenkät, fråga 32–37). Lärare besvarar frågor
om de deltagit i något introduktionsprogram eller om de själva är mentorer åt en
eller flera lärare (lärarenkät, fråga 19 och 20).
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3
KOMPETENSUTVECKLING

Kompetensutveckling
TALIS ramverk och enkäten
Forskning som redovisas i ramverket framhåller att kompetensutveckling tycks
ha störst påverkan på lärarnas eget lärande, följt av lärarens beteende med indirekt påverkan på elevers lärande. Några aspekter som kompetensutveckling kan
ha effekt på är: undervisningsmetoder, lärares självtillit (dvs. lärares tilltro till sin
förmåga att behärska professionella arbetsuppgifter) och arbetstillfredsställelse.
På vilket sätt som kompetensutveckling kan bidra till utveckling kan bero på
hur läraren bedömer kvaliteten och användbarheten i den kompetensutveckling
de medverkar i och hur skolmiljön fungerar som stöd för lärarens utveckling.
Kompetensutveckling för lärare kan bidra till ett positivt klimat på skolan, men
det kan också vara tvärtom att skolans miljö är det som stödjer lärares utveckling. Den speciella skolkontexten kan säga något om lärares behov av utveckling och vilket innehåll lärare erbjuds. Den specifika skolans sammanhang har
därmed betydelse för lärarens kompetensutvecklingsbehov och vilken kompetensutveckling som erbjuds.
Kompetensutveckling sägs också ha inverkan på lärares trivsel samt ge nödvändiga redskap för att kunna anpassa sig i en föränderlig miljö. I forskning
som redovisas i ramverket antas att lärare som skapar en känsla av professionell
utveckling genom att delta i kompetensutveckling kan ha en starkare känsla av
yrkeskompetens och högre arbetstillfredsställelse.
Olika kompetensbehov
I ramverket framhålls att kompetensutveckling som hjälper lärare att utveckla
specifika kunskaper om ämnesinnehåll ses som särskild effektiv. Den forskning
som redovisas i ramverket visar vidare att lärares ämnesområden, de årskurser de
undervisar i, är relaterade till deras syn på och behov av kompetensutveckling.
Vikten av att anpassa utbildningars innehåll/ämneskunskaper till lärares specifika behov påpekas också.
Av resultaten från TALIS 2008 framgår att lärares behov av utveckling inte
tillgodoses. Detta gällde särskilt undervisning av elever med behov av särskilt
stöd, informationsteknik och disciplinproblem. I enkäten 2013 ställs frågor
om vilken typ av kompetensutveckling som lärare deltagit i vad gäller specifikt
innehåll och i vilken grad lärarna upplevde att kompetensutvecklingen påverkat
deras undervisning positivt (lärarenkät, fråga 22). Vidare ställs frågor om lärares
upplevda kompetensbehov, innehåll och omfattning (lärarenkät, fråga 26).
Gynnsamma förhållanden för kompetensutveckling
I ramverket framhålls att kompetensutveckling som sker kontinuerligt och
över en längre tid är mest effektivt för att stödja förändringar i lärarnas praktik.
Kompetensutveckling i form av kortare utbildningar eller engångssatsningar
ifrågasätts. Andra förutsättningar vid kompetensutveckling som kan vara önskvärda är att det t.ex. finns möjligheter till aktivt lärande, att det är flera personer
från samma arbetsplats som deltar så att ett gemensamt lärande kan komma till
stånd, alternativt gemensam forskning.
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Under de senaste åren har flera studier enligt vad som framgår av ramverket
betonat vikten av att inkludera kollegiala inslag i lärares yrkesutveckling. Dessa
kan både vara formella eller informella, planerade eller spontana. Kollegialt samarbete kan bidra till att uppmuntra deltagande vad gäller förändring av undervisningsmetoder samt vara en källa till stöd och delaktighet för lärare i skolor
som genomgår förändringar. Även samarbete mellan lärare och lärarutbildare
har visat sig kunna hjälpa lärare att utveckla en mer målmedveten professionell
kunskapsbas. I enkäten efterfrågas vilken form av kompetensutveckling lärare
har deltagit i under de senaste tolv månaderna och i vilken omfattning. Det
ställs också frågor kring hur kompetensutvecklingen var organiserad (lärarenkät,
fråga 25).
Erbjudande och hinder
I ramverket framhålls att olika faktorer på nationsnivå är prediktiva för lärares kompetensutveckling. Det kan vara ekonomiska resurser, tillgång till och
standard på utbildningen. På skolnivå är skolautonomi kontra centralstyrning
betydelsefull i relation till vad som erbjuds. I flera länder försöker skolmyndigheter och skolor organisera kompetensutveckling på arbetstid eller genom att
bevilja tjänstledighet för att stödja kompetensutveckling.
Att avsätta nödvändig tid för kompetensutveckling är ett generellt problem
för lärare i många länder. Att regelbundet avsätta kompetensutvecklingstid kan
vara särskilt svårt för traditionellt lågpresterande skolor där lärare och rektorer
ägnar en betydande del av sin arbetstid till studievägledning och där de kan
känna sig tyngda av rapporter och tester. Vidare kan det vara brist på kvalificerade vikarier samt att de kostnader som är förknippade med vikarier kan vara
ett problem. Detta ses som hinder för att lärare ska kunna delta i kompetensutveckling under skoltid. I enkäten efterfrågas vad lärare uppfattar som hinder
för kompetensutveckling (lärarenkät, fråga 27). Det ställs även frågor kring om
lärare får betala för sin kompetensutveckling, när den äger rum och om de får
någon kompensation för nyttjad fritid (lärarenkät, fråga 23 och 24).

Svenska styrdokument
Enligt skollagen ska huvudmannen se till att lärare ges möjligheter till kompetensutveckling (2 kap. 34 §). Skolverket (2013b) beskriver med stöd av internationell forskning att det är svårt att hitta skäl för att individuella kompetensutvecklingsinsatser i form av några föreläsningar baserad på den enskilde lärarens
intresse skulle ge någon varaktig effekt. Argumenten är att ensamma lärare kan
ha svårt att påverka skolkultur och traditioner. Däremot finns det stöd för att
systematisk kompetensutveckling under lång tid, som bygger på skolbaserade
aktiviteter, klassrumsobservationer, reflektion över dessa och med inslag av
externa experter, kan ge varaktig effekt. Kollegial kompetensutveckling och
professionsutveckling anses ge bättre effekt än individuell och det ses som betydelsefullt att lärare får identifiera sina egna fortbildningsbehov. Stöd från rektor
och huvudman ses som nödvändigt. En aspekt som lyfts fram som viktig för
lärares professionella kunskapsutveckling är att bli medveten om sitt egna sätt
att undervisa samt ställa frågor och reflektera över elevers lärande. Learning study
och lesson study ges från myndighets håll som exempel på kollegialt lärande där
utveckling av undervisning och elevers lärande står i fokus (Skolverket, 2013b).
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TALIS ramverk och enkät i jämförelse med svenska styrdokument
I ramverket framhålls att lärare har ett ständigt behov av nya kunskaper och
färdigheter för att kunna möta klassrummets alla utmaningar. Liknande argument och övertygelser kan utläsas ur svenska styrdokument. I Sverige har det
på nationell nivå satsats på kompetensutveckling i relation till lärarexamen och
lärarbehörighet. Det kan ses som reformutbildningar vilket i ramverket redovisas som vanligt förekommande i OECD-länder. Genom att lärarlegitimationen
infördes 2011 har kompetensutveckling för yrkesverksamma lärare som behöver komplettera sin ämnesbehörighet och/eller slutföra sin lärarexamen blivit
aktuell. Skolverket erbjuder via lärosäten många olika kurser för att möta dessa
behov. Det har även införts en befattningsutbildning för rektorer.15 Det betyder
att många huvudmän, skolor, rektorer och lärare för närvarande behöver prioritera dessa utbildningar. Kompetensutveckling sker utifrån flera nivåer, nationell
nivå, huvudmannanivå och skolnivå. Nedan ges en beskrivning av nationella
utbildningssatsningar.
Skolverkets nationella kompetensutbildningssatsning ges på uppdrag av
regeringen. Utbildningarna är statligt finansierade och genomförs vid universitet
och högskolor. Kurserna syftar till att ge lärare den behörighet som de saknar för
den undervisning de bedriver (Lärarlyftet) eller till att lärare kompletterar sin
utbildning för att kunna ta ut lärarexamen och lärarlegitimation (VAL – vidare
utbildning för lärare utan lärarexamen, ULV – Utländska lärares vidareutbildning). Kurserna ges ofta på halvfart och under dagtid. Skolorna får ekonomisk
kompensation, en summa baserad på poäng och ämne. Dessa kurser är främst
inriktade mot ämnen och ämnesdidaktiska studier (lärarenkät, fråga 25 och
26 a och b).
Lärarlyftet 2, vänder sig till anställda lärare som har lärarlegitimation men som
saknar behörighet i de ämnen de undervisar i eller speciallärarutbildning för
lärare anställda i särskolan som saknar behörighet för att undervisa där (lärar
enkät, fråga 49). Skolverket ska efter ansökan komplettera en lärares legitimation med ytterligare behörighet, om han eller hon med tillfredsställande resultat
gått ytterligare behörighetsgrundande utbildning. (Lag 2011:189).
VAL- och ULV-projekten, vänder sig till lärare som har högskolestudier men
saknar lärarexamen. För att antas till VAL-projektet krävs att läraren är verksam
hos en skolhuvudman och att personen har relevanta högskolestudier och lärar
erfarenhet i en sådan om fattning att studierna mot lärarexamen kan slutföras
inom ramen för 120 högskolepoäng.16 ULV-projektet som omfattar högst
120 högskolepoäng riktar sig till personer som har utländsk lärarutbildning
och arbetslivserfarenhet. Utbildningen ska leda till svensk lärarexamen eller
en lärarlegitimation.17

15. Rektorsprogrammet är obligatoriskt för rektorer som är anställda efter den 15 mars 2010
och som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning eller motsvarande
16. Fråga 14. alternativ 4. Dessa lärare kan ha fått sin formella ämnesutbildning genom
VAL-projektet.
17. Utbildningen vänder sig till personer som har en avslutad utländsk eftergymnasial lärarexamen som omfattar minst två år och dokumenterade kunskaper i Svenska B/Svenska som
andra språk B, Svenska 3/Svenska som andraspråk 3, TISUS eller motsvarande.
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Skolverket erbjuder även ett varierat utbud av kompetensutbildningssatsningar. Det kan vara t.ex. poänggivande kurser som ges av universitet eller
högskolor, nätverk eller handledning som vänder sig till enskilda lärare eller
flera lärare på en skola eller inom olika ämnesområden. Dessa utbildningar har
samstämmighet med enkätfrågorna 21 och 25 i lärarenkäten. Några exempel är:
1. Fortbildning i matematikdidaktik för lärare, det s.k. matematiklyftet.
Fortbildningen syftar till att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom
att stärka och utveckla kvaliteten i matematikundervisningen. Fortbildningen
äger rum lokalt på skolor, är verksamhetsnära och sker genom kollegialt
lärande mellan matematiklärare.
2. ”Nätverk för NT-utvecklare”. Lärare får möjlighet att ingå i Skolverkets
nationella nätverk för skolutvecklare inom naturvetenskap och teknik.
Tillsammans utbildas de till NT-utvecklare som ska arbeta lokalt för att
utveckla undervisningen. Utbildningen pågår under tre år med en omfattning på en dag i veckan.
3. Entreprenöriellt lärande. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper
inom området samt utveckla verktyg för att kunna arbeta entreprenöriellt
i den egna verksamheten. Kursen vill stärka det kollegiala lärandet och ansökningar med minst tre personer från samma skola prioriteras.
4. Grupphandledning för lärare i samma skola. Ett exempel är projektet
”Handledning för lärande” som är ett regeringsuppdrag. Där deltar lärarna
på utvalda skolor i grupphandledning, ledd av speciellt anlitade handledare
som är erfarna lärare eller forskare. Syftet med grupphandledningen är att
hjälpa läraren att utveckla sitt sätt att hantera situationer som hon eller han
möter i sin vardag.
Den kompetensutveckling som i ramverket beskrivs som gynnsam för yrkesutveckling och trivsel ges som alternativ i enkäten. Utifrån Heikkinen m.fl.
(2011) kan kompetensutvecklingen kategoriseras utifrån begreppen formellt,
nonformellt och informellt lärande, vilket visar en bredd vad gäller synen på
kompetensutveckling. Exempel på formellt, nonformellt och informellt lärande
finns representerade i enkätfrågorna. Formellt lärande sker i situationer som
planerats för lärande på t.ex. universitet. Dit hör t.ex. utbildningssatsningar som
leder till legitimering. Nonformellt lärande sker i andra än för lärande avsedda
institutioner och leder inte till formell certifiering. Som exempel kan nämnas
mentorskap, kollegial handledning och gemensam forskning. Informellt lärande
avser det icke medvetna och det icke avsedda lärandet som sker i vardagslivet
och som inte noteras som lärande. Informell utbildning kan t.ex. representeras
av diskussioner och reflektioner med kollegor där de knyter an till sina vardagsoch arbetserfarenheter kring aktuella företeelser (Heikkinen m.fl. 2011). Vad
gäller de kurser som Skolverket inbjuder till kan noteras att det finns drag av
de aspekter som skrivs fram i ramverket som gynnsamma för lärares lärande.
I vissa kurser prioriteras t.ex. att flera lärare från samma skola/ämne läser kursen
tillsammans, att kurserna är omfattande och sträcker sig över en längre tid och
att de är verksamhetsnära. Kollegialt lärande, där lärare studerar och reflekterar
med utgångspunkt i sin undervisning, som skrivs fram i ramverket som gynnsam kompetensutveckling, ser vi mindre av i universitetens lärarlyftskurser.
Kurserna har ett annat syfte och styrs av kursplaner, högskolepoäng och littera-
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turlistor där lärare får ta del av resultaten från den universitetsbaserade forskningen. Det handlar om att lärare ska agera enligt forskningen snarare än att
studera och utforska sin egen undervisning.
Hinder för kompetensutveckling undersöks i enkäten. I ramverket redovisas
bland annat brist på stöd från arbetsgivaren, brist på kvalificerade vikarier och
tidsbrist på grund av familjeangelägenheter som hinder. I Sveriges nationella
kompetensutvecklingssatsningar (Lärarlyftet 2, VAL och ULV) som riktar sig
mot lärares formella behörighet studerar lärare oftast på halvtid och fortsätter att
arbeta heltid på sin skola. Flertalet kurser är på avancerad nivå och är tidskrävande
studier. Eftersom lärarna oftast inte får nedsatt undervisningstid under studietiden
utan förväntas skötas studierna på fritiden kan det vara svårt att genomföra dessa
bland annat på grund av familjeskäl. Kompetensutveckling blir svår att genomföra
utan stöd från arbetsgivaren. Kompetensutveckling mot behörighet blir ett privat
projekt och inte ett arbetsgivaransvar (lärarenkät, fråga 27).
Karriärvägar
I ramverket argumenteras det för att lärare är en viktig resurs i skolan och
att det är att angeläget att höja läraryrkets status och behålla duktiga lärare i
yrket. Vidare betonas att lärares kvalitet har betydelse för kvaliteten i skolan
och elevers framgång. Detta överensstämmer med vad som kan utläsas i flera
skrivningar i svenska styrdokument. Nyligen infördes reformen Karriärvägar för
lärare (2012) som syftar till att förbättra elevernas måluppfyllelse och att höja
läraryrkets status och attraktionskraft.
Regeringen införde från och med 1 juli 2013 två nya karriärtjänster för
lärare. Den ena kallas förstelärare, den andra lektor18 (lärarenkät, fråga 10).
En förstelärare är en legitimerad lärare med minst fyra års vitsordat arbete
med undervisning. En legitimerad lärare kan benämnas lektor om han/hon
har avlagt minst licentiatexamen19 och under fyra års tjänstgöring visat pedagogisk yrkesskicklighet (Skollag, 2010:800 24 §). Huvudmän för skolan kan
söka statsbidrag för lönetillägg till dessa tjänster (SFS 2013:70). I betänkandet
Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) ges några exempel på
tänkbara arbetsuppgifter för förstelärare och lektorer. De två karriärtjänsterna
har i huvudsak olika inriktningar. Det föreslås att förstelärare ansvarar för praktiska, pedagogiska frågor. Som exempel kan nämnas mentorskap för nya lärare
och kollegor, leda pedagogiska samtal och utvecklingsarbeten samt ansvara för
lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning på skolan. En lektor är en legitimerad lärare som har avlagt en examen på forskarnivå samt visat pedagogisk
skicklighet. Lektorn kan exempelvis vara huvudansvarig för ett ämne samt hålla
sig informerad om aktuell forskning på området. Vidare kan lektorn ansvara för
kontakten mellan universitet och högskolor samt bedriva egen forskning som
gynnar undervisningen.

18. Fr.o.m. 2013-07-01 ska varje huvudman sträva efter att anställa lärare som har forskarutbildning för att huvudsakligen arbeta med undervisning och uppgifter som tillhör undervisning
(Skollagen, 2 kap. 22 §. Lag 2011:189)
19. Examen inom ett ämne som helt eller i huvudsak motsvarar ett undervisningsämne, eller som
avser ämnesdidaktik eller har avlagt motsvarande utländsk examen (Skollag, 2010:800 24 §).
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Ett sätt att få fler lektorer inom skolan är att erbjuda forskarutbildning i tjänsten. Det finns flera nationella forskarskolor i Sverige, t.ex. inom bedömning och
ämnesdidaktik, där utbildningen leder till licentiatexamen. Ett annat exempel
är forskarskolan i Learning study som inriktar sig på undervisningsutvecklande
ämnesdidaktisk forskning20. Forskarskolan vänder sig till lärare som arbetar i
grund- och gymnasieskolan och som är intresserad av att bedriva forskning i sin
egen undervisningspraktik. De studerande kan inrikta sina studier mot skolämnen/ämnesområden inom grund- och gymnasieskolan. Under studietiden
delar de sitt arbete mellan lärararbete och studier i forskarskola. Högskoleverket
har utvärderat 2008 och 2009 års forskarskolors måluppfyllelse. Utvärderingen
visade att både skolor och huvudmän har varit dåliga på att ta vara på de forskarstuderandes erfarenheter samt stötta dem vad gäller att omsätta sina erfarenheter i verksamheterna (Högskoleverket, 2012).

Internationalisering och lärarrörlighet
Kompetensutveckling kan också röra internationalisering. I enkäten ställs frågor
om lärare av yrkesmässiga skäl har rest utomlands. Frågorna handlar om i vilket
sammanhang de har rest och syftet med resan (lärarenkät, fråga 47 och 48).
I enkäten efterfrågas även lärares möjligheter till erfarenhets- och kunskaps
utbyte. Detta område diskuteras inte i ramverket, frågorna återspeglar ett europeiskt perspektiv där EU lägger särskilt vikt på internationalisering och individens möjligheter till att fritt röra sig inom unionen. Ur svenskt perspektiv kan
sägas att det finns indikationer på att sådana aspekter är viktiga. I Lgr 11 finns
återkommande skrivningar om att internationella perspektiv ska ingå i skolans
undervisning.
Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett
globalt sammanhang och för att skapa internationell soliditet samt förbereda för ett
globalt samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser (Lgr 11, s. 9).
Dessutom organiseras kompetensutveckling och internationella erfarenhets
utbyten för lärare. Universitets- och högskolerådet arbetar med program och
stipendier som rör kompetensutveckling och internationella erfarenhetsutbyten,
t.ex. lärarutbyten, internationella kurser och konferenser, möjlighet att auskultera, dvs. ”skugga” en lärare i ett annat land eller göra studiebesök. Det finns
även möjligheter för lärarstudenter att läsa utomlands inom ramen för utbildningen (Universitets- och högskolerådet, 2013).

20. Forskarskolan är nationell och är ett samarbetsprojekt mellan olika universitet och högskolor.
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4
SKOLLEDARSKAP

Skolledarskap
Skolledarskap och skolledning är ett mycket högt prioriterat område för de
länder som deltar i TALIS. Av ramverket framgår att man ur policyperspektiv bör
studera vad som kännetecknar skolledare och skolledarskap och hur olika typer
av skolledarskap hänger ihop med styrning av lärare, lärares kompetensutveckling, lärares yrkesutövning, föreställningar och attityder samt utvärderingar av
och återkoppling till lärare. I kapitlet beskrivs pedagogiskt och administrativt
ledarskap, ledarskap genom samverkan, skolklimat samt rektorers behörighet,
utbildning och arbetstillfredsställelse.

TALIS ramverk och enkäten
Rektors kompetens och skolans bakgrundsfaktorer
Flera studier som redovisas i ramverket visar att lärare med svaga meriter tenderar att undervisa i missgynnade skolor, vilket leder till sannolika skillnader i
utvecklingsmöjligheter för elever som går i dessa skolor. Ett liknande mönster
har funnits i en studie i USA där det också framkom att omsättningen av lärare
tenderar att vara mer frekvent i missgynnande eller lågpresterande skolor. Få
studier har undersökt denna fråga vad gäller rektorer. I TALIS 2013 undersöks
i vilka geografiska områden inom länderna lärare och rektorer arbetar i relation
till deras utbildning.
I enkäten efterfrågas vad som är rektorernas högsta formella utbildning och
om de har gått lärarutbildning, rektorsutbildning och/eller ledarskapsutbildning
(rektorsenkät, fråga 3 och 6). Rektorerna svarar även på vad de har deltagit i för
kompetensutveckling och vad de uppfattar som hinder för att delta (rektorsenkät, fråga 7 och 8). Vidare ställs frågor om skolans bakgrundsfaktorer (skolan
och samhällets storlek, om skolan konkurrensutsätts, antal anställda på skolan
samt personalkategorier, skolans årskurser och program, antal elever på skolan,
antal procent av eleverna i skolan som har annat modersmål än svenska, berättigade till stöd samt kommer från socialt utsatta hem, (rektorsenkät, fråga 9–14)
och rektors yrkeserfarenhet och anställningsform (rektorsenkät, fråga 4 och 6)).
En studie som redovisas i ramverket pekar på att år av erfarenhet som rektor är
en faktor som visat sig förutsäga skolledares effektivitet mätt i termer av elevers
resultat i matematik och elevfrånvaro. Tidigare erfarenhet som lärare och utbildningsresultat visar mindre effekt. Vidare tillfrågas rektor om hur nöjda de är
med sitt val av yrke, sina arbetsinsatser och sin skola (rektorsenkät, fråga 38).
Pedagogiskt och administrativt ledarskap
I ramverket framhålls att rektor traditionellt sett har tagit en central roll vid
ledning av skolor. Två centrala aspekter av rektors roll eller ledarstil är pedagogiskt och administrativt ledarskap. Resultat ifrån TALIS-studien 2008 visar att
skolledare kan ta båda rollerna samtidigt.
Pedagogiskt ledarskap har definierats som de åtgärder som skolledare tar för
att främja elevers lärande. I ramverket framhålls att skolledare som intar en stark
roll som pedagogisk ledare betonar bl.a. högkvalitativ undervisning, utvecklar
en hållning som stödjer elevers resultat, ger lärare återkoppling samt stödjer
användningen av uppgifter för utvärdera undervisningen. Förutom att spela en
viktig roll för att stimulera en skolkultur som främjar lärande och utveckling

36  MED FOKUS PÅ LÄRARE OCH ELEVERS LÄRANDEMILJÖER

spelar rektor även en viktig roll för att se till att lärare har tillgång till kompetensutveckling som svarar mot deras behov. I skolor med starkt pedagogiskt
ledarskap är skolledare mer benägna att använda kompetensutveckling för att
ta itu med lärares svagheter som identifierats vid utvärdering. I enkäten ställs
frågor till rektor om han/hon har använt elevresultat och utvärderingsutfall för
att utveckla skolans undervisningsmål och medel samt om rektor har utarbetat
en kompetensutvecklingsplan för skolan (rektorsenkät, fråga 19).
Resultat från TALIS-studien 2008 visar att rektorer utövar en indirekt men
mätbar påverkan på skolresultaten genom sin nyckelroll i att forma lärares
arbetsliv. I ramverket hänvisas till en studie om hur arbetstillfredsställelse är
kopplat till yrkesengagemang, undervisningskompetens, organisationskultur
och administrativ ledning. Administrativ ledning var den viktigaste arbetsplatsfaktorn för lärares tillfredsställelse följt av undervisningskompetens och
organisationskultur. Även andra studier visar att administrativt stöd är en viktig
prediktor vad gäller lärares trivsel och vilja att stanna kvar i yrket. Förbättringar
i organisatoriska förhållanden bidrar till lägre personalomsättning, minskar
personalbrist och hjälper skolans resultat. Ett bra administrativt stöd kan bidra
till att lärare inte fokuserar på lönefrågor och besvärliga elevsituationer.
I enkäten ställs frågor som handlar om pedagogiskt och administrativt ledarskap. Rektorer tillfrågas om sin delaktighet och agerande vad gäller undervisning och ordningsproblem och i vilken omfattning de samverkar med lärare
och föräldrar/vårdnadshavare på den egna skolan och rektorer på andra skolor.
De får även uppskatta hur de använder sin tid (rektorsenkät, fråga 18 och 20).
Ledarskap genom samverkan
Även om skolans ledarskap traditionellt sätt hänvisats till rektor så visar
forskning att skolledarskap är ett bredare begrepp som inte begränsas till en
person utan delas av många. Ledarskap genom samverkan fokuserar på ledarskapsmetoder, inklusive samspelet med andra ledare, lärare, personal, föräldrar
och elever snarare än på formella ledaregenskaper, roller, funktioner eller organisationsstrukturer. Aspekter av ett sådant ledarskap innefattar samarbetsbeslut,
inkluderar personal och elever i skolans förvaltning, delar ansvaret för elevers
lärande samt betonar skolövergripande deltagande vad gäller arbetet med att
utvärdera skolans akademiska utveckling. En förändring mot ledarskap genom
samverkan kan vara lämplig vid organisatoriska förändringar som har för avsikt
att skapa en plattare organisation och ökad skolautonomi. Dessutom kan ledarskap genom samverkan bidra till att hantera ett komplext informationssamhälle
på ett effektivare sätt. Samtidigt bör det betonas att ledarskap genom samverkan
inte minskar betydelsen av rektors roll som ledare. Rektorn spelar en avgörande
roll i att styra och stödja lärare genom processen av ledarskap genom samverkan
och både traditionellt ledarskap och ledarskap genom samverkan kan existera
samtidigt på samma arbetsplats. I enkäten tillfrågas rektorer om skolan har en
ledningsgrupp21 (rektorsenkät, fråga 15) och vilka som ingår samt om det finns
fler än en rektor på skolan (rektorsenkät, fråga 39). Vidare efterfrågas i vilken
21. ”Ledningsgrupp” syftar på en grupp inom skolan med ansvar för att leda och sköta skolan i
fråga om beslut som rör undervisning, resursanvändning, kurs- och läroplansarbete, omdömen och utvärderingar, samt andra strategiska beslut som leder till att skolan ska fungera
ändamålsenligt.
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utsträckning som olika intressenter är delaktiga i skolan och skolans beslut och
vem som har ansvaret för olika uppgifter i skolan (rektorsenkät, fråga 17).
Rektor har också inflytande över vilken delaktighet föräldrar ges vad gäller
skolbeslut. I ramverket framhålls att föräldrars engagemang har positiv inverkan på elevers resultat speciellt under de första åren i skolan. Forskningen som
redovisas i ramverket visar att föräldrautbildning som inletts i byråkratiska och
stelbenta skolmiljöer tenderar att ge sämre resultat än sådan föräldrautbildning
som är en del av en mer samverkande organisationsstruktur. I enkäten undersöks sambandet mellan vissa aspekter av föräldrars engagemang och skolans
ledarskap. Rektorer får besvara en fråga huruvida föräldrar/vårdnadshavare ingår
i skolans ledningsgrupp (rektorsenkät, fråga 16), om skolan erbjuder föräldrar/
vårdnadshavare att aktivt delta i beslut som rör skolan (rektorsenkät, fråga 21),
hur mycket tid rektor använder för kontakt med föräldrar/vårdnadshavare och
i vilken omfattning vårdnadshavare fått information om skolan och elevernas
prestationer (rektorsenkät, fråga 18).
I rektorsenkäten efterfrågas även om personal och elever får delta i beslut och
hur rektor uppfattar samarbetsandan på skolan (rektorsenkät, fråga 21). Samma
frågor tas upp i lärarenkäten (lärarenkät, fråga 44).
Skolledning och skolklimat
Av forskning som redovisas i ramverket framgår att empiriska resultaten inte är
entydiga vad gäller rektorernas direkta effekter på elevers lärande men att skolledare i allt högre grad kan bidra till förbättrade möjligheter för elevers lärande
genom att forma villkor och klimat där lärande och undervisning uppstår, t.ex.
genom att man stödjer lärares motivation, tillfredsställelse och arbetsvillkor.
Som svar på ökad självständighet, trovärdighet och mångfald betonas att rollen
för skolledare är att bygga en gemensam skolkultur och lärandemiljö. Vidare
lyfts det fram i aktuell amerikansk forskning att lärares uppfattning om sina
arbetsförhållanden i allmänhet och om skolledarskap i synnerhet är viktiga
faktorer för att få behålla lärare i yrket. I ramverket refereras till PISA-undersökningen där det redovisas att kvaliteten på ett utbildningssystem inte kan
överstiga kvaliteten på dess lärare och rektorer. I enkäten ställs frågor till rektor
kring deras arbetstillfredsställelse, hur nöjda de är med sin arbetsinsats, hur de
trivs på skolan och med rektorsrollen.
Förutom att rektor leder skolans undervisning har rektor även rollen som
administrativ ledare i många länder. Framgångsrika ledare vill utveckla organisationen genom att stärka skolans samarbetskultur och skapa en mer flexibel
organisation snarare än att endast leva upp till och arbeta mot uppsatta mål. Det
är tydligt att rektorerna kan stödja elevers resultat, inte bara genom pedagogiskt
ledarskap, utan också genom administrativ verksamhet som främjar ett stödjande skolklimat. I en studie som redovisas i ramverket föreslås att rektor genom
att förbättra viktiga faktorer av skolklimatet som t.ex. disciplinära, känslo
mässiga och organisatoriska faktorer, kan spela en viktig roll för elevers lärande.
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Svenska styrdokument
Rektors uppdrag
Enligt skollagen (2 kap. 9 §) ska rektor leda och samordna det pedagogiska
arbetet inom sitt verksamhetsområde. Rektor är pedagogisk ledare och chef för
lärarna och övrig personal på skolan. Han/hon har det övergripande ansvaret för
att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen och att skolans
resultat följs upp och utvärderas mot de nationella målen och kunskapskraven
(Lgr 11, kap 2). I den nuvarande skollagen har rektors ansvar, befogenheter och
beslutsrätt förtydligats. Rektor är både verksamhetsansvarig och resultatansvarig
och fattar till exempel ensam beslut om den egna skolans inre organisation samtidigt som rektor har fått möjlighet att delegera beslutanderätten. Rektor har
därmed fått nya möjligheter att forma och utveckla skolverksamheten.

Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor.
Rektor ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. […] En ställföreträdare
får utses för en rektor. (Skollag 2010:800, 2 kap. 9 §).
Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i övrigt de beslut och
har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar. Rektor får uppdra åt en anställd eller en uppdragsgivare vid skolenheten som
har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter och
besluta i frågor som avses i första stycket, om inte annat anges (Skollag 2010: 800,
2 kap. 10 §).

TALIS ramverk och enkät i jämförelse med Svenska styrdokument
Både i svenska styrdokument och i ramverket poängteras ledarskapets betydelse
för bl.a. skolklimat, elevers och lärares trivsel, lärande och resultat. I ramverket
och i svenska styrdokument omtalas betydelsen av ett pedagogiskt och administrativt ledarskap samt ledarskap genom samverkan på ett i stort sett likartat sätt.
I de decentraliseringsreformer som genomfördes i Sverige i början av 1990talet betonades vikten av att professionella rektorer skulle ta ansvar för och
utveckla den pedagogiska verksamheten i skolan. Styrreformerna ställde därmed
stora krav på rektorernas kunskaper om och insikter i hur skolor ska ledas och
utvecklas och att uppgifter som var knutna till ekonomi, administration och
ledarskap förstärktes. Det är numera ovanligt att rektorer har undervisning i
tjänsten (Jarl, 2013) (jfr. rektorsenkät, fråga 5). Jarl (2012) framhåller att styrreformerna har möjliggjort en professionell utveckling inom rektorkåren. Ett
exempel är att innehållet i den statliga obligatoriska befattningsutbildningen
för rektorer understryker rektors roll som chef för lärarna och som pedagogisk ledare för skolan med ansvar för att leda verksamheten mot målen. Den
nya skollagen (2 kap. 10 §) ger också rektor ökade möjligheter att besluta
om skolans organisation och att rektor kan uppdra åt en anställd att fullgöra
enskilda ledningsuppgifter och besluta i vissa frågor. Frågor om hur ansvar och
befogenheter är fördelade i skolan ställs i enkäten (rektorsenkät, fråga 17).
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Ledarskap
En framgångsrik skolledare beskrivs både i ramverket och svenska styrdokument
som en pedagogisk och en administrativ ledare. I enkäten ställs flera frågor kring
rektors administrativa och pedagogiska ledarskap och vilka uppgifter som ingår
(rektorsenkät, fråga 18–21). Svenska rektorers ansvar har både pedagogiska som
administrativa implikationer. Det administrativa och förvaltande ledarskapet
inbegriper skolans styrning och rektors uppdrag att följa upp och utvärdera att
styrdokument följs. Till det pedagogiska ledarskapet hör frågor med koppling
till elevers lärande och kunskapsutveckling och där lärares kunskapsutveckling
och skolutveckling är i fokus (Skolverket, 2013b). Skolinspektionen hävdar med
hänvisning till skollagen att det är rektorn som pedagogisk ledare som beslutar
om hur undervisningen ska bedrivas och vilka arbetsformer skolan ska använda
(Skolinspektionen, 2014b). I den svenska forskingen om skolan används ofta
begreppet pedagogiskt ledarskap som en samlingsbeteckning för att beskriva det
ansvar och de skyldigheter som skollag och läroplan ålägger rektor i den decentraliserade målstyrda skolan (Jarl, 2013). I Skolinspektionens rapport 2012:1 är
pedagogiskt ledarskap ett centralt begrepp och definieras på följande sätt:

Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt att beskriva
aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan
och för att förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt
lärande och i sin utveckling. Det betyder att rektor måste ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna för samband mellan insats och resultat
(Skolinspektionen, 2012:1, s. 6)
I Skolinspektionens rapport 2012:1 granskas rektorers pedagogiska ledarskap22
med utgångspunkt i de nationella målen. Granskningen visade att rektorerna
behöver ta ett större ansvar för ledning och samordning av den pedagogiska
verksamheten.23 Tre utvecklingsområden definierades:
1. Rektors ledning i relation till framgångsrik undervisning behöver utvecklas.
Rektor behöver skapa en organisation och förutsättningar för att undervisningen ska kunna utvecklas och för att en lärandekultur ska kunna etableras
på skolan.
2. Roller och ansvar vad gäller det gemensamma professionella uppdraget behöver förtydligas. Det betyder att de processer som rektor sätter igång inte alltid
sker som tänkt. Även rektorsrollen upplevs som otydlig.
3. Ledningen av det systematiska kvalitetsarbetet behöver förstärkas. Bristerna
var främst relaterade till kunskapsuppföljning, analys och prioriteringar för
att förbättra elevers kunskapsresultat. I det övergripande utvecklingsarbetet
saknades det specialpedagogiska perspektivet och att eleverna inte tas tillvara
som en resurs i arbetet för att utveckla skolan. I granskningen framgår att
elever sällan är delaktiga i samtal kring lärmiljön och lärprocesserna.

22. I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner, 22 kommunala och 8 fristående skolor.
23. Även Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2010:14 visar att rektors inte tar tillräckligt stort
ansvar för undervisningens kvalitet.
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Ledarskap genom samverkan
Vid ledarskap genom samverkan delas ledarskapet av många och samarbets
möjligheter skapas vilket skrivs fram som positivt både i ramverket och i
svenska styrdokument. Rektor i svenska skolor har enligt skollagen möjlighet att
delegera och fördela arbetsuppgifter vilket skapar möjlighet till ett delat ledarskap. Exempelvis kan det pedagogiska ledarskapet stärkas genom förstelärare
och lektorer. Av Skolinspektionens rapport (2012) framgår att i det pedagogiska
ledarskapet ingår att skapa en skolkultur där det finns delaktighet, inflytande
och ansvar i det gemensamma och professionella uppdraget.
Samverkan och inflytande
I ramverket framhålls att föräldrars engagemang har positiv inverkan på elevers
resultat. Enligt svensk skollag (4 kap. 4 §) ska kontakt mellan hem och skola
upprättas och samverkansformer utvecklas så att föräldrar får information
om skolans mål och arbetssätt. I Lgr 11 framhålls att rektor har ansvar för att
formerna för samarbete mellan skolan och hemmet utvecklas och att föräldrarna
får information om skolans mål och sätt att arbeta och om olika valalternativ.
Vidare ansvarar rektor för att det upprättas kontakt mellan skola och hem om
det uppstår problem eller svårigheter för eleven i skolan. Läroplanen betonar
att lärare ska samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens
skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling. Läraren ska vidare utifrån kursplanens krav allsidigt utvärdera elevens kunskapsutveckling, skriftligt och muntligt,
samt redovisa detta för eleven och föräldrar/vårdnadshavare, samt fortlöpande
informera om elevens studieresultat och utvecklingsbehov.
I rektors- och lärarenkäterna ställs frågor kring föräldrars möjligheter till
inflytande genom att delta i beslut som rör skolan eller genom att delta i skolans
ledningsgrupp. Svenska styrdokument visar en tydlig inriktning mot samverkan
mellan hem och skola och särskilt samverkan kring eleven, vilket det ges ringa
utrymme för i enkäten (t.ex. utvecklingssamtal). Olika former för samverkan
finns framskrivna i enkäten, alternativen är om skolan erbjuder studiecirklar/
kurser, tjänster som t.ex. barntillsyn för att föräldrar ska kunna delta i skolan,
stöd till föräldraföreningen eller föräldramöten. Svenska styrdokument anger
inte hur samverkan ska genomföras, men av dessa alternativ är föräldramöten
det rimligaste alternativet och vanligt förekommande.
I svensk lag och läroplan ges även elever möjlighet till samverkan och inflytande. Rektor förväntas skapa arbetsformer så att ett aktivt elevinflytande
gynnas (Skollag, 4 kap. 4 §). Alla elever ska omfattas av de demokratiska prin
ciperna som innebär att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga. Elever ska
kunna utöva inflytande över sin egen utbildning och det inre arbetet i skolan.
I rektorsenkät ställs frågor om elevinflytande vad gäller representation i
skolans ledningsgrupp (rektorsenkät, fråga 16), i skolans lokala styrelse (rektors
enkät, fråga 23) och om elever ges möjlighet att delta i beslut som rör skolan
(rektors- och lärarenkät, fråga 21 resp. fråga 44). Frågorna gäller främst formella
organ. Elevers inflytande och ansvar över arbetssätt och arbetsformer tas endast
delvis upp i enkäten.
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Rektorers utbildning och kompetensutvecklingsmöjligheter
Som rektor får bara den anställas ”som genom utbildning och erfarenhet har
pedagogisk insikt” (Skollag 2010.800, 2 kap. 11 §). Kraven på utbildning och
erfarenhet är inte alternativa. Det innebär att båda kraven måste vara uppfyllda
(Skolinspektionen 2014c). Benämningen rektor ska förbehållas den som har en
anställning som rektor (2 kap. 9 §).
I enkäten ställs frågor om rektors högsta formella utbildning. (rektorsenkät,
fråga 3) och om rektorerna har genomgått rektorsutbildning, lärarutbildning
och/eller ledarskapsutbildning (rektorsenkät, fråga 6). Det betyder att enkäten
ger svar på rektors formella utbildningsnivå, samt om rektor har gått ledarskapsutbildning, rektorsutbildning och/eller lärarutbildning. Inom vilket kunskapsområde/ämne som rektor har formell kompetens efterfrågas inte. I Sverige krävs
att rektor har pedagogisk insikt (Skollagen 2010:800, 2 kap). Lärarutbildning är
inget krav. Tidigare krävdes en pedagogisk examen vilket tyder på att pedagogisk
insikt är en svagare skrivning. Samtidigt ställs det höga krav på rektor vad gäller
pedagogiskt ledarskap (Lgr 11, Skollag, Skolinspektionen 2012, Skolinspektionen 2014, Skolverket 2013b). I rektorsenkät ställs även frågor kring formella
och informella möjligheter till kompetensutveckling samt upplevda hinder för
att delta. Frågorna är relevanta för svenska rektorer.
Vidare ställs frågor om rektors möjlighet till kompetensutveckling (rektorsenkät, fråga 7). I Sverige ska varje huvudman se till att rektorerna går en särskild
befattningsutbildning eller en utbildning som kan jämställas med denna. Rektorsprogrammet är obligatoriskt för rektorer som är anställda efter den 15 mars
2010 och som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning eller motsvarande.
Utbildningen ska påbörjas snarast möjligt efter det att rektorn har tillträtt sin
anställning och vara genomförd inom fyra år efter tillträdesdagen (2 kap.
12 §).24 Rektorsprogrammet är på avancerad akademisk nivå25 och innehåller
skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning och skolledarskap (Skolverket, 2010).
Skolverket har även nationella kompetensutvecklingssatsningar för rektorer.
Rektorslyftet är en kurs som vänder sig till rektorer som redan gått den obligatoriska rektorsutbildningen. Fortbildningen ska vara ett stöd i att fördjupa och
utveckla det pedagogiska ledarskapet utifrån tydligare krav i skollag (2010:800)
och nya eller reviderade läroplaner samt utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Rektorsutbildningen och rektorslyftet ges på flera universitet eller högskolor
och det är stat och huvudman som delar på kostnaderna.
I enkäten efterfrågas även om rektor deltagit i andra former av kompetens
utveckling (rektorsenkät, fråga 7c). Ett exempel är ”Handledning för lärande”
som är ett nationellt Skolverksprojekt. Tio utvalda skolor med låga kunskapsresultat erbjuds handledning under en treårsperiod. Rektorerna får egen handledning, enskilt eller i grupp.

24. Skyldigheten gäller inte rektorer som tidigare gått befattningsutbildningen eller en äldre statlig rektorsutbildning, genom annan utbildning eller yrkeserfarenhet har förvärvat kunskaper
som av en högskola som anordnar befattningsutbildning har jämställts med sådan utbildning,
eller den 15 mars 2010 är verksamma som rektorer.
25. Rektorsprogrammet ges vid följande universitet och högskolor; Karlstads universitet,
Linnéuniversitetet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro
universitet, Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna i samverkan.
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5
UTVÄRDERING
OCH ÅTERKOPPLING
PÅ LÄRARES ARBETE

Utvärdering och återkoppling
på lärares arbete
Av ramverket framgår att en viktig förutsättning för att elever ska kunna prestera enligt sin högsta potential är att enskilda lärare får återkoppling på sina
prestationer och att effektiva undervisningsmetoder stöds. Utvärdering och
återkoppling kan bidra till att bekräfta och förstärka lärarens starka sidor samt
utmana lärare att förbättra brister i undervisningen. Information om effektiva
metoder som samlats in vid utvärderings- och återkopplingssituationer kan
också användas för att spridas till andra skolor. Följande kapitel behandlar
utvärdering och återkoppling av lärares arbete. Det handlar om vem som kan ge
återkopplingen och vad den kan förväntas leda till. Även vilka metoder som kan
användas tas upp.

Talis ramverk och enkäten
Utifrån den definition som skrivs fram i ramverket innebär utvärdering och
återkoppling av lärares arbete att en lärares arbete granskas av skolans rektor, en
extern inspektör eller lärarens kollegor. Utvärdering av lärare ses som viktigt och
som en unik möjlighet för lärare att få återkoppling på sitt arbete. Dessutom ses
utvärdering som ett verktyg för att identifiera vad som fungerar bra och vad som
fungerar mindre bra i klassrummet och varför. Vidare kan kollegial återkoppling
och konstruktiv feed-back, i syfte att skapa bättre förutsättningar för elevers
lärande, ge ökade möjligheter för kommunikation och samarbete mellan kollegor. Återkopplingen till lärare varierar beroende på sammanhang och kan vara
formell eller informell, summativ eller formativ, objektiv eller subjektiv.
I ramverket framhålls att utvärderingssystem som i första hand är summativa
kan vara särskilt användbara för kvalitetssäkringsändamål medan formativa
utvärderingar kan ha inslag som kan hjälpa lärare att utveckla pedagogiska
metoder. Vad som ses som viktigt, enligt den forskning som redovisas i ramverket, är att utvärdering och återkoppling fungerar som en integrerad del av
verksamheten. Vidare är det viktigt att feedback och återkoppling, oavsett form,
uppfattas som rättvis och korrekt. Därför kan det vara angeläget att utveckla
bättre instrument för utvärdering.
Den metod som används mest som underlag för återkoppling av lärares
prestationer i OECD-länderna är klassrumsobservationer. Andra metoder som
används är intervjuer med lärare, lärarutvecklade portfolios, självvärderingar,
elevresultat och enkäter till elever och föräldrar/vårdnadshavare. Forskningen
som redovisas i ramverket visar att flera metoder behövs för att fånga in lärares
komplexa arbete (lärarenkät, fråga 28). Resultat från flera insamlingsmetoder
ses också skapa ett mer tillförlitligt underlag vid samtal med lärare (lärarenkät,
fråga 29). Enligt forskningen behövs ett noggrant och tillförlitligt utvärderingssystem för att samtalen med lärarna ska kunna bli ett användbart verktyg för att
förbättra undervisningen i klassrummen. Forskningen visar vidare att om sam
talen utformas som formativa och konstruktiva kan de vara en betydelsefull del
av lärares utveckling, men för att en sådan respons ska kunna påverka undervisningen behövs även kopplingar till professionellt lärande och kompetensutveckling. I TALIS studie 2008 redovisas att det endast finns en svag koppling mellan
utvärderingar av lärare och lärares professionella utveckling. Vidare redovisas att
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lärares möjligheter till professionell utveckling och kompetensutveckling ofta
inte är anpassade efter deras behov. Av ramverket framgår att ett effektivt system
för utveckling av professionellt lärande byggt kring kontinuerlig utvärdering och
återkoppling skulle kunna identifiera lärares kompetensutvecklingsbehov och
utifrån det skulle lärare kunna erbjudas lämplig utbildning som sedan skulle
kunna utvärderas.
Av ramverket framgår att det är svårt att uppvisa en direkt relation mellan
utvärdering av lärare och elevers resultat. Samtidigt kan kontinuerlig återkoppling av lärares prestationer skapa möjligheter för lärare att förbättra sina undervisningsmetoder vilket i sin tur kan ha en kraftfull påverkan på elevers resultat.
Resultat från TALIS 2008 visar att lärare menar att utvärdering och återkoppling ökar deras trivsel och utveckling som lärare. Det påverkade däremot inte
deras löner eller andra ersättningar.
I enkäten undersöks några aspekter av utvärdering och återkoppling och hur
dessa kan påverka olika delar av lärares profession, inklusive kompetensutveckling och arbetstillfredsställelse. Lärare och rektorer får svara på om lärare får
återkoppling på sitt arbete, vem som ger den och vilka metoder som ligger till
grund för återkopplingen (lärarenkät, fråga 28, rektorsenkät, fråga 26 och 27).
Vidare får lärarna besvara vad de tror återkopplingen är grundad på och vad det
lett till för positiva förändringar för deras arbete och arbetssituation på skolan
(lärarenkät, fråga 30). Även rektorerna får besvara om återkopplingen lett till
några förändringar eller åtgärder och i så fall vilka och hur ofta det sker (rektors
enkät, fråga 28).
Svenska styrdokument
Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete genomföras i landets skolor
(4 kap. 3–8 §§). Det innebär att huvudmän och skolenheter systematiskt och
kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållanden till
de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen (Skolverket, 2012). Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras och om brister i
verksamheten uppenbaras ska huvudmannen se till att de åtgärdas. Huvudmannen är ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen och kvalitetsarbetet.
Rektor är ansvarig för enhetens kvalitetsarbete och för att det finns förutsättningar att bedriva och utveckla utbildningen utifrån de nationella målen
och riktlinjerna. Det är rektor som ska följa upp hur arbetssätt och metoder i
undervisningen påverkar elevers lärande och utveckling. I skollagen (4 kap. 4 §)
står vidare att kvalitetsarbetet ska genomföras under medverkan av lärare, övrig
personal, elever och elevers föräldrar/vårdnadshavare.

TALIS ramverk och enkät
i jämförelse med svenska styrdokument
Av ramverket framgår att det är betydelsefullt att bedöma och utvärdera lärares
arbete samt att ge formativ, konstruktiv återkoppling av lärares prestationer i
klassrummet. Detta ses som betydelsefullt både för lärarens egna professionella
utveckling och för utveckling av undervisningen som i förlängningen kan stödja
elevers lärande. I svenska styrdokument är det systematiskt kvalitetsarbete som
skrivs fram för att uppfylla de nationella målen för utbildningen. Bedömning
och utvärdering av lärares arbete kan ses som en del av detta arbete. Kvalitets-
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arbetet handlar främst om att lärare ska medverka i utvecklingen av undervisningen. ”Rektorn ser till att all personal är involverad i planeringen. Det kan
handla om med vilka metoder och arbetssätt som arbetet ska genomföras, hur
resultat och måluppfyllelse ska dokumenteras eller om vilken fortbildning som
krävs” (Skolverket, 2012, s. 38). Att det är betydelsefullt att lärare är med och
analyserar och diskuterar hur lärmiljöer eller lärprocesser påverkar måluppfyllelsen framgår av Skolinspektionens kvalitetsgranskningar (2012:1) Rektors
ledarskap och ansvar för den pedagogiska verksamheten. Rektors uppgift är att
verka för att lärarna har kompetens att följa upp undervisningsprocesserna samt
att de har tid för gemensamma reflektioner och analyser av vad som fungerar
bra respektive mindre bra.
Återkoppling från huvudmän, rektor och kollegor
I enkäten efterfrågas vem som utvärderar lärares arbete och ger återkoppling
till dem. Några alternativ är medlemmar ur skolans ledningsgrupp och externa
individer och organ. De alternativen kommer inte till uttryck i svenska dokument. Endast skolinspektionen som externt organ nämns. Det som framgår av
svenska styrdokument är att det är rektor, arbetslagsledare, mentor och kollegor
som ger återkoppling på lärares arbete. (lärarenkät, fråga 28, rektorsenkät, fråga
26 och 27).

Rektorer. I ramverket lyfts pedagogiskt ledarskap fram som en av nyckelfaktorerna för framgångsrik skolutveckling. I ramverket framhålls att rektorer som
intar en stark roll som pedagogiska ledare betonar bl.a. högkvalitativ under
visning, utvecklar en hållning som stödjer elevers resultat, ger lärare återkoppling samt stödjer användningen av uppgifter för att utvärdera undervisningen.
I svenska styrdokument betonas att en viktig framgångsfaktor för rektors pedagogiska ledarskap är att ha god kännedom om undervisningen (Skolinspektionen, 2012). Skolverkets texter (2013a) visar med stöd i senare års forskning att
rektorers förtrogenhet med den dagliga praktiken i skolan och tydlighet i det
pedagogiska ledarskapet är grunden för en väl fungerande skola. Rektor behöver i högre grad driva de pedagogiska frågorna och stärka dialogen med lärarna
vad gäller elevers lärande och deras undervisning. Skolinspektionen (2012) gör
gällande i sin kvalitetsgranskning att rektor måste ta ansvar både för struktur
och kultur och menar att viktiga verktyg för att skapa struktur är att göra regelbundna besök i klassrummen och ge konstruktiv återkoppling till lärare.
I Skolinspektionens rapport (2012) beskrivs ett så kallat undervisningsnära
ledarskap där det bl.a. ingår att göra klassrumsobservationer och ge återkoppling
på lärares undervisning. Ett undervisningsnära ledarskap ses inte som oproblematiskt och kan av lärare uppfattas både som ett stöd och som ett hinder. Vissa
lärare kan se att det är positivt med rektor som bollplank medan andra kan
uppfatta det som ett misstroende mot att de gör ett bra jobb. Lärare kan uppfatta att deras självstyre och att den traditionella skolkulturen hotas. Det finns
också exempel på att lärare uppfattar att rektor inte har tillräcklig kunskap och
kompetens för att ge återkoppling på undervisning. Detta är särskilt framträdande på skolor där rektor inte har utbildningsbakgrund liknande den enskilda
lärarens. Skolinspektionens granskning visade att rektorerna sällan besökte
klassrummen och därmed hade de bristfälliga underlag för att kunna diskutera
med lärare kring didaktiska frågor och undervisningskvaliteter. Ett alternativ är
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att rektor överlåter klassrumsbesök, återkoppling och handledning till arbetslagledare (lärarenkät fråga 28, rektorsenkät, fråga 26, 27 och 28). Detta kan ses i
ljuset av att det i Sverige sedan 1946 års skolkommission har pågått en diskussion om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärares autonomi
(Skolverket, 2013a). Från att rektorsrollen tidigare haft sitt ursprung i läraryrket
skapade rektorer under 1900-talet en egen yrkesroll och yrkesidentitet. Beaktas
bör att rektorns ledarskap ofta beskrivs utifrån ett generellt perspektiv där
skolans storlek, antal elever och lärare eller skolans årskurser inte beaktas. Dessa
aspekter kan dock påverka rektors agerande och är viktiga för rektorns möjlig
heter till att kunna göra klassrumsbesök och ge återkoppling till lärare.
I svenska styrdokument ses medarbetarsamtalen som en viktig inkörsport för
kommunikation mellan rektor och lärare vad gäller undervisning och lärande.
Det är också ett tillfälle då lärare kan få återkoppling på sitt arbete. Samtalen
som sker årligen är oftast de enda tillfällena för sådana samtal (Skolinspektionen, 2012) (jfr. rektorsenkät, fråga 26). Medarbetarsamtalen kan ses som ett
redskap med många syften. Rektor kan förutom att ge lärare feedback på sin
undervisning t.ex. behöva underlag för att kunna analysera personalens kompetens eller komma tillrätta med problem (jfr. lärarenkät frågorna 28 och 31).
I ramverket framhålls att skolor med starkt pedagogiskt ledarskap är rektorer
mer benägna att använda kompetensutveckling för att ta itu med lärares svagheter som identifierats vid utvärdering. (rektorsenkät, fråga 28).
Kollegor. Att lärare behöver få återkoppling på sin undervisning både från rektor och från kollegor framhålls av Skolverkets allmänna råd Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet (2012). Genom så kallat kollegialt lärande kan lärare
skapa gemensamma erfarenheter genom att bedriva utvecklingsarbeten kring
undervisning. Metoden innebär att kollegor med stöd av handledning systematiskt formulerar problem, observerar och ger varandra feedback på utförandet av
olika arbetsuppgifter. Som stöd för att kunna utveckla undervisningen behöver
lärare även få kontinuerlig återkoppling från elever av vad de har förstått och
vad de behöver utveckla för att komma vidare. Skolverket menar att lärare kan
få denna information dels genom den dagliga uppföljningen av undervisningen,
dels genom formativ bedömning av elevers kunskaper (Skolverket, 2012). Sedan
den 1 juli 2011 ska nyutbildade, nyanställda lärare få en mentor som ska ge stöd
och återkoppling på deras arbete under deras första år i yrkeslivet (skollagen,
2010:800, 2 kap. 16 §).
Utvärderingsunderlag
I enkäten ställs frågor kring vilka insamlingsmetoder som kan ligga till grund
för utvärdering av lärare. I ramverket framhålls att klassrumsobservationer,
intervjuer med lärare, lärarutvecklade portfolios, självvärderingar, elevresultat
och enkäter till elever och föräldrar/vårdnadshavare är insamlingsmetoder som
kan vara användbara (lärarenkät, fråga 28 och 29). Det kan jämföras med den
kompetens som beskrivs i svenska styrdokument för att lärare ska kunna följa
upp och dokumentera verksamheten. Lärare förväntas t.ex. kunna behärska
enkäter, strukturerade samtal, observationer, pedagogiska verktyg som pedagogisk dokumentation, portfolio eller loggböcker. Dessutom förväntas de även
kunna göra formativa och summativa bedömningar av elevers kunskaper samt
kunna granska de egna arbetsprocesserna genom s.k. självvärderingar (Skolverket, 2012). De metoder som lärare förväntas kunna hantera för att följa upp och
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dokumentera verksamheten ligger nära de metoder som skrivs fram i ramverket
för att utvärdera lärares undervisning och kompetens.
I svenska styrdokument framhålls att rektor kan behöva underlag för att
kunna analysera hur personalens kompetens, värderingar, förhållningssätt och
arbetssätt påverkar elevernas utveckling och lärande. Exempel på underlag som
nämns både för huvudmanna- och enhetsnivå är Skolverkets statistik, uppföljningar, utvärderingar och stödmaterial, Skolinspektionens tillsynsrapporter och
kvalitetsgranskningar samt forskning (Skolverket, 2012). Skolinspektionen har
tagit fram ett observationsschema som kan bilda underlag för lektionsobservationer. Det framgår av instruktionen att det ska vara två så kallade inspektörer
som observerar och som efter observationen diskuterar sina iakttagelser. Områden som observeras är (Skolinspektionen, 2014a):
1. Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö
2. Individanpassning, variation och utmaningar
3. Tydlighet i mål, innehåll och struktur
4. Uppföljning, återkoppling och reflektion över lärandet.
Vid en konferens arrangerad av Skolverket26 2011 där rektorernas nya förstärkta
uppdrag i den nya skollagen stod i fokus diskuterades även underlag för diskussioner med lärare. De medverkande rektorerna pekade på att en framgångsfaktor för ett pedagogiskt ledarskap är att lärarnas undervisning och arbetet med
eleverna alltid ska vara fokus i samtal mellan lärare och rektorer. Rektorerna
föreslog metoder för att skapa underlag för diskussioner som att filma en undervisningssituation och sedan diskutera med genomförande lärare eller att följa/
observera en klass en hel dag (Skolverket, 2013b).
Återkoppling till lärare – ett utvecklingsområde
Ur svenskt perspektiv kan sägas att skolverksrapporter och inspektionsrapporter
indikerar att utvärdering och återkoppling av lärares arbete är önskvärt men att
det är ett område som behöver utvecklas. I Skolinspektionens kvalitetsgranskning
2012:1 framhålls att rektorer tillsammans med lärare behöver utveckla metoder/
former för att få bättre inblick och förtrogenhet i skolans verksamheter och för att
kunna ge återkoppling till lärare på undervisningsnära frågor. Även OECD har
granskat och pekat på att detta är ett utvecklingsområde. Sverige har fått kritik för
avsaknad av ett ramverk som skolledare ska kunna använda vid utvärdering av och
återkoppling till lärare. Det framgår även att det saknas system för att kunna mäta
lärares kompetens i olika avseenden (Skolverket, 2013b).

26. 400 rektorer deltog. Det framgår inte vad rektorerna företräder för skolor vad gäller

skolans storlek, ålder på eleverna m.m.
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6
LÄRARES PEDAGOGISKA
ÖVERTYGELSER OCH
UNDERVISNINGSPRAKTIK

Lärares pedagogiska övertygelser
och undervisningspraktik
Följande kapitel behandlar lärares föreställningar om undervisning och
lärande och hur det påverkar klassrumspraktiken och elevers lärande. Vidare
beskrivs vad som formar och påverkar lärares föreställningar, arbetssätt och
beteenden samt faktorer utanför klassrummet som har betydelse för lärares
yrkesverksamhet.

TALIS ramverk och enkäten
Lärares pedagogiska övertygelser
I ramverket finns forskningsresultat som tyder på att lärares föreställningar är
kopplade till klassrumspraktiken och i slutändan vad eleverna lär sig. Mer specificerat kan sägas att lärares uppfattningar om karaktären på deras ämne och om
lärandeprocesser verkar ha en betydande påverkan på hur de genomför undervisningen. Vidare framhålls i ramverket att lärare som har en konstruktivistisk
grunduppfattning och ser kunskap som något elever konstruerar själva, skapar
mer kognitivt utmanande uppgifter och därmed stödjer elevers utveckling mot
högre kognitiva kompetenser.
I ramverket betonas vidare att förutom att lärares uppfattningar om
undervisningsprocessen ses som tätt kopplade till deras faktiska undervisning,
så finns det andra uppfattningar som också påverkar lärares professionella
beteende. Det rör speciellt frågor som handlar om hur lärare ser på sig själva.
Lärares uppfattning om sin egen professionella kompetens är starkt relaterad
till deras undervisningspraktik, dvs. hur de genomför undervisningen, vilket
klassrumsklimat de skapar och deras allmänna arbetstillfredsställelse. Dessutom
kan lärares värderingar av sina egna professionella erfarenheter, såsom hur nöjda
de är med genomförandet av sin undervisning eller sitt välbefinnande, ses som
prediktorer för deras professionella beteende och elevers resultat. Det finns dock
ingen tydlig relation mellan lärarnas professionella föreställningar och elevernas
resultat. I enkäten ställs frågor till lärarna om hur nöjda de är med sitt arbete
och med sina insatser på skolan (lärarenkät, fråga 34, 42 och 46).
Ramverket visar att det kan vara rimligt att anta att det finns situations
betingade faktorer som kan begränsa lärares handlingar och som därmed kan
leda till motsättningar mellan föreställningar och arbetssätt. Bland de situationsberoende begränsningar som kan spela en avgörande roll är skolklimat, etos eller
ledarskap (rektorsenkät, fråga 25).
I ramverket lyfts det även fram att lärares föreställningar och arbetssätt i hög
grad kan vara formade av deras utbildning. Därför är det inte förvånande att
lärares föreställningar ofta varierar systematiskt i relation till deras utbildning.
I ramverket beskrivs att det finns stora variationer i lärares föreställningar om
undervisning mellan länder och årskurser men också inom länder och skolor.
Att det finns betydande skillnader i pedagogiska föreställningar mellan länderna
är inte förvånande då språket, kulturen, historien, geografin och värderingar
påverkar skolans klimat och därmed även lärares föreställningar. Mindre förväntat är att det finns olikheter vad gäller lärares föreställningar inom en skola.
En förklaring enligt ramverket kan vara att lärares föreställningar formas tidigt
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och är stabila över tid. Dessutom är lärares föreställningar också formade av
deras egna erfarenheter som elever, deras utbildning, den återkoppling de fått
samt livserfarenheter. Det betyder att skolor som inte erbjuder kompetensutveckling speciellt riktade mot lärares föreställningar kan ha stor variation av
föreställningar inom samma skola. I enkäten ställs frågor om lärares uppfattning
om undervisning och lärande och vilken roll läraren vill ha i relation till elevers
lärande (lärarenkät, fråga 32).
Lärares pedagogiska arbetssätt
Pedagogiska arbetssätt och metoder utgör kärnan för de erfarenheter som lärare
och elever tar del av i klassrummen. I ramverket tydliggörs att vissa länder rapporterar brister vad gäller planering inför undervisning. Detta ses som speciellt bekymmersamt då undervisningsplanering är den faktor som enklast kan
förändras i relation till elevers lärande i motsats till elevers bakgrund, såsom
socioekonomiska status och kulturellt kapital. Forskningen som ligger till
grund för ramverket visar att det finns ett antal kraftfulla verktyg som förstärker
elevers lärande. Sådana är exempelvis tydligt fokus på inlärningsmål, att läraren
maximerar tiden för elevers lärande, att fokus riktas mot att sätta in kunskapsinnehåll i en för eleven meningsfull kontext och att elever erbjuds tillräckligt med
stöd. I enkäten ställs frågor kring hur mycket tid som läraren ägnar planering av
undervisning och åt undervisning (lärarenkät, fråga 16–18 och 39).
Av ramverket framgår vidare att när lärare har möjlighet att utveckla sin egen
undervisningsrepertoar är det större sannolikhet att de är benägna att ge ett ökat
utbud av utbildningsmöjligheter åt elever. Ett exempel i ramverket är en studie
av speciallärare som var erkända för kvalitet i undervisningen och som på ett
effektivt sätt utvecklade elevers läskunnighet. Dessa hade erfarenhet och kunskap av en mängd olika undervisningsmetoder. Mer specifikt kan det uttryckas
som att de lärare som är effektiva i att förbättra elevers läskunnighet kännetecknas av en balans mellan konstruktivistiska och förmedlingspedagogiska metoder.
Med tanke på att lärares arbetssätt har konsekvenser för elevers lärande är det
viktigt att notera att kompetensutveckling och utbildning påverkar lärares pedagogiska metoder. I enkäten ställs frågor kring hur lärare genomför sin undervisning (lärarenkät, fråga 42).
I ramverket framhålls att bedömning som pedagogisk metod behöver granskas. Men vad gäller bedömningens påverkan på elevers lärande tyder det på
att bedömningen är mest framgångsrik när man använder flera olika metoder. Forskning i relation till matematik visar att regelbunden användning av
formativ bedömning påverkar elevers lärande positivt. Särskilt om lärarna får
handledning kring hur de ska använda bedömningens resultat för att utforma
en individanpassad undervisning. Vidare poängteras det i ramverket att även
om vissa effektiva pedagogiska arbetssätt överlappar ämnesområden och elevpopulationer så kan en del vara mer specifika för vissa ämnen och elevgrupper.
I enkäten får lärarna svara på vad de använder för metoder för att mäta vad
eleverna har lärt sig och i vilken omfattning de använder metoderna (lärarenkät,
fråga 43).
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Lärares professionella arbetssätt
I ramverket redovisas att många studier av lärare inte endast fokuserar på vad
som händer i klassrummet, utan även inkluderar professionella arbetssätt i
allmänhet och den yrkesverksamhet som lärare medverkar i, t.ex. hur lärare samverkar med varandra. Samarbete och samverkan mellan lärarna har upprepade
gånger visat sig vara en särskilt viktig del av lärares yrkespraktik och kan omfatta
utbyte av undervisningsmaterial, utveckling av kursplaner, diskussioner kring
elevers framsteg, diskussioner kring yrkesproblem m.m. Dessutom har samarbetet visat sig motivera lärare att reflektera, vilket är en viktig aspekt av lärares
yrkespraktik. I lärarenkäten ställs frågor om hur och kring vad som kollegor
samarbetar med varandra, samt hur ofta (lärarenkät, fråga 33).
Faktorer som har visat sig hindra lärares framgång är hög arbetsbelastning
som begränsar lärares planeringstid, ineffektiv skolledning och otillräckliga
resurser. Men även rådande kultur på en skola påverkar lärares yrkesvardag.
Ett exempel från några länder i OECD visar att lärare har behov av att få ett
ökat erkännande som professionella (lärarenkät, fråga 46h, rektorsenkät, fråga
38g).

Svenska styrdokument
Utbildningen inom svenskt skolväsende syftar till att elever ska få inhämta och
utveckla kunskaper och värden (Skollagen, Lgr 11). Utbildningen ska ge alla
elever den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga
utveckling för att, utifrån sina egna förutsättningar, kunna nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål. I Lgr 11 står vidare att undervisningen ska främja
elevers fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevers
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Målen för utbildningen,
innehåll och arbetsformer ska klargöras för elever och deras vårdnadshavare.
Detta är viktigt dels för att informationen kan bilda ett underlag vid val av skola
samt för möjlighet till inflytande och påverkan, vilket de har rätt till. Genom att
elever får möjlighet att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och får välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter kan elever utveckla
förmågan att utöva inflytande och ta ansvar.
I skolans miljöer för lärande ska eleven mötas med respekt för sin person och
sitt arbete. Strävan ska vara att skapa de bästa betingelserna för elevers bildning,
tänkande och kunskapsutveckling. Läraren ska ta hänsyn till varje elevs behov,
förutsättningar, och erfarenheter och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. Lärare förväntas organisera och genomföra undervisningen så att alla elever
får utvecklas i linje med sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att
använda och utveckla hela sin förmåga. Elever ska också erbjudas möjligheter att
utveckla förmågor som att lösa problem, kommunicera, omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, utveckla kritiskt tänkande, utveckla förmåga att lära,
arbeta självständigt och med andra, m.m. (Lgr 11).
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TALIS ramverk och enkät
i jämförelse med svenska styrdokument
Undervisningsplanering och undervisningsformer
I ramverket och svenska styrdokument framgår att undervisningsplanering är
betydelsefull för kvaliteten i undervisningen och att det är bekymmersamt om
det finns brister vad gäller tid och möjlighet för planering (lärarenkät, fråga
18a). I Skolverkets allmänna råd om det systematiska kvalitetsarbetet framhålls
att undervisningsplanering är ett viktigt verktyg för lärare och rektorer (Skolverket, 2011b). Skolverkets rapport (2013a) visar att majoriteten av svenska
grundskollärare önskar mer tid för planering. Dessa uppgifter står högst upp
på listan av vad lärare önskar mer tid för.
Både ramverket och svenska styrdokument och forskare betonar vikten av
att erbjuda elever varierande arbetsformer (lärarenkät, fråga 42). Håkansson
& Sundberg (2012) menar att lärare som anses skickliga använder en mångfald
av metoder och svensk läroplan understryker att elever ska få pröva olika arbetssätt och arbetsformer. I Lgr 11 framhålls att elever ska ges möjlighet till reellt
inflytande över arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll. Lärare
ska utgå ifrån att elever kan och vill ta ansvar för sin inlärning och för sitt arbete
i skolan. Elever ska erbjudas möjlighet till progression vad gäller självständiga
uppgifter och eget ansvar och att inflytandet ska öka med stigande ålder och
mognad. Det pedagogiska arbetet ska enligt skollagen ledas och samordnas
av rektor som ska verka för att skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt
elevinflytande gynnas (Skolverket, 2011b). Elevers inflytande och ansvar över
arbetssätt och arbetsformer är viktiga aspekter av svensk utbildning som endast
delvis tas upp i enkäten.
I enkäten ställs frågor kring lärares uppfattning om undervisning och arbetssätt (fråga 32, 33, 34, 42 och 43). Utifrån den svenska läroplanen ska grundskolans utbildning organiseras utifrån elevers olika förutsättningar och behov.
Skolan ska ta ett speciellt ansvar för elever som av olika anledningar har svårt att
nå målen samtidigt som elever som har lätt att nå grundläggande kunskapskrav
ska ges ledning och stimulans för att komma längre i sin kunskapsutveckling
(Skollagen 3 kap. 4 §). Det betyder att undervisningen inte kan utformas lika
för alla (lärarenkät, fråga 42c). Skolverket (2011b) menar att individualiserad
undervisning kännetecknar framgångsrika skolor och betonar skillnaden mellan
individualiserad undervisning och individuellt arbete. Individualiserad undervisning innebär att undervisningen organiseras och genomförs utifrån elevens
individuella behov och förutsättningar. Individuellt arbete handlar om att eleverna i hög utsträckning själva ska göra upptäckter genom att på egen hand söka
information och dra slutsatser. Det senare har visat sig vara ineffektiv undervisning (jfr. lärarenkät, fråga 32). I Skolverksrapporten (2009b) framhölls vidare
att i skolor med hög andel individuellt arbete blir eleverna mindre engagerade
i sitt skolarbete och uppnår sämre resultat. Valet av arbetssätt och arbetsformer
kommer att påverka lärarens möjligheter att ge återkoppling till enskilda elever
och elevgruppen som helhet (Skolverket, 2011b).
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Bedömning av elevers kunskaper
Vad gäller bedömning av elevers kunskaper visar ramverket och svenska styrdokument (Skolverket 2013b) att formativ bedömning kan ses som positivt
i relation till elevers lärande. I ramverket framhålls att forskningen inte är
entydig. Svenska styrdokument betonar att formativ bedömning har en stark
positiv inverkan på elevers lärande och att det lärande som pågår blir synligt för
elever och lärare. Skolverket menar vidare att syftet med formativ bedömning
dessutom är en utvärdering av undervisningens kvalitet som kan ligga till grund
för verksamhetsutveckling. Även kamratbedömning har visat sig vara ett mycket
användbart redskap (Skolverket 2013b).
I ramverket påpekas att mest framgångsrikt blir det när man använder ett
flertal metoder vid bedömning av elevers lärande. Bedömningen kan också vara
ett redskap för att utforma en individualiserad undervisning. I enkäten ställs
frågor kring vilka metoder lärare använder för att bedöma vad eleverna har lärt
sig (lärarenkät, fråga 43, 34j). Vad gäller bedömning av elevers kunskaper och
återkoppling till eleverna framgår av Lgr 11 att läraren genom utvecklingssamtal och den individuella studieplanen ska främja elevers kunskapsmässiga
utveckling. Lärare förväntas att utifrån kursplanens krav utvärdera elevers
kunskapsutveckling och redovisa den för eleven. Enligt Skolverkets allmänna
råd (2011b) kring planering och genomförande av undervisning, behöver lärare
vid sin planering ta ställning till hur elevernas kunskaper ska utvärderas, vilka
bedömningsformer som ska användas och när olika bedömningstillfällen är
lämpliga. Läraren behöver därmed identifiera vilka delar av kunskapskraven som
bedömningen ska utgå ifrån i det aktuella arbetsområdet. Genom att läraren ger
elever möjlighet att vara delaktiga i detta arbete förväntas det bidra till att elever
utvecklar ett större ansvar för sina studier. Eleverna kan även utveckla förtrogenhet med vad som kommer att bedömas. Bedömningen och konstruktiv
återkoppling ses som en förutsättning för att stödja elevers kunskapsutveckling.
Lärare ska kontinuerligt ge elever återkoppling på deras kunskapsutveckling
och tydliggöra vad som behöver utvecklas och hur undervisningen ska ge eleven
möjlighet att utveckla detta. Läraren kan bland annat med jämna mellanrum
sammanfatta det som pågår för att tydliggöra undervisningens innehåll (Skolverket, 2011b) (Jfr. lärarenkät, fråga 42a.)
Kunskapsperspektiv
I ramverket framhålls att lärare som har en konstruktivistisk grunduppfattning
skapar mer kognitivt utmanande uppgifter och stödjer därmed elevers utveckling mot högre kognitiva kompetenser. I enkäten framträder främst ett individkonstruktivistiskt perspektiv (lärarenkät, fråga 32) och frågor i relation till vårt
svenska mera sociokulturellt förankrade synsätt är inte lika tydligt framskrivna
(lärarenkät, fråga 42b). En socialkonstruktivistisk kunskapssyn betyder att vi
konstruerar vår verklighet, vår förståelse av den, i ett socialt sammanhang. Med
hjälp av språket förmedlar vi och tydliggör vår förståelse både för oss själva och
för andra. Vid tydliggörandet av vår förståelse för oss själva förutsätter det att vi
både kan interagera och reflektera. Denna kunskapssyn framträder t.ex. i krav
på kommunikation och samarbete. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan en pluralistisk kunskapssyn tolkas i läroplanens övergripande beskrivningar om kunskap. Kunskap konstrueras socialt och för att vara meningsfull
kan inte kunskap tas ut ur sitt sammanhang. Kunskap är ett redskap för att göra
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världen förståelig och den förmedlas med hjälp av språket i sociala sammanhang. Kunskapsuppdraget som det framstår i Lgr 11 handlar om att skapa
miljöer för lärande där elever erbjuds förutsättningar att bli mer och mer förtrogna med olika ämnen (se bakgrund, s. 8).
Svenska skolans verksamhet inriktas mot att ge utrymme för de fyra kunskapsformerna (de fyra ”F:en”) och att det skapas ett lärande där dessa former
balanseras och blir till en helhet. Kunskapsperspektivet i Lgr 11, kan därmed
skilja sig från kunskapsperspektiv i andra länder, vilket borde påverka hur lärare
tänker kring, planerar och utvecklar sin verksamhet. Det finns således aspekter
vad gäller undervisning och lärande i svenskt perspektiv som inte täcks in i
enkäten.
Av ramverket framgår att lärares uppfattningar om undervisning och lärande
delvis är formade av lärarens utbildning och tidigare erfarenheter och att det
finns variationer i lärares föreställningar om undervisning inom skolor. Utifrån
dessa argument kan det vara rimligt att anta att svenska lärare förstår läroplanen
och sitt uppdrag på varierande sätt. Samtidigt har resultat från TALIS enkätundersökning 2008 påvisat att om skolor erbjuder kompetensutveckling speciellt
riktade mot lärares föreställningar om lärande och undervisning kan en samsyn
utvecklas.
Lärarsamverkan
Samverkan och samarbete mellan lärare framstår både i ramverket och i svenska
styrdokument som betydelsefullt för yrkesutövningen och utvecklande för
lärare. I enkäten undersöks olika sätt för lärarsamverkan, vilka är relevanta
för svenska lärare (lärarenkät, fråga 33 och 44e). I svenska läroplanen Lgr 11
framhålls att lärare förväntas samverka med andra lärare för att nå de nationella
målen. Läroplanens förväntning följs inte enligt resultaten i Skolverksrapporten
(2013a) om lärares yrkesvardag där det framgår att svenska grundskollärare i
huvudsak arbetar ensamma. Det gäller både planering och genomförande av
undervisningen samt analyser och dokumentation av elevers utveckling. Studien
visar också att hemmet ses som en viktig arbetsplats för många grundskollärare.
Mellan 20 och 40 procent av tiden för planering av undervisning, bedömning
och dokumentation av elevers utveckling, reflektion och kompetensutveckling
sker i hemmet. De tämligen få lärare som arbetar tillsammans med kollegor gör
det under en relativt stor del av sin arbetstid. De samarbetar kring planering
och genomförande av undervisning samt analys och dokumentation av elevers
utveckling. Ju lägre årskurser lärarna arbetade i desto mer arbetade kollegor
tillsammans. Sannolikt finns det både strukturella och kulturella förutsättningar
i skolan som gör att lärare arbetar ensamma. Strukturella förutsättningar kan
handla om hur undervisningen är organiserad och schemaläggning samt vilka
tekniska och fysiska förutsättningar som finns för att lärare ska kunna samarbeta
i och utanför skolan. Kulturella förutsättningar handlar om de föreställningar
som finns bland lärare och andra om hur läraryrket och undervisning ska bedrivas. Lärare kan också vara av den uppfattningen att det egna arbetet blir bättre
om det utförs på egen hand (Skolverket, 2013a).
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7
SKOLKLIMAT OCH
ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE

Skolklimat och arbetstillfredsställelse
Undersökningsområdet om skolklimat och arbetstillfredsställelse handlar om
att undersöka skolors kontextuella faktorer och hur de skiljer sig mellan länder.
Klassrums- och skolklimat inkluderar relationen mellan lärare och elever, säkerhet, tillhörighet, självtillit, gemensamma värderingar och normer, samverkanskulturer och gemensamma pedagogiska metoder och föreställningar.

TALIS ramverk och enkäten
Även om definitionen av skolklimat varierar mellan studier och i vilket sammanhang man har undersökt dem, så visar forskning som redovisas i ramverket att rektorers, lärares och elevers specifika beteende och föreställningar
samt miljöfaktorer påverkar skolklimatet. Vid diskussioner om skolklimat är
undervisning och lärande, metoder, normer och regler, beslutsprocesser, organisationsstrukturer, säkerhet, samhörighet och mellanmänskliga relationer de vanligaste faktorerna. Dessutom kan klassrums- och skolklimat påverkas av ytterligare faktorer på skolnivå såsom skolledarskap och lärares utbildningsbakgrund,
kompetensutveckling, reflektion och planering. I enkätundersökningen används
olika indikatorer för att mäta skolklimat och arbetstillfredsställelse. Lärare och
rektorer tillfrågas inte endast direkt utan frågan undersöks också genom frågor
om arbetstid och lärares undervisning.
Arbetstid, undervisningstid och disciplinproblem
I enkätundersökningen studeras hur lärares arbetstid fördelar sig (lärarenkät,
fråga 39). Eftersom tiden som används för undervisning och inlärning ses som
viktig för elevers resultat och att den faktiska inlärningstiden ibland bara är
halva undervisningstiden är det viktigt, enligt ramverket, att förstå hur lärare
spenderar sin tid i och utanför klassrummet. I lärarenkäten efterfrågas vad
undervisningstiden används till (lärarenkät, fråga 41). Vidare undersöks lärares
uppfattningar om klassrumsklimatet inklusive ordnings- och disciplinproblem.
Dessutom svarar lärare på i vilken utsträckning de menar att de lyckas göra
något åt ordningen i klassrummet (lärarenkät, fråga 34 och 41). I enkäten
tillfrågas lärare hur många timmar de använder under en speciell arbetsvecka för
alla de arbetsuppgifter som de utför i skolan. Lärare får också besvara hur många
timmar de ägnade sig åt undervisning under samma arbetsvecka (lärarenkät,
fråga 16, 17 och 18).
Elevers välbefinnande
Ett antal studier som redovisas i ramverket visar att skolklimatet är relaterat till
elevernas resultat samt emotionella och sociala välmående. Relationen mellan
elever och lärare, skolan och föräldrarna, rektorn och lärarna, är viktiga delar av
skolklimatet. Om elever uppfattar att de får ett bra stöd från lärare så visar det
sig att elever får en bättre självbild och mindre personliga problem. I enkäten
ställs frågor kring lärares uppfattningar om elevers välbefinnande och behov av
stöd (lärarenkät, fråga 45).
I ramverket framhålls att kollegial samverkan mellan lärare och mellan lärare
och skolledare hjälper till att skapa ett positivt skolklimat. Även en stark relation mellan skolan och föräldrar har en positiv inverkan på elevers närvaro och
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på skolklimatet. I ramverket framhålls vidare att skolans organisation både vad
gäller belöning och bestraffningssystem och dess syn på professionalism påverkar elevers resultat och välmående. Skolans organisation inklusive disciplin och
målstrukturer tycks också påverka elevers resultat och välmående.
I enkäten tillfrågas rektorer om deras uppfattningar om hur det fungerar
på deras skola vad gäller samarbete, öppenhet och respekt (rektorsenkät, fråga
29). Vidare ställs frågor kring hur rektorerna uppfattar elevernas och i vissa fall
lärares beteende vad gäller disciplin, skadegörelse, mobbning, användning av
droger, sen ankomst, ogiltig frånvaro och diskriminering (rektorsenkät, fråga
31). Rektor får även besvara vilka hinder som finns för att skolan ska kunna ge
eleverna god undervisning. Exempel är brist på behöriga lärare, brist på pedagogiska diskussioner, tillgång till undervisningsmaterial och resurser etc. (rektorsenkät, fråga 30).
Samarbete
Forskning som redovisas i ramverket visar att målstrukturer som är mer grupporienterade än individuella har bättre effekt både på studieresultat och på kamratrelationer. En studie som studerade skolkultur utifrån tre dimensioner – tillfredsställelse med ledarskapet, professionellt samarbete och samsyn – visade att
skolor med hög nivå av mobbning hade låga resultat på ovanstående tre kultur
variabler. En annan studie visade att en trygg och stimulerande lärandemiljö har
en positiv inverkan på elevernas engagemang, attityder och färdigheter.
Ett positivt klimat där lärarna arbetar grupporienterat och visar entusiasm
för lärande har visat sig särskilt viktigt för elever med sämre förutsättningar t.ex.
elever med särskilda behov. Positiva relationer mellan lärare och elever samt att
skolan uppfattas som omhändertagande har en positiv inverkan på dessa elevers
resultat.
Lärares trivsel
Det är inte bara elever utan även lärares arbetstillfredsställelse och självtillit som
påverkas av skolklimatet. I ramverket redovisas en undersökning som studerade skolor som fungerade som omvårdande institutioner. Resultaten visade
att aspekter av skolklimat som kan leda till positiva resultat både för lärare
och elever är: lärares omsorg och stöd, fokus på demokratiska värderingar och
positiva relationer. I ramverket framhålls vidare att kollegialitet och samarbete
verkar skapa organisationer med engagemang. Ett positivt skolklimat förebygger
personalomsättning. I enkäten får lärare besvara hur de trivs med sitt yrkesval,
sitt arbete och sin arbetsplats/skola (lärarenkät, fråga 46).
Skolklimatet är inte statiskt, utan kan utvecklas och förbättras. Skolklimatet
kan påverkas, dels genom riktat stöd inklusive erbjudande om kompetensutvecklingsmöjligheter för lärare, dels genom att förbättra relationer mellan elever
och lärare. En viktig aspekt vid studier av relationen mellan skolklimat och
lärandemiljön är att förstå skillnaden mellan elevernas bakgrund som inte kan
förändras och organisationen som är öppen för förändring. Vid studier av skolklimat i TALIS 2008 visade resultaten att det är variation inte bara mellan utan
också inom länderna.
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Svenska styrdokument
Den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla skolans verksamhet
I skollagen anges att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever
tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero (5 kap. 3 §).
De värden som skolan ska gestalta och förmedla är människans okränkbarhet,
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta. I läraruppdraget
ingår att skapa trygghet och studiero i skolan, förebygga diskriminering och
kränkande behandling, samarbeta med hemmen m.m. Rektor ansvarar för att
undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att elever får det stöd de
behöver och att resursfördelningen och stödåtgärder anpassas (Lgr 11).
Kränkande behandling definieras som ett uppträdande som utan att vara
diskriminering enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567) kränker en elevs värdighet. Huvudmannen ansvarar för att det genomförs åtgärder för att förebygga
och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling (6 kap. 7 §). Huvudmannen ansvarar vidare för att personalen inte utsätter elever för kränkande
behandling (6 kap. 9 §) eller repressalier (6 kap. 11 §) och att de fullgör sina
skyldigheter i relation till lagen (6 kap. 5 §). Arbetet mot kränkande behandling
av elever ska ske målinriktat (6 kap. 6 §) och en plan ska upprättas varje år
(6 kap. 8 §).
Rektorn beslutar om de ordningsregler som ska finnas på skolan (Skollagen,
5 kap. 5 §). Ordningsreglerna ska utarbetas tillsammans med eleverna samt
följas upp. Rektor och lärare får vidta disciplinära åtgärder som är befogade
för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppförande och för att
tillförsäkra elever trygghet och studiero (5 kap. 6 §). Rektor får även under vissa
förutsättningar besluta om att stänga av en elev helt eller delvis. Skollagen tar
också upp åtgärder som utvisning ur undervisningslokalen, kvarsittning, varningar och omplaceringar. Utifrån Lgr 11 så ska alla som arbetar i skolan arbeta
med de övergripande målen för skolan. De ska aktivt och medvetet påverka och
stimulera elever att omfatta vårt samhälles värderingar och låta dem komma till
uttryck i praktisk vardaglig handling. De ska uppmärksamma och stödja elever
i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en utvecklande och
lärande miljö. Vidare ska alla som arbetar i skolan främja elevers förmåga och
vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön
samt samarbeta med elevers vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla
innehåll och verksamhet. Alla som arbetar i skolan ska även arbeta för att
utveckla kontakter med kultur och arbetsliv, föreningsliv samt andra som kan
berika skolan som lärandemiljö.

TALIS ramverk och enkät i jämförelse med svenska styrdokument
Elevers välmående och säkerhet samt mellanmänskliga relationer är viktiga faktorer för skolors skolklimat enligt ramverket. I svensk läroplan och skollag framgår att skolan ska skapa trygghet och ordning i skolan samt motverka kränkande
behandling av elever. Huvudman, rektor och all personal ska uppfylla sina
skyldigheter i relation till lagen. Både i ramverket och svenska styrdokument
framgår att elever ska få det stöd de behöver för lärande och utveckling. Även
goda relationer mellan lärare och elever, lärare och skolledare och mellan skolan
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och föräldrar har en positiv påverkan på skolklimatet enligt ramverket. I svenska
styrdokument ses samverkan mellan alla dessa parter som något eftersträvansvärt
och positivt.
Lärares yrkesvardag och arbetstid
I ramverket och Skolverkets texter (t.ex. Skolverket 2013a) framhålls att lärares
arbetstid är en viktig resurs och att det är betydelsefullt att tiden i klassrummet
används till undervisning. I enkäten efterfrågas hur mycket tid som används till
undervisning och till andra uppgifter såsom administrativa uppgifter och att
skapa ordning i klassrummet, disciplinproblem och skapa arbetsro.
I en nationell dagboksstudie från Skolverket (2013a) kring lärares yrkesvardag27 kartlades hur grundskollärare använder sin arbetstid. En utgångspunkt för
studien var att lärares arbetstid är en viktig resurs och hur tidens användning
skapar förutsättningar för kvalitet och likvärdighet i skolan. Skolverket menar
att en grundläggande princip i diskussionen kring lärares yrkesvardag och tidsanvändning bör vara att lärare främst använder tiden till det som gynnar elevers
kunskapsutveckling. Lärares huvuduppgift är att genomföra undervisning vilket
är en förutsättning för lärande i skolan. För att kunna genomföra undervisning
med god kvalitet krävs tid till planering av undervisning, rättning och
bedömning av elevers arbete, analys och dokumentation av elevers utveckling
samt återkoppling av elevers kunskapsutveckling till elever och föräldrar.

Resultaten från Skolverkets studie (2013a) visade att de fem mest framträdande
arbetsuppgifterna, enligt grundskollärarnas dagboksrapportering är:
• undervisning (34 procent)
• administrativt och praktiskt kringarbete (13 procent),
• planering av undervisning (12 procent),
• bedömning och dokumentation av elevers utveckling (11 procent),
• omsorg och ordning (9 procent).
I så kallade övriga arbetsrelaterade aktiviteter ingick t.ex. reflektion och kompetensutveckling, återkoppling till elever och föräldrar, dokumentation av sitt eget
arbete, återhämtning under arbetsdagen och förflyttning under arbetstid. Tidsanvändningen såg olika ut beroende på vilka årskurser som lärarna arbetade i.
Ju äldre elever lärarna undervisade desto mer tid användes till rättning och
bedömning samt administration. I genomsnitt användes ca 45 procent av lärarnas totala tid till arbetsrelaterade aktiviteter med elever. En genomsnittlig arbetsvecka omfattar ca 48 timmar. I en enkät som följde med dagboken har grundskollärarna, i två frågor med öppna svar, fått ange vad de tycker att de lägger för
mycket respektive för lite tid till i sitt arbete. En stor andel lärare menar att de
använder för mycket tid till administration och dokumentation. Vidare visade
Skolverkets kartläggning att speciallärare och specialpedagoger använder mindre
tid till att skapa arbetsro i klassrummet än övriga grundskollärare i studien. Ett
annat resultat är att grundskollärare som arbetade i skolor med en högre andel
elever med högutbildade föräldrar lade ner mer tid att informera föräldrar än i
skolor med lägre andel högutbildade föräldrar (Skolverket, 2013a).
27. Undersökningen genomfördes vårterminen 2012 och 3 626 grundskollärare medverkade.
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8
SAMMANFATTNING
OCH DISKUSSION

Sammanfattning och diskussion
Syftet med Teaching and Learning International Survey, TALIS 2013, är att fylla
de kunskapsluckor som finns inom internationella jämförelser av utbildningssystem och undervisning samt om lärares och rektorers arbetsvillkor. Dessa
aspekter har betydelse för elevers lärande och för lärares och rektorers tillfredsställelse i sitt arbete. I denna rapport har möjlig samstämmighet mellan de antaganden som tas upp i ramverket och svenska policydokument i urval beskrivits
och analyserats.

Lärares utbildning och kompetensutvecklingsmöjligheter
Internationella (t.ex. Hattie, 2009; OECD, 2009) och nationella studier
(t.ex. Alexandersson, 2012) argumenterar för att lärares kompetens och skicklighet kan ha en avgörande betydelse för kvaliteten i skolan och elevers lärande.
Lärarens kompetens, lärarutbildningens kvalitet och rekryteringen till läraryrket
kan sammantaget vara helt avgörande för att ett skolsystem ska kunna bli framgångsrikt. De antaganden som ligger till grund för ramverket överensstämmer
med de intentioner som ligger till grund för t.ex. lärarutbildningen, introduktionsperioden för nyutbildade lärare och kompetensutvecklingsmöjligheter.
Syftet är att stödja lärares kunnande och kompetens, attrahera blivande lärare
till läraryrket samt behålla yrkesverksamma lärare i yrket.
Den nuvarande lärarutbildningen startade 2011. Enkäten besvarades våren
2013 och då hade ännu inga ämneslärare examinerats från den lärarutbildningen. Innehållet i enkätfrågorna är utformade på ett sätt så att de är relevanta
och möjliga att svara på för lärare som studerat vid äldre ämneslärarutbildningar.
Introduktionsperiod och mentorstöd är en ny företeelse inom svensk skola.
Introduktionsperiod infördes i samband med att en lärarlegitimation infördes
2011. I enkäten ställs frågor om lärare deltagit i ett introduktionsprogram.
Nyutbildade lärare som anställts efter 2011 kan förväntas ha deltagit i ett
formellt introduktionsprogram medan de som anställdes tidigare sannolikt kan
sakna erfarenheter av detta.
Vad gäller kompetensutveckling för lärare har det pågått stora satsningar på
nationell nivå främst i relation till lärarlegitimation och lärarbehörighet. Genom
att lärarlegitimationen infördes har kompetensutveckling för yrkesverksamma
lärare som saknar behörighet i ämnen som de undervisar i eller som saknar
högskolepoäng för att få ut sin lärarexamen blivit aktuell. I enkäten ställs frågor
kring olika former av kompetensutveckling vad gäller innehåll, behov, hinder
och eventuella positiva effekter. Frågorna är relevanta för svenska lärare. Även
frågor kring internationalisering och lärarrörlighet är relevanta i relation till
Lgr 11 och svenska lärare.
Rektorers utbildning och kompetensutvecklingsmöjligheter
I enkäten ställs frågor om rektors högsta formella utbildning och om rektorerna
har genomgått rektorsutbildning, lärarutbildning och/eller ledarskapsutbildning. Vilket kunskapsområde/ämne som rektor har formell kompetens i efterfrågas inte. I Sverige krävs att rektor har pedagogisk insikt (Skollagen 2010:800,
2 kap.). Lärarutbildning är inget krav. Samtidigt ställs det höga krav på rektor
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vad gäller pedagogiskt ledarskap (Lgr 11, Skollag, Skolinspektionen 2012, Skolinspektionen 2014, Skolverket 2013b). I rektorsenkät ställs även frågor kring
formella och informella möjligheter till kompetensutveckling samt upplevda
hinder för att delta. Frågorna är relevanta för svenska rektorer.

Skolledarskap
Både i svenska styrdokument och i ramverket poängteras ledarskapets betydelse
för bl.a. skolklimat, elevers och lärares trivsel, lärande och resultat. I ramverket
och i svenska styrdokument omtalas betydelsen av ett pedagogiskt och administrativt ledarskap samt ledarskap genom samverkan på ett i stort sett likartat
sätt. I enkäten ställs flera frågor kring rektors ledarskap och vilka uppgifter som
ingår. Frågorna är relevanta för svenska rektorer.
Ledarskap genom samverkan skrivs fram som något positivt både i ramverket och svenska styrdokument. Rektorer i svenska skolor har enligt skollagen
möjlighet att delegera och fördela arbetsuppgifter vilket skapar möjlighet till ett
ledarskap genom samverkan. I enkäten ställs frågor som är relevanta för svenska
rektorer. De handlar om vem/vilka som beslutar vad gällande ett antal frågor i
relation till ledning och ansvar för skolan. Rektorerna får även svara på om de
anser att deras skola har en miljö som främjar ledarskap genom samverkan.
Föräldrars, vårdnadshavares
och elevers möjlighet till samverkan och inflytande
I ramverket framhålls att föräldrars engagemang har positiv inverkan på elevers
resultat. Enligt svensk skollag (4 kap. 4 §) ska kontakt mellan hem och skola
upprättas och samverkansformer utvecklas så att föräldrar får information
om skolans mål och arbetssätt. I rektorsenkät ställs frågor som är relevanta ur
svenskt perspektiv. Där ställs frågor kring föräldrars eller vårdnadshavares representation i skolans ledningsgrupp eller lokal styrelse, om föräldrar och vårdnadshavare har möjlighet att delta aktivt i beslut som rör skolan och information om
elevers prestationer. Rektor får även besvara frågor om skolan erbjuder föräldramöten. Även i lärarenkäten ställs frågor om föräldrars möjligheter till samverkan
och inflytande. Det handlar om föräldrars möjlighet att delta i beslut som rör
skolan och om hur mycket tid lärare lägger på samarbete och kommunikation
med föräldrar. Samverkansformer kring den enskilde eleven t.ex. utvecklingssamtal är mindre tydligt framskrivna.
I enkäten ställs även frågor kring elevers möjlighet till inflytande. Enligt
svensk lag och läroplan ska elever ges möjlighet till samverkan och inflytande.
Alla elever ska omfattas av sådana demokratiska principer som att kunna
påverka, att ta ansvar och att vara delaktiga. Elever ska kunna utöva inflytande
över sin egen utbildning och det inre arbetet i skolan. I rektorsenkät ställs frågor
om elever ingår i skolans ledningsgrupp, i skolans lokala styrelse och om elever
ges möjlighet att delta i beslut som rör skolan. Även i lärarenkäten finns en fråga
som berör detta. Frågorna är relevanta för svenska lärare och rektorer och gäller
inflytande genom formella organ. Frågor kring elevers inflytande och ansvar
över arbetssätt och arbetsformer som är viktiga aspekter av svensk utbildning tas
endast delvis upp i enkäten.
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Utvärdering och återkoppling av lärares arbete
Av ramverket framgår att en viktig aspekt av skolor där elever är högpresterande
är att enskilda lärare får återkoppling på sina prestationer och att stöd ges till
effektiva undervisningsmetoder. I svenska styrdokument används bl.a. systematiskt kvalitetsarbete för att uppfylla de nationella målen för utbildningen.
Utvärdering och återkoppling av lärares arbete kan ses som en del av kvalitetsarbetet men är inte tydligt framskrivet i styrdokumenten. Skolverksrapporter
och inspektionsrapporter indikerar att utvärdering och återkoppling av lärares
arbete är önskvärt men att det är ett område som behöver utvecklas. Även
OECD har gett Sverige kritik för avsaknad av ett ramverk som skolledare ska
kunna använda vid utvärdering av och återkoppling till lärare. Det framgår även
att det saknas system för att kunna mäta lärares kompetens i olika avseenden
(Skolverket, 2013b). I enkäterna efterfrågas om lärares arbete utvärderas och
om lärare får återkoppling på sitt arbete och av vem. Vidare ställs frågor kring
vad som utvärderas, vilka metoder som ligger till grund och när återkopplingen
sker. Slutligen efterfrågas hur lärare uppfattar återkopplingen. För de rektorer
och lärare som saknar erfarenhet av detta finns möjlighet att svara att det inte
förekommer, alternativt att hoppa över frågor.

Lärares pedagogiska övertygelser och undervisningspraktik
Lärares pedagogiska övertygelser behandlar lärares föreställningar om
undervisning och lärande och hur det påverkar klassrumspraktiken och elevers
lärande. Vidare beskrivs vad som formar och påverkar lärares föreställningar,
arbetssätt och beteenden samt faktorer utanför klassrummet som har betydelse
för lärares yrkesverksamhet.
Samverkan och samarbete mellan lärare framstår både i ramverket och i
svenska styrdokument som betydelsefullt för yrkesutövningen och utvecklande
för lärare. I enkäten undersöks olika sätt som lärare kan samverka på och som är
relevanta för svenska lärare.
En annan fråga gäller vikten av planering inför undervisning. I ramverket och
svenska styrdokument framgår att undervisningsplanering är betydelsefull för
kvaliteten i undervisningen och att det är bekymmersamt om det finns brister
vad gäller tid och möjlighet för planering. Även lärares uppfattning om undervisningsformer efterfrågas i enkäten. Både ramverket och svenska styrdokument
betonar vikten av att erbjuda elever varierande arbetsformer.
Vad gäller bedömning av elevers kunskaper visar ramverket och svenska
styrdokument att formativ bedömning kan ses som positivt i relation till elevers
lärande. I ramverket påpekas att en mångfald av metoder är mest framgångsrik
vid bedömning av elevers lärande. Bedömningen kan också vara ett redskap för
att utforma en individualiserad undervisning. I enkäten ställs frågor kring vilka
metoder lärare använder för att bedöma elevers lärande. Frågorna är relevanta
för svenska lärare.

Skolklimat och arbetstillfredsställelse
Elevers välmående och säkerhet samt mellanmänskliga relationer är viktiga faktorer för skolors skolklimat enligt ramverket. I svensk läroplan och skollag framgår att skolan ska skapa trygghet och ordning i skolan samt motverka kränkande
behandling av elever. Både i ramverket och svenska styrdokument framgår det
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att elever ska få det stöd de behöver för lärande och utveckling. I enkäterna
ställs frågor som är relevanta ur ett svenskt perspektiv. Rektorerna får besvara
frågor kring hur de uppfattar lärarnas samarbete, vad de bedömer som brister i
skolan som hindrar undervisningen samt disciplinfrågor vad gäller både elever
och lärare. De får också svara på hur de trivs och lyckas med sitt arbete. Lärare
besvarar frågor som handlar om hur de uppfattar samverkan mellan kollegor,
studiero, disciplinproblem, ordningen i klassrummet, i vilken utsträckning de
lyckas genomföra sin undervisning m.m. De får också besvara hur de trivs med
sitt yrkesval och med skolan som arbetsplats.
Samlad bedömning
Sammanfattningsvis kan sägas att Sverige sedan den 1 juli 2011 har genomfört
flera reformer som på olika sätt har betydelse för svensk skola. Reformerna har
formulerats i svenska styrdokument och redovisats i den här rapporten. Hur ny
skollag, läroplan och styrdokument har gjort avtryck i grundskolans lärandemiljöer och i lärares och rektorers arbetsvillkor när enkäten besvarades våren 2013
är en fråga som är öppen och som enkätsvaren till vissa delar kan ge indikationer på. Intentionerna och de antaganden som kommer till uttryck i de svenska
styrdokumenten som gällde då enkäten genomfördes 2013 har i stora delar hög
samstämmighet med det som skrivs fram i ramverket. Det betyder att samstämmigheten på policynivå i hög grad överensstämmer men att det på verksamhetsnivå kan skilja sig. Enkätfrågorna är möjliga att besvara för lärare och rektorer
men vissa frågor relaterar till förhållanden då tidigare styrdokument gällde.

MED FOKUS PÅ LÄRARE OCH ELEVERS LÄRANDEMILJÖER  67

Referenser
Alexandersson, M. (2012) Att göra skillnad. I Mathiasson (red.) Uppdrag lärare
– en antologi om status, yrkesskicklighet och framtidsdrömmar. Pedagogiska magasinets skriftserie nummer nio. Stockholm: Lärarförbundets förlag.
Aspensfors, J. & Hansén, S-E. (2011) Gruppmentorskap som stöd för lärares
professionella utveckling. Söderströms & C:o Förlags AB.
Bloom, B.S. (red) (1956) Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I:
The Cognitive Domain. New York: David McKay.
Bronäs, A. & Ståhle, Y. (2013) Mentorskap och introduktionsperiod. I Ståhle,
Y. & Bronäs, A. (red) Mentorskap i förskola och skola. Nordstedts förlag.
Carlgren, I. (1994) Från klassrumsundervisning till ”eget arbete”. Den tröga
skolan och pedagogiska modeflugor. Praxis, 194:2, 9–14.
Carlgren, I. & Marton, F. (2002) Lärare av i morgon. Stockholm: Lärarförbundets förlag.
Carlgren, I. (2005) Konsten att sätta sig själv I arbete. Om betydelsen av eget
arbete för att skapa människor som styr sig själva. I Eget arbete – en kameleont
i klassrummet. Perspektiv på arbetssätt från förskola till gymnasium. (s. 11–38)
Lund: Studentlitteratur.
Carlgren, I. (2006) A paradigmatic shift in teachers’ work. From teaching courses to
teaching for competencies. Paper presented at the WCSC conference May 21–24,
2006 in Tampere, Finland.
Carlgren, I. & Klette, K. (2008). Reconstruction of Nordic teachers: Reform
Policies and Teachers’ Work in the 1990s. Scandinavian Journal of Educational
Research. Vol. 52, No 2, s. 117–133.
Carlgren, I. (2009) Kunskapssynen i 90-talets läroplanskonstruktion. I Carlgren, I., Forsberg, E. & Lindberg, V. Perspektiv på svenska skolans kunskapsdiskussion. Stockholm: Stockholms universitets förlag.
Carlgren, I., Forsberg, E. & Lindberg, V. (2009) Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion. Centrum för studier av skolans kunskapsinnehåll
i praktiken. Stockholms universitets förlag.
Carlgren, I. (2011) Kunnande – Kunskap – Kunnighet. I Lindström, L; Lindberg, V. & Pettersson, A (red). Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera,
bedöma och utveckla kunskap. Stockholms universitets förlag.
Dahllöf, U. (1999) Det tidiga ramfaktorteoretiska tänkandet. En tillbakablick.
Pedagogisk Forskning i Sverige, 1999 årgång 4 nr 1 s. 5–29.
Eriksson, I. (1999) Lärares pedagogiska handlingar. En studie av lärares uppfattningar av att vara pedagogisk i klassrummet. Doktorsavhandling. Uppsala Studies
in Education 82. Acta Universitatis Uppsalaliensis.
Eriksson, I., Arvola Orlander, A., & Jedemark, M (2004) Varierande undervisningspraktiker i timplanelösa skolor – likvärdiga förutsättningar för elevers lärande?
Stockholm: HLS förlag, Centrum för studier av skolans kunskapsinnehåll i
praktiken.

68  MED FOKUS PÅ LÄRARE OCH ELEVERS LÄRANDEMILJÖER

Eriksson, I. (2005). Tre generationer ”eget arbete”. I Österlind E. (red.), Eget
arbete – en kameleont i klassrummet. Perspektiv på ett arbetssätt från förskola till
gymnasium (s. 163–180). Lund: Studentlitteratur.
Eriksson, I. (2007) Del 2. Mål i grundskolan tidigare år. I Mål för alla. Perspektiv på nationella utbildningsmål för tidiga skolår. Stockholm: Skolverket.
Fleischer, H. (2013) En elev – en dator: kunskapsbildningens kvalitet och villkor i
den datoriserade skolan. Högskolan i Jönköping, Doktorsavhandling, Jönköping;
Högskolan för lärande och kommunikation.
Fransson, G. & Morberg, Å. (2012) Introduktionsåret. Vägledning för mentorer
och lärare. Stockholm: Nordstedts.
Fransson, G. (2012) Lärarlegitimation, introduktionsperiod och lämplighetsprövning – en översikt och problematisering av reformerna. I Fransson, G. &
Gustafsson, C. (red) Kvalificerad som lärare? Om professionell utveckling, mentorskap och bedömning med sikte på lärarlegitimation. (s. 21–52). Lärarutbildningens skriftserie nr 5. Gävle. Gävle University Press.
Granström, K. (2003) Arbetsformer och dynamik i klassrummet. I Selander S.
(red.) Kobran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. Libris.
Hattie, J. (2012). Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur och kultur.
Heikkinen, H. L.T., Tynjäla, P., Jokinen, H. Hansén, S-E. & Aspfors, J. (2011)
Gruppmentorskap – livslångt och livsvitt lärande. I Aspfors, J. & Hansén, S-E
(red) Gruppmentorskap som stöd för lärares professionella utveckling. Söderstöms
& C:o Förlags AB.
Håkansson, J. & Sundberg, D. (2012) Forskning om undervisning och lärande
– En internationell och nationell översikt. Institutionen för pedagogik, psykologi
och idrottsvetenskap. Linnéuniversitetet. Skriftserie Nr 8, 2012.
Högskoleförordningen, 2001:23, bilaga 2 – Examensordningen.
Högskoleverket (2012) Utvärdering av forskarskolor för lärare. Rapport 2012:9.
Stockholm; Högskoleverket.
Jarl, M. (2013) Om rektors pedagogiska ledarskap i ljuset av skolans manage
mentreformer. Pedagogisk forskning i Sverige. Årgång 18. Nr 3–4, 2013
(s. 197–215).
Klette. K., Carlgren. I., Rasmussen, J., & Simola, H., (2000) Restructuring
Nordic teachers. An analysis of policy texts from Danish, Finnish, Swedish and
Norwegian teachers. Rapport 2000:10. Universitetet i Oslo, Pedagogisk forskningsinstitutt.
Laursen, P. (2004) The Flexible school – The school of the 21st Century?
Paper presenterat vid NFPF congress i Reykjavik, mars 2004.
Lindblad, S. (2004). Nittiotal. Om lärarna, skolan och samhället av idag. Pedagogiska institutionen. Uppsala Universitet & Göteborgs Universitet. Hämtad
1 mars 2005 från http://www.ped.uu.se/larom/texter/pdf-filer/Nittiotal.pdf
Lindensjö, B., & Lundgren, U. P. (2000). Utbildningsreformer och politisk
styrning. Stockholm: HLS förlag.

MED FOKUS PÅ LÄRARE OCH ELEVERS LÄRANDEMILJÖER  69

Lindgren, U & Moberg, Å. (2012) Introduktionsåret. Stockholm. Nordstedts förlag.
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994. Lpo94. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
OECD (1998), Education at a Glance. OECD Indicators 1998, Paris: OECD,
Centre for Educational Research and Innovation.
OECD (2007), Glossary of Statistical Terms. Paris: OECD, Retrieved from:
http://stats.oecd.org/glossary/index.htm
OECD (2009) Evaluating and rewarding the quality of teachers. Paris: OECD.
OECD (2013) Teaching and Learning International survey, TALIS 2013. Conceptual framework. International Association for the Evaluation of Educational
Achievement (IEA, Amsterdam, The Netherlands) IEA Data Processing and
Research Center (IEA DPC, Hamburg, Germany) Statistics Canada (Ottawa,
Canada) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD,
Paris).
Paulin, A. (2007) Första tiden i yrket; från student till lärare; en studie av
svårigheter nyblivna lärare möter i sitt yrke. Stockholm: HLS förlag.
Pedersen, J. & Skolverket (1998). Informationstekniken i skolan: en forsknings
översikt, Stockholm, Statens skolverk: Liber distribution.
Regeringskansliet (2012) Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet Prop.
2012/13:136 Utbildningsdepartementet.
Regeringens proposition 1991/92:095. Om valfrihet och fristående skolor.
Regeringens proposition, 2009/10:89. Bäst i klassen – en ny lärarutbildning.
Regeringens proposition 2013/14:220. Ändrade regler om introduktionsperiod
och legitimation för lärare och förskollärare.
Sahlström, F. (2008) Från lärare till elever, från undervisning till lärande –
utvecklingslinjer i svensk, nordisk och internationell klassrumsforskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.
Skolinspektionen (2010) Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan
lyfta alla elever. Kvalitetsgranskning, Rapport 2010:14.
Skolinspektionen (2012) Rektors ledarskap och ansvar för den pedagogiska verksamheten. Kvalitetsgranskning. Rapport 2012:1.
Skolinspektionen (2014a) Lektionsobservationer. Skolinspektionens nyhetsbrev
februari 2014. http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Lektionsobservationer/ Publicerad 2014-02-26
Skolinspektionen (2014b) Rektors bestämmer hur skolan arbetar Skolinspektionens nyhetsbrev februari 2014. http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-ochvagledning/ Publicerad 2014 01 23.
Skolinspektionen (2014c) Pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet –
behörighetskrav för rektorer och förskolechefer. PM 2014-04-02.
Skolverket (2004) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Rapport 250.
Stockholm: Skolverket.

70  MED FOKUS PÅ LÄRARE OCH ELEVERS LÄRANDEMILJÖER

Skolverket (2009a) Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov? Rapport
330. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2009b) Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt
om betydelsen av olika faktorer. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2010) Rektorsprogrammet.
Skolverket (2011a) Skolverkets föreskrifter om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare. SKOLFS2011-05-12. Dnr (62-2011:672)
Stockholm: Skolverket.
Skolverket(2011b) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
2011 (Lgr 11).
Skolverket (2011b) Planering och genomförande av undervisningen – för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Skolverkets allmänna råd.
Skolverket (2012) Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet. Skolverkets
allmänna råd med kommentarer.
Skolverket (2013a) Lärarnas yrkesvardag. En nationell kartläggning av grund
skollärares tidsanvändning. Rapport 385. Skolverket.
Skolverket (2013b) Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet. Betänkande från beredningen om ansvarsfördelning och styrning på
skolområdet. Stockholm: Allmänna förlaget.
Skolverket (2013c) Beskrivande data 2012. Förskola, skola och vuxenutbildning.
Rapport 383.
Skolverket (2014) Vem är försteläraren?
Skolverket (2014) 2014 01 06, TALIS http://www.skolverket.se/statistik-ochutvardering/internationella-studier/talis
SKOLSF 2011:37 Skolverkets föreskrifter om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare.
SFS 1985:1100 Skollag. Utbildningsdepartementet.
SFS 2008:567 Diskrimineringslag. Arbetsmarknadsdepartementet.
SFS 2010:800 Skollag. Utbildningsdepartementet.
SFS 2010:801 Lag (2010:801) om införande av skollagen (2010:800) Utbildningsdepartementet.
SFS 2011:185 Skolförordning. (2011:185) Utbildningsdepartementet.
SFS 2011:326, Om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och
utnämning till lektor. Utbildningsdepartementet.
SFS 2011:686 Förordning om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till
ämneslärarexamen. Utbildningsdepartementet.
SFS 2013:70 Om stadsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare.
Utbildningsdepartementet.
SOU 1988:20. En förändrad ansvarsfördelning och styrning inom skolområdet.

MED FOKUS PÅ LÄRARE OCH ELEVERS LÄRANDEMILJÖER  71

SOU 1992:94. Skola för bildning. Betänkande av läroplanskommittén. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
SOU 1999:63. Att lära och leda – En lärarutbildning för samverkan och utveckling. Utbildningsdepartementet.
SOU 2008:52. Legitimation och skärpta behörighetsregler. Utbildningsdepartementet.
SOU 2008:109. En hållbar lärarutbildning. Betänkande av Utredningen om en
ny lärarutbildning. Utbildningsdepartementet.
SOU 2013:30. Det tar tid – om effekter av skolpolitiska reformer. Delbetänkande
av Utredningen om förbättrade resultat i grundskolan. Stockholm 2013.
SOU 2014:5. Staten får inte abdikera – om kommunaliseringen av den svenska
skolan, Betänkande av Utredningen om skolans kommunalisering, Stockholm
2014.
Ståhle, Y. (2006) Pedagogiken i tiden. Om framväxten av nya undervisningsformer
under tidigt 2000-tal – exemplet Kunskapsskolan. Studies in Educational
Sciences, 84. Stockholm: HLS förlag.
Sundberg, D. (2005) Skolreformernas dilemman. En läroplansteoretisk studie
av kampen om tiden i den svenska obligatoriska skolan. Doktorsavhandling,
Acta wexionensia. Växjö university press.
Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm:
Prisma.
Universitets- och högskolerådet (2013) Internationalisering i skolans styrdokument.
Utbildningsdepartementet (2012) Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m.
Prop. 2012/13:136. Utgiven: 26 mars 2013.
Utbildningsdepartementet (2014) Ändrade regler om introduktionsperiod och
legitimation för lärare och förskollärare. Lagrådsremiss. Utgiven; 24 september
2014.
Åkerfeldt, A., Karlström, P., Selander, S. & Ekenberg, L. (2013). Lärande i en
digital miljö: Observation av 1:1. DSV Report Series No.13-007. Stockholm:
Stockholms universitet.
Österlind, E. (1998). Disciplinering via frihet. Elevers planering av sitt eget arbete.
Doktorsavhandling. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala studies in Education 75.
Österlind, E. (2005). En skräddarsydd skola för alla? Ingår i Österlind E. (red.)
Eget arbete en kameleont i klassrummet. Perspektiv på ett arbetssätt från förskola till
gymnasium. Lund: Studentlitteratur.

72  MED FOKUS PÅ LÄRARE OCH ELEVERS LÄRANDEMILJÖER

Bilaga 1. Lärarenkät

Platshållare för identifikationsetikett
(105 x 35 mm)

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)
Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2013

Lärarenkät
Årskurs 7-9
Huvudstudie
Svenska

SKOLVERKET, 106 20 STOCKHOLM
Internationellt projektkonsortium:
International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), Nederländerna
IEA Data Processing and Research Center (IEA DPC), Tyskland
Statistics Canada, Kanada

Om TALIS 2013
Teaching and Learning International Survey (TALIS 2013) är en internationell studie som ger lärare och
rektorer möjlighet att dela med sig av sin kunskap för analys av utbildning och utveckling av skolpolitik.
TALIS genomförs av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och Sverige deltar i
studien tillsammans med drygt 30 andra länder.
De internationella jämförande analyserna möjliggör att de enskilda länderna kan identifiera andra länder
med likartade utmaningar och att man på policynivå kan dra lärdomar av varandra. Rektorer och lärare som
deltar i studien lämnar uppgifter om utvecklingsmöjligheter i yrket; synen på och praxis i undervisningen;
utvärdering av lärarnas arbete och den återkoppling och det erkännande de får på sitt arbete; samt om flera
andra arbetsrelaterade frågor, såsom skolledarskap och skolklimat.
Det är vår avsikt att genom TALIS-studien kunna beskriva de skilda praktiker som finns inom utbildning i de
deltagande länderna. Länder och individer kan skilja sig åt i fråga om sina tillvägagångssätt inom
utbildningen. Vi förlitar oss på att du beskriver ditt arbete och dina åsikter så noggrant som möjligt.
Eftersom det är en internationell studie är det möjligt att några frågor inte passar in helt i ett svenskt
sammanhang. Svara så gott du kan i dessa fall.

Sekretess
All information som samlas in i studien kommer att behandlas konfidentiellt. Resultaten kommer enbart att
redovisas för varje land och för olika typer av skolor inom ett land. Varken du, din skola eller någon
skolpersonal ska kunna bli identifierad i OECD:s eller i Skolverkets rapporter.

Om enkäten
 När en fråga hänvisar till ”den här skolan”, då ska du tänka på den organisatoriska enhet där du har
erhållit denna enkät, oavsett om du arbetar i fler skolor.
 Den här enkäten bör ta 45-60 minuter att besvara.
 Hjälp och riktlinjer för att besvara frågorna är kursiverade. De flesta av frågorna kan besvaras genom att
kryssa för det mest passande alternativet.
 Var vänlig och lämna den ifyllda enkäten till skolsamordnaren som tillhandahåller ett frankerat svarskuvert
senast 2013-04-14.
 Om du har några frågor om enkäten eller om du vill ha mer information om studien kan du nå oss på
Skolverket: Katalin Bellaagh, 08- 527 332 50, Cecilia Stenman, 08-527 333 53, Sofia Silva, 08-527 332
10, talis@skolverket.se

Tack för att du deltar i studien!
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Bakgrundsinformation
De här frågorna handlar om dig, din utbildning och den tid du har undervisat. Kryssa för lämpligt/lämpliga
alternativ när du besvarar frågorna eller ange siffror där det behövs.
1.

Är du kvinna eller man?

 Kvinna
 Man
1

2

2.

Hur gammal är du?

Ange antal.

år
3.

Vilken är din nuvarande anställningsform som lärare?

Vänligen, lägg samman samtliga anställningar som du för närvarande har som lärare.
Kryssa för ett av alternativen.

 Heltid (mer än 90 % av en heltidstjänst)  Gå vidare till fråga 5.
 Deltid (71-90 % av en heltidstjänst)
 Deltid (50-70 % av en heltidstjänst)
 Deltid (mindre än 50 % av en heltidstjänst)
1

2

3

4

4.

Varför arbetar du deltid?

Kryssa för ett av alternativen.

 Jag har valt att arbeta deltid.
 Det fanns ingen möjlighet att arbeta heltid.
1

2

5.

Hur många års erfarenhet har du som lärare?

Vänligen, avrunda till hela år.
a)
b)
c)
d)

Antal år som lärare på den här skolan
Totalt antal år som lärare
Antal år i andra utbildningsyrken (inkludera inte åren du arbetat som lärare)
Antal år i andra yrken
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6.

Vilken anställningsform har du som lärare på den här skolan?

Kryssa för ett av alternativen.

 Tillsvidareanställning (ett fortlöpande avtal utan annan bestämd slutpunkt än pension)
 Tidsbegränsad anställning för längre än 1 läsår
 Tidsbegränsad anställning för 1 läsår eller kortare
1

2

3

7.

Arbetar du för närvarande som lärare i årskurs 7-9 även i någon annan skola?

Kryssa för ett av alternativen.

 Ja
 Nej  Gå vidare till fråga 9.
1

2

8.

Om du svarade ”Ja” på den föregående frågan var vänlig och ange hur många andra
skolor du för närvarande arbetar i som lärare i årskurs 7-9.

Ange antal.

skola/skolor
9.

I alla de årskurs 7-9-klasserna du undervisar på den här skolan, hur många av dina elever
är berättigade till särskilt stöd?

Elever är berättigade till särskilt stöd efter att deras behov har utretts och åtgärdsprogram upprättats
och då det har konstaterats att de riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, på
grund av exempelvis sjukdom, sociala förhållanden, funktionsnedsättning eller svårigheter att
tillgodogöra sig undervisningen av andra orsaker.
Kryssa för ett av alternativen.

 Inga
 Några
 De flesta
 Alla
1

2

3

4
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10. Vilken är den högsta formella utbildning du har fullföljt?

Kryssa för ett av alternativen.

 Lägre än högskoleutbildning
 Högskoleutbildning upp till två år (t.ex. högskoleexamen)
 Universitets- eller högskoleutbildning omfattande tre till fem år (t.ex. kandidat- eller
1

2

3

magisterexamen)

 Forskarutbildning (licentiatexamen eller doktorsexamen)
4

11. Har du någon form av lärareaxamen?

Kryssa för ett av alternativen.

 Ja
 Nej
1

2

12. Ingick följande i din formella utbildning?

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Ja, för alla
ämnen jag
undervisar

Ja, för vissa
ämnen jag
undervisar

Nej

a)

1
2
3
Ämneskunskaper i det/de ämne(n) jag undervisar .........................................................

b)

1
2
3
Didaktik som rör det/de ämne(n) jag undervisar ............................................................

c)

Verksamhetsförlagd utbildning/praktik i det/de ämne(n)
1
2
3
jag undervisar .............................................................................................................

d)

Bedömning av elevers kunskaper i det/de ämne(n) jag
1
2
3
undervisar ...................................................................................................................

13. I vilken utsträckning känner du dig vara förberedd för följande i ditt lärararbete?

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Inte alls

Något

Väl

Mycket väl

a)

1 2 3 4
Ämneskunskaper i det/de ämne(n) jag undervisar .........................................................

b)

1 2 3 4
Didaktik som rör det/de ämne(n) jag undervisar ............................................................

c)

1 2 3 4
Klassrumspraktik i det/de ämne(n) jag undervisar ..........................................................

d)

Bedömning av elevers kunskaper i det/de ämne(n)
1 2 3 4
jag undervisar .............................................................................................................
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14. Ingick något eller några av nedanstående ämne(n) i din formella utbildning?

Då detta är en internationell studie har vi varit tvungna att sortera in många av de faktiska
undervisningsämnena i breda kategorier. Studera ämnesexemplen här nedan. Om det exakta namnet
på något av dina ämnen inte finns angivet ber vi dig kryssa för den kategori som bäst passar in på
ämnet.
Svenska och svenska som andraspråk: inkluderar läsning och skrivning (samt litteraturkunskap) på
modersmålet, på undervisningsspråket eller som andraspråk (för icke infödda), retorik, litteratur m.m.
Matematik: matematik, statistik, geometri, algebra mm
Naturorienterande ämnen: naturkunskap, fysik, kemi, biologi, anatomi, miljökunskap m.m.
Samhällsorienterande ämnen, exklusive religionskunskap: inkluderar samhällskunskap, statskunskap,
nutidsorientering, ekonomi, miljövetenskap, geografi, historia, juridik, studier av det egna landet
Moderna språk inklusive engelska: inkluderar andra språk än svenska
Teknik: inkluderar orientering i teknik, inklusive informationsteknik, datorvetenskap, byggteknik,
elektronik, grafisk design, verkstadsteknik/designteknik
Estetiska ämnen: konst, musik, bild, slöjd, drama, musikframträdanden, foto, teckning, konsthantverk,
sömnad
Idrott: inkluderar idrott och hälsa, dans
Religionskunskap och/eller etik: religion, religionshistoria, religionskultur, etik
Praktiska ämnen: inkluderar hem- och konsumentkunskap
Ämnesövergripande undervisning: integrering av innehåll och perspektiv från flera traditionella
skolämnen
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Kryssa för samtliga alternativ som passar in på dig på varje rad.
I universitetsI eftergymnasial
eller högskoleutbildning, ej
utbildning
högskolenivå
omfattande tre
I ämneseller högskoletill fem år (t.ex.
utbildning upp till
kandidat- eller
specialisering
magisterexamen)
som del av
två år (t.ex.
högskoleexamen)
eller högre
lärarutbildningen

I utbildning
påbörjad under
lärartjänst eller
fortbildning

a)

Svenska och svenska som
1
1
1
1
andraspråk ..................................................................................................................

b)

1
1
1
1
Matematik ...................................................................................................................

c)

1
1
1
1
Naturorienterande ämnen .............................................................................................

d)

Samhällsorienterande ämnen, exkl.
1
1
1
1
religionskunskap ..........................................................................................................

e)

1
1
1
1
Moderna språk, inkl. engelska .......................................................................................

f)

1
1
1
1
Teknik .........................................................................................................................

g)

1
1
1
1
Estetiska ämnen ..........................................................................................................

h)

1
1
1
1
Idrott ..........................................................................................................................

i)

1
1
1
1
Religionskunskap och/eller etik .....................................................................................

j)

1
1
1
1
Praktiska ämnen ..........................................................................................................

k)

1
1
1
1
Ämnesövergripande undervisning ..................................................................................

l)

1
1
1
1
Annat (specificera här nedan) .......................................................................................








15. Undervisar du något/några av nedanstående ämne(n) för årskurs 7-9-elever i den här
skolan under innevarande läsår?

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Ja

a)

1
Svenska och svenska som andraspråk ...........................................................................

b)

1
Matematik ...................................................................................................................

c)

1
Naturorienterande ämnen .............................................................................................

d)

1
Samhällsorienterande ämnen, exkl. religionskunskap .....................................................

e)

1
Moderna språk, inkl. engelska .......................................................................................

f)

1
Teknik .........................................................................................................................

g)

1
Estetiska ämnen ..........................................................................................................

h)

1
Idrott ..........................................................................................................................

i)

1
Religionskunskap och/eller etik .....................................................................................

j)

1
Praktiska ämnen ..........................................................................................................

k)

1
Annat ..........................................................................................................................

Nej












2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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16. Under den senaste fullständiga arbetsveckan, ungefär hur många timmar (60 min)
ägnade du totalt åt undervisning, för- och efterarbete, samarbete med andra lärare,
deltagande i personalmöten och andra uppgifter som hör till det arbete du har på den här
skolan?

En ”fullständig arbetsvecka” är en vecka som inte förkortats av ledighet, helgdagar, sjukfrånvaro eller
annat.
Ta även med uppgifter som ägde rum under veckoslutet, kvällar och andra tillfällen utanför
arbetstiden.
Avrunda till närmaste heltimme.

timmar
17. Av dessa, hur många timmar (60 min) ägnade du åt undervisning under din senaste
fullständiga arbetsvecka?

Räkna endast den faktiska undervisningstiden.
Tiden som du använde till förberedelser, rättningar mm skall besvaras i fråga 18.

timmar
18. Hur många timmar (60 min) lade du ner som lärare på den här skolan på följande
uppgifter under den senaste fullständiga arbetsveckan?

Ta även med uppgifter som ägde rum under veckoslutet, kvällar och andra tillfällen utanför
arbetstiden. Ta inte med den tid du ägnade åt undervisning, då det togs upp i den föregående frågan.
Det räcker med en grov uppskattning.
Om du inte utförde någon/några av aktiviteterna nedan den senaste fullständiga arbetsveckan, skriv 0
(noll).
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Enskild planering och andra lektionsförberedelser, antingen i eller utanför skolan
Samarbete och samtal med kollegor på skolan
Rättning/bedömning av elevuppgifter
Elevkontakter (inklusive tillsyn av elever, IT-baserad rådgivning, yrkesrådgivning och
brottsförebyggande arbete)

Deltagande i skolledningsuppgifter
Allmänt administrativt arbete (inklusive kommunikation, dokumentation och andra
kontorsgöromål som hör till din lärartjänst)

h)

Kommunikation och samarbete med föräldrar eller vårdnadshavare
Deltagande i aktiviteter utanför skoltid (t.ex. sport eller kulturarrangemang efter

i)

Andra uppgifter

g)

skolans slut)
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Lärares kompetensutveckling inom yrket
I det här avsnittet definieras ”kompetensutveckling” som sådana aktiviteter vilka syftar till att utveckla
individuella färdigheter, kunskaper, specialistkunskaper eller andra lärarkvalitéer.
Ta bara upp sådan utbildning inom yrket som du har genomgått efter din inledande lärarutbildning.
19. Deltog du i något introduktionsprogram/någon introduktionsperiod under din första
anställning som lärare?

Ett ”introduktionsprogram” definieras som en serie strukturerade aktiviteter för att stödja din
introduktion till läraryrket, t.ex. samarbete med andra nya lärare, mentorskap från erfarna lärare mm.
En ”introduktionsperiod” avser den period som lärare måste genomgå enligt 2. Kap. 16 § skollagen
(2010:800) för att kunna bli legitimerade.
Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Ja

a)

1
Jag genomgick/genomgår ett introduktionsprogram/en introduktionsperiod. ....................

b)

Jag deltog/deltar i informella introduktionsaktiviteter som inte ingår i ett
1
introduktionsprogram/en introduktionsperiod. ................................................................

c)

1
Jag deltog/deltar i en allmän och/eller administrativ introduktion vid skolan. ...................

Nej


2



2

2

20. Är du för närvarande involverad i några mentorsaktiviteter?

Den här frågan syftar på mentorskap av och för lärare på din skola. Den berör inte lärarkandidater
under praktik på skolan.
Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Ja

a)

1
Jag har för närvarande en mentor utsedd som stöd för mig. ...........................................

b)

1
Jag är utsedd som mentor åt en eller flera andra lärare. .................................................

Nej



2

2
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21. I. Har du deltagit i någon/några av följande aktiviteter inom ramen för
kompetensutveckling under de senaste 12 månaderna? Om ja, hur många dagar
omfattade dessa?

Svara ”Ja” eller ”Nej” i kolumn (A) för var och en av de aktiviteter som räknas upp. Om du svarar ”Ja”
i kolumn (A) ber vi dig specificera dess omfattning i antal dagar i kolumn (B).
Räkna ihop aktiviteterna till hela dagar (en hel dag är 6-8 timmar). Ta även med aktiviteter som ägt
rum under veckoslut, kvällar eller andra tidpunkter utanför arbetstiden.
(A)

(B)

Har deltagit

Omfattning i
dagar

Ja

Nej

a)

Kurser/workshops (t.ex. om ämnesområden eller metoder
1 2
och/eller andra undervisningsrelaterade frågor) .............................................................

b)

Utbildningskonferenser eller seminarier (där lärare och/eller
forskare presenterat sina forskningsresultat och diskuterat
1 2
utbildningsfrågor) ........................................................................................................

c)

1 2
Studiebesök på andra skolor .........................................................................................

d)

1 2
Studiebesök på företag, offentliga eller privata organisationer .........................................

e)

1 2
Fortbildning hos företag, offentliga eller privata organisationer ........................................







II. Har du deltagit i någon/några av följande aktiviteter under de senaste 12 månaderna?

Svara ” Ja” eller ”Nej” för var och en av de aktiviteter som räknas upp nedan.
Ja

Nej

f)

1
Utbildningsprogram (t.ex. ett examensprogram) ............................................................



g)

Deltagande i ett nätverk av lärare bildat specifikt för lärares yrkesmässiga
1
utveckling ....................................................................................................................



Enskild eller gemensam forskning om ett ämnesområde av yrkesmässigt
1
intresse .......................................................................................................................



Mentorskap och/eller kollegial observation och handledning som en del av ett
1
formellt arrangemang på skolan ....................................................................................



h)
i)

2

2

2

Om du inte har deltagit i någon kompetensutveckling under de senaste 12 månaderna  Gå
vidare till fråga 26.
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2

22. Täckte den kompetensutveckling du deltagit i under de senaste 12 månaderna in följande
områden? Vilka positiva effekter gav detta i så fall på din undervisning?

Kryssa för antingen ”Ja” eller ”Nej” i kolumn (A) för varje alternativ. Om du svarar ”Ja” i kolumn (A)
ber vi dig uppskatta effekten i kolumn (B).

Ja

(A)

(B)

Ämne

Positiv effekt
Nej

Ingen

Liten

Måttlig

Stor

Kunskap i och förståelse för mitt/mina
1 2 1 2 3
ämne(n) ......................................................................................................................



Didaktisk kompetens inom mitt/mina
1 2 1 2 3
ämne(n) ......................................................................................................................

4

c)

Kunskap om kursplaner/läroplanen

4

d)

Tillvägagångssätt vid värdering och
1 2 1 2 3
bedömning av elevers resultat ......................................................................................



IKT (informations- och
kommunikationsteknologi) som verktyg i
1 2 1 2 3
undervisningen ............................................................................................................

4

a)
b)

e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)

m)
n)

4


     
...............................................................................
1

2

1

2

3

4


     
Elevbeteende och ledarskap i klassrummet
     
Skolledarskap och administration ..................................................................................
     
Individanpassad undervisning .......................................................................................
1

2

1

2

3

4

1

2

1

2

3

4

1

2

1

2

3

4

Undervisning av elever i behov av särskilt
1 2 1 2 3
stöd (se fråga 9 för en definition) ..................................................................................



Undervisning i en mångkulturell eller
1 2 1 2 3
flerspråkig miljö ...........................................................................................................



Undervisning av ämnesövergripande
förmågor (t.ex. problemlösning,
1 2 1 2 3
studieteknik) ................................................................................................................



Metoder för att utveckla yrkesövergripande
kompetenser för framtida arbete eller
1 2 1 2 3
studier ........................................................................................................................

4

4

4

4


     
Ny teknologi på arbetsplatsen .......................................................................................
     
Studievägledning och rådgivning ...................................................................................
1

2

1

2

3

4

1

2

1

2

3

4
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23. Hur mycket behövde du själv betala för den kompetensutveckling du deltagit i under de
senaste 12 månaderna?

Kryssa för ett av alternativen.

 Inget
 En del
 Allt
1

2

3

24. Har du kompenserats i någon form i samband med den kompetensutveckling du deltagit i
under de senaste 12 månaderna?

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Ja

a)
b)
c)

Nej

Jag fick använda schemalagd tid för kompetensutveckling som ägde rum
1
under normal arbetstid på skolan. .................................................................................



Jag fick ett lönetillägg för kompetensutveckling som ägde rum utanför
1
arbetstid. .....................................................................................................................



Jag kompenserades på annat sätt för kompetensutveckling som ägde rum
utanför skoltid (reducerad undervisningstid, komptid, ledighet för att studera
1
mm.). ..........................................................................................................................



2

2

2

25. Om du tänker på de kompetensutvecklingsaktiviteter du deltagit i under de senaste 12
månaderna, i vilken utsträckning omfattade de följande?

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Inte i
någon
aktivitet

Ja, i några
aktiviteter

Ja, i
flertalet
aktiviteter

Ja, i
samtliga
aktiviteter

a)

1 2 3
En grupp kollegor från skolan eller ämnesgrupp .............................................................

b)

Möjligheter till aktivt lärande (inte bara att lyssna på en
1 2 3
föreläsare) ...................................................................................................................


4

c)

1 2 3
Gemensamt lärande eller forskning med andra lärare .....................................................




d)

Flera tillfällen under en längre tidsperiod (utspridda
1 2 3
över flera veckor eller månader) ...................................................................................
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4

4

4

26. Ange i vilken utsträckning du för närvarande behöver kompetensutveckla dig inom vart
och ett av de angivna områdena.

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Inget
behov just
nu
Lågt behov

a)

Måttligt
behov

Kunskap i och förståelse för mitt/mina
1 2 3
ämnesområde(n) .........................................................................................................

b)

1 2 3
Didaktisk kompetens inom mitt/mina ämnesområde(n) ..................................................

c)

1 2 3
Kunskap om kursplaner/läroplanen ...............................................................................

d)

1 2 3
Bedömning av elever ....................................................................................................

e)

IKT (informations- och kommunikationsteknologi) som
1 2 3
verktyg i undervisningen ..............................................................................................

f)

1 2 3
Elevbeteende och ledarskap i klassrummet ....................................................................

g)

1 2 3
Skolledarskap och administration ..................................................................................

h)

1 2 3
Individanpassad undervisning .......................................................................................

i)

Undervisning av elever i behov av särskilt stöd (se
1 2 3
fråga 9 för en definition) ..............................................................................................

Stort
behov





4

4

4

4





4

4

4

4

j)

1 2 3
Undervisning i en mångkulturell eller flerspråkig miljö ....................................................




k)

Undervisning i ämnesövergripande förmågor (t.ex.
1 2 3
problemlösning, lärandestrategier) ................................................................................



l)

Metoder för att utveckla yrkesövergripande
1 2 3
kompetenser för framtida arbete eller studier ................................................................

1 2 3
m) Ny teknologi på arbetsplatsen .......................................................................................
n)

1 2 3
Studievägledning och rådgivning ...................................................................................

4

4

4




4

4

4
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27. I vilken utsträckning håller du med om att följande utgör hinder för din
kompetensutveckling inom yrket?

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Håller inte
alls med

a)

Håller inte
med

Håller med

Håller helt
med

Jag har ingen formell behörighet (t.ex. kvalifikationer,
erfarenhet, tjänsteår). ..................................................................................................
1 2 3

b)

1 2 3
Kompetensutveckling är för dyr/ej möjlig att bekosta. ....................................................

c)

1 2 3
Brist på stöd från arbetsgivaren. ...................................................................................

d)

1 2 3
Kompetensutveckling krockar med mitt arbetsschema. ...................................................

e)

1 2 3
Jag har inte tid på grund av familjeangelägenheter. .......................................................

f)

1 2 3
Ingen relevant kompetensutveckling erbjuds. ................................................................

g)

1 2 3
Deltagande i kompetensutveckling uppmuntras inte. ......................................................
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4

4

4

4

4

4

4

Återkoppling på lärares arbete
Vi vill ställa några frågor om den återkoppling du får rörande ditt arbete på den här skolan.
Som ”återkoppling” definieras huvudsakligen reaktioner du får på din undervisning, baserad på någon form
av interaktion med ditt arbete (t.ex. observation av din undervisning, diskussioner om din lektionsplanering
eller elevernas resultat).
Återkoppling kan ske i form av informella diskussioner med dig eller som en del av ett mer formellt och
strukturerat arrangemang.
28. Vem inom den här skolan använder följande metoder för att ge dig återkoppling?

De ”externa individer eller organ” som nämns nedan kan syfta på exempelvis skolinspektörer,
kommunrepresentanter eller andra personer utanför skolan.
Kryssa för alla passande alternativ på varje rad.

Externa
personer
eller organ

a)

b)
c)
d)
e)

f)

Skolans
rektor

Medlem
(mar) i
skolans
ledningsgrupp

Utsedda
mentorer

Jag har
aldrig fått
Andra
sådan
lärare (som
återinte ingår i
koppling
lednings- på den här
gruppen)
skolan

Återkoppling direkt efter
observation av din
1 1 1 1 1
klassrumsundervisning .................................................................................................



Återkoppling grundad på
1 1 1 1 1
elevenkäter om din undervisning ...................................................................................



Återkoppling efter en utvärdering
1 1 1 1 1
av dina ämneskunskaper ..............................................................................................



Återkoppling efter en analys av
1 1 1 1 1
dina elevers provresultat ..............................................................................................



Återkoppling efter en
självvärdering av ditt arbete (t.ex.
en presentation av en
1 1 1 1 1
portfolioutvärdering) ....................................................................................................



Återkoppling efter enkäter eller
diskussioner med föräldrar eller
1 1 1 1 1
vårdnadshavare ...........................................................................................................



1

1

1

1

1

1

Om du svarade ”Jag har aldrig fått sådan återkoppling på skolan” på var och en av frågorna 
Gå vidare till fråga 31.
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29. Enligt din uppfattning, hur mycket beaktas följande områden när du får återkoppling?

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Beaktas
inte alls

Beaktas i
mindre grad

Beaktas i
viss grad

Beaktas i
hög grad

a)

1 2 3
Elevresultaten ..............................................................................................................

b)

1 2 3
Mina ämneskunskaper ..................................................................................................

c)

Didaktisk kompetens i fråga om att lära ut mina
1 2 3
ämnen ........................................................................................................................

d)

1 2 3
Bedömning av elever ....................................................................................................

e)

1 2 3
Elevbeteende och ledarskap i klassrummet ....................................................................

f)

1 2 3
Undervisning av elever i behov av särskilt stöd ..............................................................

g)

Undervisning i en mångkulturell eller flerspråkig miljö

h)

Den återkoppling jag ger andra lärare för att de ska
1 2 3
förbättra sin undervisning .............................................................................................


1


2


3

i)

1 2 3
Återkoppling från föräldrar eller vårdnadshavare ............................................................

j)

1 2 3
Återkoppling från elever ...............................................................................................

k)

1 2 3
Samarbete med andra lärare ........................................................................................
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4

4






4

4

4

4

4





4

4

4

4

30. I vilken utsträckning har den återkoppling du har fått på den här skolan lett till några
direkta positiva förändringar i någon av följande aspekter?

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Ingen
positiv
förändring

a)
b)
c)

En liten
förändring

En måttlig
förändring

En stor
förändring

Ett öppet erkännande från rektor och/eller dina
1 2 3 .
kollegor ......................................................................................................................



Din roll inom skolutvecklingsfrågor (t.ex. i gruppen
1 2 3
för kursplanearbete, utveckling av skolans mål) .............................................................



Sannolikheten för avancemang i karriären (t.ex.
1 2 3
befordran) ...................................................................................................................

4

4

d)

1 2 3
Mängden kompetensutveckling du deltar i .....................................................................

e)

1 2 3
Dina ansvarsområden på den här skolan .......................................................................

f)

1 2 3
Din självsäkerhet som lärare .........................................................................................

g)

1 2 3
Din lön och/eller bonus ................................................................................................

h)

1 2 3
Din hantering av klassrumssituationer ...........................................................................

i)

1 2 3
Kunskaper i och förståelse för dina ämnen ....................................................................

j)

1 2 3
Dina undervisningsmetoder ..........................................................................................










k)

Dina undervisningsmetoder för elever i behov av
1 2 3
särskilt stöd .................................................................................................................



l)

Ditt sätt att använda elevbedömningar i syfte att
1 2 3
förbättra deras lärande .................................................................................................

1 2 3
m) Din arbetstillfredsställelse .............................................................................................
n)

1 2 3
Din motivation .............................................................................................................

4

4

4

4

4

4

4

4

4




4

4

4
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31. Vi vill nu fråga dig om lärarutvärdering och återkoppling på den här skolan i mer
allmänna ordalag. I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden om den
här skolan?

Här definieras ”utvärdering” som en granskning av lärares arbete. Denna utvärdering kan genomföras
på en rad olika sätt, från ett mer formellt sätt (t.ex. som en del av ett formellt system för att hantera
prestationer med fasta procedurer och kriterier) till ett mer informellt sätt (t.ex. genom informella
diskussioner).
Om ett påstående inte är relevant i ditt sammanhang, hoppa över det.
Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Håller inte
alls med

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Håller inte
med

Håller med

Håller helt
med

De skickligaste lärarna får högst erkännande på
1 2 3
skolan (t.ex. belöningar, mer utbildning eller ansvar). .....................................................



Lärarutvärdering och återkoppling har liten effekt på
1 2 3
hur lärarna undervisar i sina klassrum. ..........................................................................



Lärarutvärdering och återkoppling sker i stort sett för
1 2 3
att uppfylla administrativa krav. ....................................................................................



Fortbildnings- eller utvecklingsplaner sätts upp för
1 2 3
lärare för att förbättra deras undervisning. ....................................................................



Återkoppling sker till lärare baserat på en noggrann
1 2 3
utvärdering av deras undervisning. ...............................................................................



Om en lärare konsekvent underpresterar skulle
1 2 3
han/hon bli entledigad. ................................................................................................



Åtgärder som syftar till att avhjälpa brister i
1 2 3
undervisningen diskuteras med berörd lärare. ................................................................



Mentor utses som hjälp till att förbättra lärarens
1 2 3
undervisning. ...............................................................................................................
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4

4

4

4

4

4

4

4

Din undervisning i allmänhet
32. Vi vill ställa några frågor om din personliga uppfattning om undervisning och lärande.
Ange hur mycket du håller med om följande påståenden.

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Håller inte
alls med

a)
b)
c)

d)

Håller inte
med

Håller med

Håller helt
med

Min roll som lärare är att underlätta elevernas eget
1 2 3
sökande efter kunskap. ................................................................................................



Eleverna lär sig bäst genom att på egen hand hitta
1 2 3
lösningar på problemen. ...............................................................................................



Eleverna måste få möjlighet att på egen hand komma
fram till lösningar på problemen innan läraren visar
1 2 3
hur de ska lösas. ..........................................................................................................



Tankeprocessen och resonerandet är viktigare än det
1 2 3
specifika faktainnehållet enligt kursplanen. ....................................................................



4

4

4

4

33. Hur ofta gör du i genomsnitt något av följande på den här skolan?

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.

Aldrig

En gång
om året
eller
mindre

2-4
gånger
om året

5-10
gånger
om året

1-3
gånger i
månaden

En gång i
veckan
eller
oftare

Undervisar tillsammans med kollega
1 2 3 4 5
under en lektion ...........................................................................................................



Observerar andra lärares lektioner och ger
1 2 3 4 5
återkoppling ................................................................................................................



Samarbetar över klass- och
1 2 3 4 5
åldersgruppsgränser (t.ex. i projekt) .............................................................................

6

d)

Utbyter läromedel med kollegor

6

e)

Diskuterar enskilda elevers
1 2 3 4 5
studieutveckling ...........................................................................................................



Arbetar med andra lärare på skolan för att
säkerställa gemensamma normer för
1 2 3 4 5
bedömning av elevernas utveckling ...............................................................................

6

a)
b)
c)

f)

g)
h)

6

6


     
....................................................................................
1

2

3

4

5

6


     
Deltar i möte i olika lärargrupper ..................................................................................
     
Deltar i gemensam kompetensutveckling .......................................................................
1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

TALIS Lärarenkät - ISCED 2 (MS-TQ-SWE-sv)– Sidan 19

34. I vilken utsträckning lyckas du göra något av följande i din undervisning?

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Inte alls

a)

Till en viss
del

En hel del

Få eleverna att känna att de kan göra bra ifrån sig i
1 2 3
skolarbetet ..................................................................................................................

b)

1 2 3
Hjälpa eleverna att värdesätta lärande ..........................................................................

c)

1 2 3
Sätta samman bra frågor till mina elever .......................................................................

d)

1 2 3
Kontrollera störande beteenden i klassrummet ...............................................................

e)

1 2 3
Motivera elever med lågt intresse för skolarbetet ...........................................................

f)

1 2 3
Tydliggöra mina förväntningar på elevernas beteende ....................................................

g)

1 2 3
Hjälpa eleverna att tänka kritiskt ...................................................................................

h)

1 2 3
Få eleverna att följa ordningsreglerna i klassrummet ......................................................

i)

1 2 3
Lugna ner elever som är störande eller för oväsen .........................................................

j)

1 2 3
Variera sättet att kontrollera elevernas kunskaper ..........................................................

k)

1 2 3
Ge alternativa förklaringar när eleverna inte förstår ........................................................

l)

1 2 3
Införa alternativa undervisningsstrategier i klassrummet ................................................
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Till stor
del













4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Din undervisning i den utvalda
undervisningsgruppen
I följande avsnitt tänker vi gå närmare in i detalj på din undervisning. Vi kan inte täcka in hela din
undervisning med hjälp av den här enkäten. Därför används en metod som fokuserar på undervisningen i en
specifik klass/undervisningsgrupp.
Följande frågor rör information om en specifik klass/undervisningsgrupp som du undervisar i. Den
klass/undervisningsgrupp vi vill att du ska tänka på när du besvarar frågorna är den första
klass/undervisningsgrupp i årskurs 7-9 som du undervisade i den här skolan efter klockan 11.00 senaste
tisdagen. Om du inte undervisar någon klass/undervisningsgrupp i årskurs 7-9 på tisdagen kan du istället
välja den klass/undervisningsgrupp du undervisade närmaste dagen efter den senaste tisdagen.
I de följande frågorna kommer denna klass/undervisningsgrupp att refereras till som den utvalda
undervisningsgruppen.
35. Vi vill veta lite mer om sammansättningen i den utvalda undervisningsgruppen. Gör en
ungefärlig uppskattning av procentandelen elever som passar in på följande
beskrivningar.

Med socioekonomiskt utsatta hem menas här hem där man saknar grundläggande nödvändigheter,
såsom lämpligt boende, kost eller sjukvård samt familjer som är berättigade till t.ex. socialbidrag.
Den här frågan rör din personliga uppfattning om elevernas bakgrund. Det går bra att basera dina
svar på grova uppskattningar.
En del elever kan ingå i flera kategorier.
Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Ingen

1 % till
10 %

11 % till
30 %

31% till
60 %

a)

1 2 3 4
Elever som har annat modersmål än svenska .................................................................

b)

1 2 3 4
Lågpresterande elever ..................................................................................................

c)

1 2 3 4
Elever berättigade till särskilt stöd .................................................................................

d)

1 2 3 4
Elever med beteendestörningar ....................................................................................

e)

1 2 3 4
Elever från socioekonomiskt utsatta hem .......................................................................

f)

1 2 3 4
Studiebegåvade elever .................................................................................................

Mer än
60 %







5

5

5

5

5

5

36. Består ditt arbete enbart eller i huvudsak av att ge särskilt stöd till elever i den utvalda
undervisningsgruppen?

Kryssa för ett av alternativen.

 Ja  Gå vidare till fråga 44.
 Nej
1

2
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37. Vilken ämneskategori hör undervisningen i den utvalda undervisningsgruppen till?

Kryssa för ett av alternativen.

 Svenska, svenska som andraspråk
1

Inkluderar läsning och skrivning (samt litteraturkunskap) på modersmålet, på
undervisningsspråket eller som andraspråk (för icke infödda), retorik, litteratur mm

 Matematik
2

Inkluderar matematik, statistik, geometri, algebra mm

 Naturorienterande ämnen
3

Inkluderar naturkunskap, fysik, kemi, biologi, anatomi, miljövetenskap mm

 Samhällsorienterande ämnen, exklusive religionskunskap
4

Inkluderar samhällskunskap, statskunskap, nutidsorientering, ekonomi, miljövetenskap,
geografi, historia, juridik, studier av det egna landet

 Moderna språk, inklusive engelska
5

Inkluderar andra språk än svenska

 Teknik
6

Inkluderar orientering i teknik, inklusive informationsteknik, datorvetenskap, byggteknik,
elektronik, grafisk design, verkstadsteknik/designteknik

 Estetiska ämnen
7

Inkluderar konst, musik, bild, slöjd, drama, musikframträdanden, foto, teckning, konsthantverk,
sömnad

 Idrott
8

Inkluderar idrott och hälsa, dans

 Religionskunskap och/eller etik
9

Inkluderar religion, religionshistoria, religionskultur, etik

 Praktiska ämnen
10

Inkluderar hem- och konsumentkunskap

 Annat
11
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38. Hur många elever ingår i den utvalda undervisningsgruppen för närvarande?

Ange antal.

elever
39. Hur stor procentandel av lektionstiden i den utvalda undervisningsgruppen ägnas
vanligtvis åt någon av följande aktiviteter?

Skriv en procentandel för varje aktivitet. Skriv 0 (noll) om den inte förekommer alls.
Kontrollera att slutsumman blir 100 %.
a)

%

Administrativa uppgifter (t.ex. notera närvaro, dela ut
skolinformation/blanketter)

b)

%
%

Skapa arbetsro (upprätthålla disciplinen)

c)
100

Faktisk undervisning

% Totalt

40. Ange hur representativ du tycker att den utvalda undervisningsgruppen är jämfört med
de övriga klasser/grupper du undervisar i.

Kryssa för ett av alternativen.

 Mycket representativ
 Representativ
 Inte representativ
1

2

3

41. Hur starkt håller du med om följande påståenden när det gäller den utvalda
undervisningsgruppen?

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Håller inte Håller inte
Håller helt
alls med
med
Håller med
med

a)

När lektionen börjar måste jag vänta en ganska lång
1 2 3 4
stund innan eleverna blir tysta. .....................................................................................

b)

Eleverna i den här klassen är noga med att skapa en
1 2 3 4
trivsam lärmiljö. ...........................................................................................................

c)

Jag förlorar ganska mycket tid på att eleverna avbryter
lektionen. ...................................................................

1

2

3

4

Det förekommer mycket störande ljud i klassrummet.

1

2

3

4

d)

   
   
....................................................
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42. Hur ofta förekommer följande moment i den utvalda undervisningsgruppen under ett
läsår?

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Aldrig eller
nästan
aldrig

a)
b)
c)
d)
e)

Då och då

Ofta

På alla
eller
nästan alla
lektioner

Jag sammanfattar innehållet i det jag nyligen
1 2 3
undervisat. ..................................................................................................................



Eleverna arbetar i smågrupper för att komma fram till
1 2 3
gemensamma lösningar på ett problem eller en uppgift. .................................................



Jag ger olika uppgifter till elever som har svårt att lära
1 2 3
sig och/eller till dem som lär sig snabbare. ....................................................................



Jag hämtar uppgifter från vardagen eller arbetslivet för
1 2 3
att visa hur nya kunskaper kan användas. .....................................................................



Jag låter eleverna öva på liknande uppgifter tills jag vet
1 2 3
att alla eleverna har förstått ämnet. ..............................................................................

4

4

4

4

f)

1 2 3
Jag kontrollerar elevernas övningsböcker eller läxor. .......................................................




g)

Elever arbetar med projekt som kräver minst en veckas
1 2 3
tid att slutföra. .............................................................................................................



Elever använder IKT (informations- och
kommunikationsteknologi) i projekt- eller i
1 2 3
lektionsarbete. .............................................................................................................



h)

4

4

4

4

43. Hur ofta använder du följande för att mäta vad eleverna har lärt sig i den utvalda
undervisningsgruppen?

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Aldrig eller
nästan
aldrig

Då och då

Ofta

På alla
eller
nästan alla
lektioner

a)

1 2 3
Jag utvecklar och använder egna kunskapstest. .............................................................

b)

1 2 3
Jag använder standardiserade prov. ..............................................................................




c)

Jag låter enskilda elever besvara frågor inför hela
1 2 3
klassen. .......................................................................................................................



d)

Jag ger skriftlig återkoppling på elevers arbete utöver
1 2 3
betygen. ......................................................................................................................

4

4

4

e)

1 2 3
Jag låter eleverna utvärdera sin egen utveckling. ...........................................................




f)

Jag observerar eleverna när de arbetar med någon
1 2 3
särskild uppgift och ger omedelbar återkoppling. ...........................................................
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4

4

4

Skolklimat och arbetstillfredsställelse
44. I vilken utsträckning håller du med om hur dessa påståenden gäller för den här skolan?

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Håller inte
alls med

a)
b)
c)
d)
e)

Håller inte
med
Håller med

Håller helt
med

Skolan ger personalen möjlighet att aktivt delta i beslut
1 2 3
som rör skolan. ............................................................................................................



Skolan ger föräldrar eller vårdnadshavare möjlighet att
1 2 3
aktivt delta i beslut som rör skolan. ...............................................................................



Skolan ger eleverna möjlighet att aktivt delta i beslut
1 2 3
som rör skolan. ............................................................................................................



Skolan har en miljö som främjar ett delat ansvar för
1 2 3
skolfrågorna. ...............................................................................................................



Det finns en samarbetsanda på skolan som
1 2 3
kännetecknas av ett ömsesidigt stöd. ............................................................................



4

4

4

4

4

45. I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden om vad som händer på den
här skolan?

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Håller inte
alls med

a)
b)
c)
d)

Håller inte
med
Håller med

Håller helt
med

Lärarna och eleverna kommer vanligtvis bra överens på
1 2 3
skolan. ........................................................................................................................



De flesta av lärarna på skolan anser att elevernas
1 2 3
välbefinnande är viktigt. ...............................................................................................



De flesta av lärarna på skolan är intresserade av
1 2 3
elevernas åsikter. .........................................................................................................



Om en elev på skolan behöver extra stöd ger skolan
1 2 3
detta. ..........................................................................................................................



4

4

4

4
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46. Vi skulle vilja veta din allmänna uppfattning om ditt arbete. I vilken utsträckning håller
du med om följande påståenden?

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Håller inte
alls med

a)
b)
c)

Håller inte
med
Håller med

Håller helt
med

Fördelarna med att vara lärare uppväger tydligt
1 2 3
nackdelarna. ................................................................................................................



Om jag fick välja på nytt skulle jag fortfarande välja att
1 2 3
bli lärare. .....................................................................................................................



Jag skulle vilja byta till en annan skola om det vore
1 2 3
möjligt. .......................................................................................................................

4

4

d)

1 2 3
Jag ångrar att jag bestämde mig för att bli lärare. ..........................................................

e)

1 2 3
Jag tycker om att arbeta på den här skolan. ..................................................................





f)

Jag undrar om det hade varit bättre om jag hade valt ett
1 2 3
annat yrke. ..................................................................................................................



g)

Jag skulle rekommendera min skola som en bra
1 2 3
arbetsplats. .................................................................................................................

h)

1 2 3
Jag anser att läraryrket har hög status i samhället. ........................................................

i)

1 2 3
Jag är nöjd med mina insatser på den här skolan. ..........................................................

j)

1 2 3
På det stora hela är jag nöjd med mitt arbete. ...............................................................
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4

4

4

4





4

4

4

4

Lärarrörlighet
Här skulle vi vilja veta om du har rest utomlands av yrkesmässiga skäl.
Ta bara upp resor som varade en vecka eller längre till utbildningsinstitutioner eller skolor. Ta inte upp
konferenser eller seminarier.
47. Har du någonsin rest utomlands av yrkesmässiga skäl under din lärarkarriär eller under
din lärarutbildning?

Kryssa för alla passande alternativ.

 Nej  Gå vidare till fråga 49.
 Ja, som student under min lärarutbildning
 Ja, som lärare i ett EU-program (t.ex. Comenius)
 Ja, som lärare i ett regionalt eller nationellt program
 Ja, som lärare, arrangerat av min skola eller mitt skoldistrikt
 Ja, på mitt eget initiativ
1

1

1

1

1

1

48. Om du svarade ja på den föregående frågan – vilket syfte hade utlandsresorna?

Kryssa för alla passande alternativ.

 Studier som en del av min lärarutbildning
 Språkträning
 Studier av andra ämnesområden
 Följde med elever som besökte utlandet
 Kontaktskapande med skolor utomlands
 Undervisning
 Annat
1

1

1

1

1

1

1

49. Har du fullföljt en påbyggnadsutbildning som har gett dig specialpedagog- eller
speciallärarexamen?

Kryssa för ett av alternativen.

 Ja
 Nej
1

2

50. Hur många timmar är din arbetstid i veckan enligt ditt anställningskontrakt på denna
skola?

Ange totalt antal timmar, dvs. reglerad tid och eventuell förtroendetid, avrunda till hela timmar.

timmar
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Tack för din medverkan!
Var vänlig och lämna den ifyllda enkäten till skolsamordnaren som
tillhandahåller ett frankerat svarskuvert senast 13/04/14.
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Bilaga 2. Rektorsenkät

Platshållare för identifikationsetikett
(105 x 35 mm)

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)
Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2013

Rektorsenkät
Årskurs 7-9
Huvudstudie
Svenska

SKOLVERKET, 106 20 STOCKHOLM
Internationellt projektkonsortium:
International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), Nederländerna
IEA Data Processing and Research Center (IEA DPC), Tyskland
Statistics Canada, Kanada

Om TALIS 2013
Teaching and Learning International Survey (TALIS 2013) är en internationell studie som ger lärare och
rektorer tillfälle att dela med sig av sin kunskap för att möjliggöra analys av utbildning och utveckling av
skolpolitik. TALIS genomförs av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och
Sverige deltar i studien tillsammans med drygt 30 andra länder.
De internationella jämförande analyserna möjliggör att de enskilda länderna kan identifiera andra länder
med likartade utmaningar och att man på policynivå kan dra lärdomar av varandra. Rektorer och lärare som
deltar i studien lämnar uppgifter om utvecklingsmöjligheter i yrket; synen på och praxis i undervisningen;
utvärdering av lärarnas arbete och den återkoppling och det erkännande de får på sitt arbete; samt om flera
andra arbetsrelaterade frågor, såsom skolledarskap och skolklimat.
Eftersom det är en internationell studie är det möjligt att några frågor inte passar in helt i ett svenskt
sammanhang. Svara så gott du kan i dessa fall.

Sekretess
All information som samlas in i undersökningen kommer att behandlas konfidentiellt. Resultaten kommer
enbart att redovisas för varje land och för olika typer av skolor inom ett land. Varken du, din skola eller
någon skolpersonal ska kunna bli identifierad i OECD:s eller i Skolverkets rapporter.

Om enkäten
 I den här enkäten ställs frågor om utbildningsfrågor och aspekter på policynivå.
 Den person som fyller i enkäten ska vara skolans rektor. Om du inte har den information som krävs för att
besvara någon särskild fråga ber vi dig rådfråga andra personer på skolan.
 Den här enkäten bör ta omkring 45 minuter att besvara.
 När en fråga hänvisar till ”den här skolan”, då ska du tänka på den organisatoriska enhet där du har
erhållit denna enkät, oavsett om du arbetar i fler skolor.
 Hjälp och riktlinjer för att besvara frågorna är kursiverade. De flesta av frågorna kan besvaras genom att
kryssa för det mest passande alternativet.
 Var vänlig och lämna den ifyllda enkäten till skolsamordnaren som tillhandahåller ett frankerat svarskuvert
senast 2013-04-14.
 Om du har några frågor om enkäten eller om du vill ha mer information om studien kan du nå oss på
Skolverket: Katalin Bellaagh, 08- 527 332 50, Cecilia Stenman, 08-527 333 53, Sofia Silva, 08-527 332
10, talis@skolverket.se

Tack för att du deltar i studien!
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Personlig bakgrundsinformation
De här frågorna handlar om dig, din utbildning och din position som rektor. Kryssa för lämpligt/lämpliga
alternativ när du besvarar frågorna eller ange siffror där det behövs.
1.

Är du kvinna eller man?

 Kvinna
 Man
1

2

2.

Hur gammal är du?

Ange antal.

år
3.

Vilken är den högsta formella utbildning du har fullföljt?

Kryssa för ett av alternativen.

 Lägre än högskoleutbildning
 Högskoleutbildning upp till två år (t.ex. högskoleexamen)
 Universitets- eller högskoleutbildning omfattande tre till fem år (t.ex. kandidat- eller
1

2

3

magisterexamen)

 Forskarutbildning (licentiatexamen eller doktorsexamen)
4

4.

Hur lång yrkeserfarenhet har du i antal år?

Skriv antalet år på varje rad. Skriv 0 (noll) om du saknar sådan erfarenhet.
Räkna del av år som 1 år.
a)
b)
c)
d)
e)

Antal år som rektor vid den här skolan

Antal år som rektor totalt

Antal år i andra skolledarroller (inkludera inte åren du jobbat som rektor)

Antal år som lärare totalt (inkludera alla år du har undervisat i någon omfattning)

Antal år i annan yrkesverksamhet
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5.

Hur ser din nuvarande anställningsform som rektor ut?

Kryssa för ett av alternativen.

 Heltid (90 % eller mer av en heltidstjänst) utan undervisning
 Heltid (90 % eller mer av en heltidstjänst) med undervisning
 Deltid (mindre än 90 % av en heltidstjänst) utan undervisning
 Deltid (mindre än 90 % av en heltidstjänst) med undervisning
1

2

3

4

6.

Har du gått någon av utbildningarna nedan och skedde detta i så fall före eller efter att
du tillträdde som rektor?

Kryssa för ett passande alternativ på varje rad.
Före

7.

Före och
efter

Efter

a)

1 2 3
Skolledar- eller rektorsutbildning ...................................................................................

b)

1 2 3
Lärarutbildning ............................................................................................................

c)

1 2 3
Ledarskapsutbildning/kurser .........................................................................................

Aldrig




4

4

4

Har du under de senaste 12 månaderna deltagit i någon av följande kompetensutvecklingsinsatser riktat till dig som rektor, och om ja, under hur många dagar?

Kompetensutveckling definieras som aktiviteter som syftar till att utveckla en individs yrkesskicklighet
och kunskaper.
Kryssa för antingen ”Ja” eller ”Nej” i kolumn (A) för var och en av aktiviteterna som räknas upp här
nedan. Om du har angett ”Ja” som svar i kolumn (A) vill vi att du specificerar antalet dagar som
ägnats åt aktiviteten i kolumn (B).
Räkna samman aktiviteterna i hela dagar (en hel dag är 6-8 timmar). Inkludera även aktiviteter som
ägt rum under helger, kvällar och andra tillfällen utanför arbetstid.

Ja

(A)

(B)

Deltagit

Längd i dagar

Nej

a)

1 2
I professionella nätverk, mentorsprogram eller forskningsaktiviteter ................................

b)

1 2
I kurser, konferenser eller studiebesök ..........................................................................

c)

1 2
Annat ..........................................................................................................................
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8.

I vilken utsträckning håller du med om att något av följande utgör hinder för din
kompetensutveckling inom yrket?

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Håller inte
alls med

a)
b)

Håller inte
med

Håller med

Håller helt
med

Jag har ingen formell behörighet (t.ex. kvalifikationer,
1 2 3
erfarenhet, tjänsteår). ..................................................................................................
Kompetensutvecklingen är för dyr/ej möjlig att
1 2 3
bekosta. ......................................................................................................................

c)

1 2 3
Brist på stöd från arbetsgivaren. ...................................................................................

d)

Kompetensutvecklingen krockar med mitt
1 2 3
arbetsschema. .............................................................................................................

e)

1 2 3
Jag har inte tid på grund av familjeangelägenheter. .......................................................

f)

1 2 3
Ingen relevant kompetensutveckling erbjuds. ................................................................

g)

1 2 3
Deltagande i kompetensutveckling uppmuntras inte. ......................................................


4



4

4





4

4

4

4
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Bakgrundsinformation om skolan
9.

Vilket av dessa alternativ beskriver på bästa sätt den här skolans läge?

 Kryssa för ett av alternativen.
  By eller landsbygd (1000 eller färre invånare)
  Mindre ort (1001 till 3000 invånare)
  Mindre stad (3001 till 15 000 invånare)
  Mellanstor stad (15 001 till 100 000 invånare)
  Större stad (100 001 till 1 000 000 invånare)
  Storstad (mer än 1 000 000 invånare)
1

2

3

4

5

6

10. Är den här skolan kommunal eller fristående?

 Kryssa för ett av alternativen.
  Kommunal
1

Detta är en skola som drivs av en offentlig utbildningsmyndighet, statlig myndighet, kommun
eller styrelse utnämnd av regeringen eller tillsatt genom offentligt val.

  Fristående
2

Detta är en skola som drivs av en privat organisation; t.ex. ett religiöst samfund, företag eller
annan privat institution.

11. Ange antalet personer som för närvarande arbetar på den här skolan inom var och en av
de uppräknade kategorierna.

En och samma personal kan höra till flera kategorier.
Ange antal på varje rad. Skriv 0 (noll) om ingen hör till en viss kategori.
a)

Lärare, oavsett vilka årskurser/åldrar de undervisar i
De personer vars huvudsakliga yrkesverksamhet på den här skolan innebär att
undervisa eleverna, inklusive speciallärare och specialpedagoger

b)

Pedagogisk stödpersonal, oavsett vilka årskurser/åldrar de stödjer
Inkluderar alla assistenter eller andra utanför lärarprofessionen som undervisar eller
stödjer lärarna i deras undervisning, specialister på kursplaner/undervisning,
läromedelsspecialister, psykologer och skolsköterskor

c)

Skolans administrativa personal
Inklusive receptionister, sekreterare och kontorsassistenter

d)

Skolledning
Inklusive rektorer, biträdande rektorer och annan ledningspersonal som huvudsakligen
har ledningsuppgifter

e)

Annan personal
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12. Sker det undervisning i följande årskurser och/eller program på den här skolan? Om ja,
finns det andra skolor på din ort som konkurrerar om eleverna på den nivån och/eller det
programmet?

Svara ”Ja” eller ”Nej” i kolumn (A) för var och en av de nivåer och/eller program som anges nedan.
Om du svarar ”Ja” i kolumn (A) ska du även ange i kolumn (B) antalet skolor på den här orten som
konkurrerar om dina elever.
(A)

(B)

Årskurser/program
som erbjuds

Ja

Nej

Konkurrenter
Två eller
fler andra
skolor

En annan
skola

a)

1 2 1
2
Förskola och förskoleklass ............................................................................................

b)

1 2 1
2
Årskurs 1-6 ..................................................................................................................

c)

1 2 1
2
Årskurs 7-9 ..................................................................................................................

d)

1 2 1
2
Gymnasieskola, studieförberedande program .................................................................

e)

1 2 1
2
Gymnasieskola, yrkesförberedande program ..................................................................

Ingen
annan
skola







3

3

3

3

3

13. Hur stor är den aktuella inskrivningen på den här skolan, det vill säga det totala antalet
elever i alla åldrar som finns inskrivna på skolan?

 Ange antal.
Elever
14. Gör en bred uppskattning av andelen elever i årskurserna 7-9 på den här skolan som
passar in på följande beskrivningar.

Med elever som är berättigade till särskilt stöd, menas elever som, efter att deras behov har utretts
och åtgärdsprogram upprättats, har rätt till extra stöd eftersom de annars riskerar att inte nå de
kunskapskrav som minst ska uppnås, på grund av exempelvis sjukdom, sociala förhållanden,
funktionsnedsättning eller svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen av andra orsaker.
Med socioekonomiskt utsatta hem menas här hem där man saknar grundläggande nödvändigheter,
såsom lämpligt boende, kost eller sjukvård, samt familjer som är berättigade till t.ex. socialbidrag.
En del elever kan ingå i flera kategorier.
Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Ingen

a)
b)
c)

1 % till
10 %

11 % till
30 %

31 % till
60 %

Mer än
60 %

    
    
Elever berättigade till särskilt stöd .................................................................................
    
Elever från socioekonomiskt utsatta hem .......................................................................
Elever som har annat modersmål än svenska

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Skolledning
15. Finns det en ledningsgrupp på skolan?

”Ledningsgrupp” syftar på en grupp inom skolan med ansvar för att leda och sköta skolan i fråga om
beslut som rör undervisning, resursanvändning, kurs- och läroplansarbete, omdömen och
utvärderingar, samt andra strategiska beslut som leder till att skolan ska fungera ändamålsenligt.
Kryssa för ett av alternativen.

 Ja
 Nej  Gå vidare till fråga 17.
1

2

16. Ingår följande personer för närvarande i skolans ledningsgrupp?

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Ja

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Nej

1
Rektor .........................................................................................................................




Biträdande rektor .........................................................................................................


Ekonomiansvarig ..........................................................................................................


Arbetslags- eller ämnesgruppsledare .............................................................................


Lärare .........................................................................................................................


Representanter från skolans lokala styrelse ....................................................................


Föräldrar eller vårdnadshavare ......................................................................................


Elever .........................................................................................................................


Andra ..........................................................................................................................
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2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

17. Vem har ett betydande ansvar för följande uppgifter på den här skolan?

En person med ett ”betydande ansvar” är någon som har en aktiv roll vid beslutsfattandet.
Kryssa för alla passande alternativ på varje rad.

Rektor

Andra
Lärare (ej
medlemmar medlemmar
av skolans
av skolans
ledningsledningsgrupp
grupp)

Skolans
lokala
styrelse

Kommunal/
fristående
huvudman
eller statlig
myndighet

a)

1 1 1 1
Anställer lärare ............................................................................................................

b)

1 1 1 1
Entledigar eller avstänger lärare ....................................................................................

c)

Beslutar om lärares ingångslön, inklusive
1 1 1 1
fastställning av lönetrappor ...........................................................................................

d)

1 1 1 1
Beslutar om lärares lönepåslag .....................................................................................

e)

Beslutar om budgetfördelning inom skolan

f)

Fattar beslut om riktlinjer och rutiner för
1 1 1 1
disciplinåtgärder när det gäller elever ............................................................................

g)


1


1


1


1

Fattar beslut om riktlinjer för bedömning
av elevers kunskaper, inklusive nationella
1 1 1 1
kunskapsprov ..............................................................................................................

h)

1 1 1 1
Godkänner elevers antagning till skolan .........................................................................

i)

1 1 1 1
Väljer vilka läromedel som ska användas .......................................................................

j)

Bestämmer kursinnehåll, inklusive
1 1 1 1
nationella läro- och kursplaner ......................................................................................

k)

1 1 1 1
Fattar beslut om kursutbudet ........................................................................................



1

1




1

1

1


1




1

1

1



1

1

TALIS Rektorsenkät – ISCED 2 (MS-PQ-SWE-sv) – Page 9

18. Hur stor andel i procent ägnar du i genomsnitt åt följande uppgifter i din roll som rektor
på den här skolan under ett skolår?

Det räcker med en grov uppskattning. Ange ditt svar med siffror på varje rad. Skriv 0 (noll) om
uppgiften inte är relevant.
Kontrollera att totalsumman blir 100 %.

%

a)

Administrativa uppgifter och ledningsuppgifter, samt möten

Inklusive personalfrågor, föreskrifter, rapporter, skolbudget, schemaläggning
och klassindelning, strategisk planering, styrnings- och ledningsaktiviteter, svar
på frågor från myndigheter på nationell, regional, läns- eller kommunnivå
b)

%

Läroplans- och kursplansrelaterade frågor, samt undervisningsrelaterade
uppgifter och möten

Inklusive att arbeta med kursplaner, undervisning, observationer i
klassrummen, elevomdömen, handledning av lärare, fortbildning av lärare
c)

%

Kontakt med elever

Inklusive rådgivning och samtal utanför schemalagd undervisning,
ordningsfrågor
d)

%

Kontakt med föräldrar eller vårdnadshavare

Inklusive formella och informella kontakter
e)

%

Kontakt med närsamhället och det regionala samhället, företag och industrier

f)

%

Annat

100

% Totalt

19. Ange om du har ägnat dig åt följande aktiviteter på den här skolan under de senaste 12
månaderna.

Om du inte har varit rektor på den här skolan i 12 månader anger du om du har ägnat dig åt de här
aktiviteterna sedan du började som rektor på skolan.
Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Ja

a)

b)

Jag använde elevresultat och utvärderingsutfall (inklusive
nationella/internationella kunskapsprov) för att utveckla skolans
1
undervisningsmål och medel. ........................................................................................

1
Jag utarbetade en kompetensutvecklingsplan för skolan. ................................................
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Nej



2

2

20. Ange hur ofta du har ägnat dig åt följande aktiviteter på den här skolan under de senaste
12 månaderna.

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Aldrig eller
sällan

a)

Ibland

Ofta

Mycket ofta

Jag samarbetade med lärarna för att lösa
1
2
3
ordningsproblem i klasserna. ........................................................................................

b)

1
2
3
Jag observerade undervisning i klassrummen. ...............................................................




c)

Jag vidtog åtgärder för att främja samarbetet
mellan lärarna med målet att utveckla nya
1
2
3
undervisningsmetoder. .................................................................................................



Jag vidtog åtgärder för att lärarna ska förbättra
1
2
3
sina undervisningsfärdigheter. .......................................................................................



Jag vidtog åtgärder för att lärarna ska känna
1
2
3
ansvar för sina elevers resultat. ....................................................................................



Jag gav föräldrar eller vårdnadshavare information
1
2
3
om skolan och elevernas prestationer. ...........................................................................



Jag kontrollerade att inga fel eller misstag har
begåtts i skolans administrativa rutiner och
1
2
3
rapporter. ....................................................................................................................



d)
e)
f)
g)

h)
i)

Jag löste problem med schemaläggningen på
1
2
3
skolan. ........................................................................................................................

1
2
3
Jag samarbetade med rektorer från andra skolor. ...........................................................

4

4

4

4

4

4

4



4

4

21. I vilken utsträckning håller du med om hur dessa påståenden gäller för den här skolan?

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Håller inte
alls med

a)
b)
c)

Håller inte
med

Håller med

Håller helt
med

Skolan ger personalen möjlighet att aktivt delta i
1
2
3
beslut som rör skolan. ..................................................................................................



Skolan ger föräldrar eller vårdnadshavare
1
2
3
möjlighet att aktivt delta i beslut som rör skolan. ...........................................................



Skolan ger eleverna möjlighet att aktivt delta i
1
2
3
beslut som rör skolan. ..................................................................................................

4

4

d)

1
2
3
Jag fattar de viktiga besluten på egen hand. ..................................................................




e)

Det finns en samarbetsanda på skolan som
1
2
3
kännetecknas av ett ömsesidigt stöd. ............................................................................



4

4

4
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22. Finns det en lokal styrelse på den här skolan?

 Kryssa för ett av alternativen.
  Ja
  Nej  Gå vidare till fråga 24.
1

2

23. Finns följande för närvarande representerade i den här skolans lokala styrelse?

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Ja

a)

Representanter från en kommunal/fristående huvudman, regional eller
1
statlig myndighet .........................................................................................................

b)

1
Medlemmar ur skolans ledningsgrupp ...........................................................................

c)

1
Skolans administrativa personal ....................................................................................

d)

1
Lärare .........................................................................................................................

e)

1
Föräldrar eller vårdnadshavare ......................................................................................

f)

1
Elever .........................................................................................................................

g)

1
Fackföreningar .............................................................................................................

h)

Representanter från näringsliv, arbetsmarknadsinstitutioner, religiösa
1
samfund eller andra privata institutioner ........................................................................

i)

1
Annan .........................................................................................................................

Nej








2

2

2

2

2

2

2



2

2

24. Tillhandahåller den här skolan något av följande för föräldrar eller vårdnadshavare under
det innevarande läsåret?

Kryssa för ett alternativ på varje rad.
Ja

a)

1
Studiecirklar eller kurser för föräldrar eller vårdnadshavare .............................................

b)

Tjänster för att stödja föräldrars eller vårdnadshavares deltagande, som till
1
exempel att erbjuda barntillsyn .....................................................................................

c)

1
Stöd till föräldraföreningen ...........................................................................................

d)

1
Föräldramöten .............................................................................................................
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Nej


2




2

2

2

25. I vilken utsträckning begränsar följande din effektivitet som rektor på den här skolan?

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Inte alls

Mycket litet

Till viss del

Mycket

a)

1
2
3
4
Otillräcklig skolbudget och otillräckliga resurser .............................................................

b)

1
2
3
4
Regleringar och anvisningar från myndigheter ...............................................................

c)

1
2
3
4
Lärares frånvaro ..........................................................................................................

d)

Brist på engagemang och stöd från föräldrar eller
1
2
3
4
vårdnadshavare ...........................................................................................................

e)

1
2
3
4
Det lönesystem som tillämpas .......................................................................................

f)

Brist på möjligheter och stöd för min egen
1
2
3
4
kompetensutveckling ....................................................................................................

g)

Brist på möjligheter och stöd för lärarnas
1
2
3
4
kompetensutveckling ....................................................................................................

h)

Hög arbetsbelastning och ansvarsnivå i mitt arbete

1

2

3

4

i)

Brist på delat ledarskap med annan skolpersonal

1

2

3

4









...........................................................
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Formell utvärdering av lärare
Med ”utvärdering” menas i det här avsnittet när en lärares arbete granskas av rektor, en extern inspektör
eller av lärarens kollegor. Här definieras det som ett mer formellt tillvägagångssätt (t.ex. som en del av ett
formellt system för prestationsbedömning med fastlagda förfaringssätt och kriterier) snarare än ett mer
informellt tillvägagångssätt (t.ex. genom informella samtal).
26. Hur ofta utvärderas i genomsnitt varje lärare på den här skolan på ett formellt sätt av
följande personer?

Kryssa för ett alternativ på varje rad.
Om inget av svarsalternativen passar in på skolan ber vi dig välja det alternativ som ligger närmast.

Aldrig

Minde än
en gång
vartannat
år

En gång
vartannat
år

En gång per
år

Två ggr el.
mer per år

a)

1 2 3 4
Rektor .........................................................................................................................

b)

1 2 3 4
Andra medlemmar av skolledningen ..............................................................................

c)

1 2 3 4
Utsedda mentorer ........................................................................................................

d)

1 2 3 4
Lärare (som inte ingår i skolledningen) ..........................................................................






e)

Externa individer eller organ (t.ex.
skolinspektörer, kommunrepresentanter,
personal från distriktskontor eller andra
1 2 3 4
personer utanför skolan) ..............................................................................................



Om du har svarat ”Aldrig” på var och en av ovanstående frågor  Gå vidare till fråga 29.
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5

5

5

5

5

27. Vem utför följande uppgifter som en del i den formella utvärderingen av lärarnas arbete
på den här skolan?

Kryssa för alla passande alternativ på varje rad.

Externa
individer
eller organ

a)

Rektor

Medlemmar i
skolans
ledningsgrupp

Utsedda
mentorer

Andra
lärare (som
inte ingår i Sker inte
lednings- på den här
gruppen)
skolan

Direktobservation av
1 1 1 1 1
undervisningen ............................................................................................................

b)

1 1 1 1 1
Elevenkäter om undervisningen ....................................................................................

c)

Utvärdering av lärares
1 1 1 1 1
ämneskunnighet ..........................................................................................................



1

1

d)

1 1 1 1 1
Analys av elevernas provresultat ...................................................................................




e)

Diskussioner om lärarnas
självvärdering av sitt arbete (t.ex.
presentation av en
1 1 1 1 1
portfolioutvärdering) ....................................................................................................



Diskussioner om återkoppling från
1 1 1 1 1
föräldrar eller vårdnadshavare ......................................................................................



f)

1

1

1

1

28. Ange hur ofta något av följande sker på den här skolan efter utvärderingen av en lärare.

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Aldrig

a)
b)
c)

d)
e)

f)

Ibland

Oftast

Alltid

Åtgärder för att komma till rätta med svagheter i
1 2 3
undervisningen diskuteras med läraren. ........................................................................



En utvecklings- eller fortbildningsplan tas fram för
1 2 3
varje lärare. .................................................................................................................



Om en lärare visar sig vara underpresterande påförs
materiella sanktioner, exempelvis reducerade
1 2 3
löneförhöjningar. ..........................................................................................................



En mentor utses för att hjälpa läraren att förbättra sin
1 2 3
undervisning. ...............................................................................................................



Förändring av en lärares ansvarsområden (t.ex. en
ökning eller minskning av undervisningstiden eller
1 2 3
administrativt ansvar/ledningsansvar) ...........................................................................



Förändring av en lärares lön eller utbetalning av
1 2 3
bonus ..........................................................................................................................

g)

1 2 3
Förändring av en lärares troliga karriärmöjlighet ............................................................

h)

1 2 3
Entledigande eller ej förlängning av anställning .............................................................

4

4

4

4

4




4

4

4
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Skolklimat
29. I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden i relation till den här skolan?

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Håller inte
alls med

a)
b)
c)

Håller inte
med

Håller med

Håller helt
med

Skolans personal har en gemensam syn på
1
2
3
undervisning/lärande. ...................................................................................................



Det finns ett nära samarbete mellan skolan och
1
2
3
lokalsamhället. .............................................................................................................



Skolans personal för en öppen diskussion om
1
2
3
svårigheter. ..................................................................................................................

d)

1
2
3
Det råder ömsesidig respekt för kollegornas idéer. .........................................................

e)

Det finns en anda där man delar med sig av sina
1
2
3
framgångar. .................................................................................................................

f)

1
2
3
Relationerna mellan lärare och elever är goda. ...............................................................

4

4



4

4



4

4

30. För närvarande, hindras den här skolans förmåga att ge en god undervisning av någon av
följande aspekter?

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Inte alls

Mycket litet

Till viss del

Mycket

a)

1
2
3
Brist på behöriga och/eller skickliga lärare .....................................................................

b)

Brist på lärare med kompetens att undervisa
1
2
3
elever i behov av särskilt stöd .......................................................................................


4

c)

1
2
3
Brist på yrkeslärare ......................................................................................................




d)

Brist på eller otillräcklig tillgång till
1
2
3
undervisningsmaterial (t.ex. läroböcker) ........................................................................



e)

Brist på eller otillräcklig tillgång till datorer i
1
2
3
undervisningen ............................................................................................................

f)

1
2
3
Otillräcklig Internetåtkomst ...........................................................................................

g)

Brist på eller otillräcklig tillgång till datorprogram1
2
3
vara i undervisningen ...................................................................................................

h)

1
2
3
Brist på eller otillräcklig tillgång till skolbibliotek .............................................................

i)

1
2
3
Brist på stödpersonal ...................................................................................................

j)

1
2
3
Brist på tid till pedagogiska diskussioner ........................................................................
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4

4

4



4

4





4

4

4

4

31. Hur ofta inträffar följande på den här skolan?

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Av elever på den här skolan:

Aldrig

Sällan

Varje
månad

Varje vecka

Dagligen

a)

1 2 3 4
Sena ankomster ...........................................................................................................

b)

1 2 3 4
Ogiltig frånvaro ............................................................................................................

c)

1 2 3 4
Fusk ............................................................................................................................

d)

1 2 3 4
Skadegörelse och stöld .................................................................................................






e)

Hot eller glåpord bland eleverna (eller
1 2 3 4
andra former av icke-fysisk mobbning) ..........................................................................



Fysiska skador orsakat av våld bland
1 2 3 4
elever ..........................................................................................................................



Hot eller glåpord gentemot lärare eller
1 2 3 4
annan personal ............................................................................................................



Användning/innehav av droger och/eller
1 2 3 4
alkohol ........................................................................................................................



f)
g)
h)

Av lärare på den här skolan:

Aldrig

Sällan

Varje
månad

Varje vecka

5

5

5

5

5

5

5

5

Dagligen

i)

1 2 3 4
Sena ankomster ...........................................................................................................

j)

1 2 3 4
Ogiltig frånvaro ............................................................................................................




k)

Diskriminering (t.ex. baserad på kön,
1 2 3 4
etnicitet, religion, handikapp, mm.) ...............................................................................



5

5

5
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Introduktion och mentorsprogram för lärare
Följande avsnitt innehåller frågor om introduktion och mentorsprogram.
Ett ”introduktionsprogram”, inklusive introduktionsperioden för nyutexaminerade lärare enligt Skollagen
(2010:800) 2 kap. 16 §, definieras som en strukturerad uppsättning aktiviteter på skolan för att stödja
introduktionen av lärare som är nya i yrket eller nya på skolan. Lärarpraktikanter som fortfarande går sin
lärarutbildning inkluderas inte. Ett introduktionsprogram kan inkludera kollegialt samarbete med andra nya
lärare, mentorskap från erfarna lärare, mm. Det formella arrangemanget kan vara utformat av skolan eller i
samarbete med andra skolor eller skolmyndigheter eller externa organ.
”Mentorsprogram” definieras som en stödstruktur på skolan, där mer erfarna lärare stödjer mindre erfarna
lärare. Den här strukturen kan involvera samtliga lärare på skolan eller enbart nya lärare.
32. Har nya lärare på den här skolan tillgång till introduktionsprogram?

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Ja

Nej

a)

1
Det finns ett introduktionsprogram på skolan för nya lärare. ...........................................



b)

Det finns informella introduktionsaktiviteter som inte är del av ett
1
introduktionsprogram för nya lärare. .............................................................................



Det finns en allmän och/eller administrativ introduktion på skolan för nya
1
lärare. .........................................................................................................................



c)

2

2

Om du svarade ”Nej” på a)  Gå då vidare till fråga 35.
33. Vilka lärare på den här skolan erbjuds introduktionsprogram?

Kryssa för ett av alternativen.

 Alla lärare som är nya på den här skolan
 Bara lärare som är nya i läraryrket
1

2

34. Vilken struktur och vilka aktiviteter ingår i introduktionsprogrammet?

Kryssa för alla passande alternativ.

 Mentorskap av erfarna lärare
 Kurser/seminarier
 Schemalagda möten med rektor och/eller lärarkollegor
 Ett system av kollegial utvärdering
 Nätverk/virtuella mötesplatser
 Samarbete med andra skolor
 Samundervisning (undervisning tillsammans med mer erfarna lärare)
 Ett system av dagböcker/loggböcker, portfolios mm, för att underlätta lärande och reflektion
 Ingen av ovan beskrivna
1

1

1

1

1

1

1

1

1
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35. Har lärarna på din skola tillgång till ett mentorsprogram?

Kryssa för ett av alternativen.

 Ja, men bara lärare som är nya i yrket, dvs. de som har sin första lärartjänst har tillgång till det.
 Ja, alla lärare som är nya på skolan har tillgång till det.
 Ja, alla lärare på den här skolan har tillgång till det.
 Nej, för närvarande finns det inget mentorsprogram för lärarna på den här skolan.
1

2

3

4

 Gå vidare till fråga 37.

36. Är mentorns undervisningsämne(n) samma som för den lärare som har mentorn?

Kryssa för ett av alternativen.

 Ja, för det mesta
 Ja, ibland
 Nej, sällan eller aldrig
1

2

3

37. Hur skulle du i allmänhet gradera vikten av mentorssystem för lärare och skolor?

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Inte alls
viktigt

Av liten vikt

Viktigt

Mycket
viktigt

a)

1
2
3
För att förbättra lärarnas undervisningskompetens .........................................................

b)

1
2
3
För att stärka lärarnas yrkesidentitet .............................................................................

c)

1
2
3
För att förbättra lärares samarbete med kollegorna .........................................................

d)

För att stödja mindre erfarna lärare i deras
1
2
3
undervisning ................................................................................................................

e)

1
2
3
För att fördjupa lärarnas ämneskunskaper .....................................................................

f)

1
2
3
För att förbättra elevernas prestationer .........................................................................




4

4

4




4

4

4
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Arbetstillfredsställelse
38. Vi skulle vilja veta din allmänna uppfattning om ditt arbete. I vilken utsträckning håller
du med om följande påståenden?

Kryssa för ett av alternativen på varje rad.
Håller inte
alls med

a)
b)

Håller inte
med

Håller med

Håller helt
med

Fördelarna med det här yrket uppväger tydligt
1
2
3
nackdelarna. ................................................................................................................



Om jag kunde välja på nytt skulle jag ändå välja
1
2
3
det här arbetet/den här tjänsten. ..................................................................................



Jag skulle vilja byta till en annan skola om det vore
1
2
3
möjligt. .......................................................................................................................

c)
d)

1
2
3
Jag ångrar att jag bestämde mig för att bli rektor. ..........................................................

e)

1
2
3
Jag tycker om att arbeta på den här skolan. ..................................................................

f)

Jag skulle rekommendera min skola som en bra
1
2
3
arbetsplats. .................................................................................................................







Jag är nöjd med mina insatser på den här skolan. ..........................................................



På det stora hela är jag nöjd med mitt arbete. ...............................................................

g)

Jag anser att läraryrket har hög status i samhället.

h)
i)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

39. Till slut skulle vi vilja veta om det finns fler än en rektor på din skola?

 Kryssa för ett av alternativen.
  Ja
  Nej
1

2

Tack för din medverkan!
Var vänlig och lämna den ifyllda enkäten till skolsamordnaren som
tillhandahåller ett frankerat svarskuvert senast 14 april 2013.
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4




4

4

4





4

4

4

4

Lärare är den viktigaste resursen inom skolan och det som sker i klassrummet är avgörande för kvaliteten i utbildningen. Sverige medverkar i
den internationella enkätstudien TALIS (The Teaching and Learning International Survey) som riktar sig till lärare och rektorer. Fokus i enkäterna
ligger på undervisnings- och lärandemiljöer. I denna analys jämförs samstämmighet mellan TALIS ramverk och svenska policydokument i urval för
att se om det finns några motsättningar däremellan. Analysen bedömer
också enkätfrågornas relevans, utifrån de specifikt svenska förhållanden
som olika policytexter anger för svenska lärare och rektorer, för att se om
de kan förväntas ha svårt att svara på frågorna i TALIS.

