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1 INLEDNING

1.1. Bakgrund

Under min lärarutbildning har jag stött på begreppet utvärdering vid flertalet
tillfällen, kanske främst vid varje kurs slut då det förekommer en
kursutvärdering. Jag har dock fått känslan av att dessa inte ger speciellt mycket
då vi i ytterst liten utsträckning fått taga del av tidigare kursutvärderingar och
det vi har hört tidigare årskurser klagat på, i stort sett överensstämt med det som
vi i vår klass inte tyckt varit bra.

När jag sedan varit ute på praktik och vikariat har jag tyckt att det varit svårt att
verkligen få reda på om eleverna tagit till sig kunskapen som jag försökt
förmedla till dem. Har eleverna tagit till sig stoffet på djupet eller har det bara
legat på ytan för att sedan skrivas ner och glömmas? Jag tycker även att
utvärdering av detta är ett viktigt område som inte tagits upp tillräckligt inom
utbildningen.

I Lpo 94 står det att läsa bl.a. följande:

”Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot uppställda mål.
/…/ Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas
professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt.
/…/ Detta kräver att undervisningsmålen /…/ prövas, resultaten följs upp
och utvärderas /…/.”  (Lpo 94, sid 9).

Vidare står det att läsa:

”Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana
kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem.” (Lpo
94, sid 11).

Vad gällande läraren och utvärdering står det att:

”Läraren skall utifrån kursplanens krav /…/ utvärdera varje elevs
kunskapsutveckling” (Lpo 94 sid 18).

De ovanstående citaten från den aktuella läroplanen tycker jag visar att
utvärdering, även i fler aspekter än enbart utvärdering av elevernas
kunskapsutveckling, är ett centralt fenomen i dagens skola som enligt min
mening får alldeles för lite utrymme inom lärarutbildningen. Min uppfattning
om examensarbetet är att jag vill studera och skriva om någonting som jag
verkligen har stor betydelse inom mitt kommande yrkesliv. Detta ledde fram till
att jag bestämde mig för att studera och skriva om utvärdering.
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När jag sedan läste in mig på området bestämde jag mig för att fokusera på s.k.
reflekterad utvärdering, den utvärderingsform som utgår från varje enskild
lärare, och hur den formen av utvärdering kan tänkas utveckla
lärarkompetensen.

1.2. Syfte och frågeställningar

Jag har funderat på hur jag som lärare skulle kunna utveckla mig inom mitt yrke,
samt den undervisning som jag kommer att bedriva, på ett kanske icke
traditionellt sätt. Det är dessa funderingar som har lett fram till detta arbete. Mitt
sökande efter material att arbeta med har hjälpt mig att sätta ord på det som jag
är intresserad att studera, nämligen det som kallas reflekterad eller reflekterande
utvärdering, och hur lärare använder sig av sin egen undervisning som
kunskapskälla. Det är syftet med mitt examensarbete.

Frågeställningar som utgjort en grund i mitt arbetet har varit:

• Vilken uppfattning har lärare om sitt eget lärande?
• Uppfattar lärare i dagens skola sin egen undervisning som en källa till

kunskap inom sitt yrke?
• Hur använder sig lärare av utvärdering i allmänhet som ett sätt att förändra

och utveckla undervisningen?
• Hur använder sig lärare av utvärdering av den egna undervisningen som ett

sätt att förändra och utveckla undervisningen?
• På vilka sätt fortbildar sig lärare?
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2 LITTERATURGENOMGÅNG

2.1 Utvärdering – Definition av begreppet

Utvärdering som företeelse har funnits i en eller annan form så länge som det
har funnits skola och undervisning skriver Hedenquist (1999). I början sträckte
sig dock utvärderingen inte längre än till att omfatta kontrollen av elevernas
kunskaper och färdigheter. Hedenquist skriver vidare att innehållet i utvärdering
med tiden vidgats och från och med 1970-talet omfattar den även själva
skolverksamheten, d.v.s. förutsättningar, processer och resultat.

Vad menas då med utvärdering? Ekman (1984) definierar begreppet som att

”Utvärdering är ett observerat värde jämfört med ett förväntat.” (Ekman,
1984, sid 7).

Karlsson (1995) tar upp begreppet pedagogisk utvärdering som används inom
skolan, som han menar skiljer sig från utvärdering inom andra delar av
samhället. Pedagogisk utvärdering definieras av Franke-Wikberg & Lundgren
(1980) som

”Att värdera och uttala sig om resultatet av ett program för uppfostran eller
undervisning.” (Franke-Wikberg & Lundgren, 1980, sid 10).

Skolverket har sammanställt en egen definition av utvärdering som enligt
Hedenquist (1999) och Dovelius (1999) lyder

”Att utvärdera skolverksamheten innebär att granska och värdera särskilt
utvalda delar gentemot överenskomna kriterier.” (Dovelius, 1999, sid 10
och Hedenquist, 1999, sid 34).

Utvärderingens primära uppgift är enligt Ekman (1984) att studera i vilken mån
man har nått uppställda mål och om inte identifiera hinder, söka förklaringar och
komma med åtgärder som skulle göra att man uppnår de uppställda målen bättre
än tidigare. En utvärdering ska med andra ord inte kritisera men däremot komma
med konstruktiv kritik.

Enligt Lindgren (1993) kan man skilja mellan två typer av utvärdering inom
skolverksamheten, nämligen individutvärdering, eller enligt Nihlfors och
Wingård (1999) individuell utvärdering, som innebär en kontroll av hur eleverna
tillgodogör sig undervisningen och till vilken grad de når upp till de fastställda
målen, samt programutvärdering. Programutvärdering syftar till att analysera
skolverksamheten, d.v.s. ramar och processer. Analyserna används sedan som
underlag för utveckling och förändring av t.ex. arbetssätt, arbetsformer o.dyl.
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Hedenqvist (1999) menar dock att man bör skilja mellan utvärdering i skolan
och utvärdering av skolan. Individutvärdering kan ses som utvärdering i skolan
och programutvärdering som utvärdering av densamma.

Det kan även vara skäl att inom detta avsnitt skilja utvärdering från uppföljning
som enligt Dovelius (1999) ibland felaktigt använd som synonymer. Dovelius
skiljer utvärdering och uppföljning från varandra genom följande:

Uppföljning:
• Innebär regelbunden och fortlöpande insamling av information,
• Informationen är mest kvantitativ (sifferuppgifter o.dyl.),
• Vill ge en samlad, översiktlig bild av skolsektorn,
• Vill ge saklig, värderingsfri och neutral information.

Utvärdering:
• Innebär en granskning och värdering av särskilt utvalda områden,
• Sker vid särskilda tillfällen och oftast på uppdrag av någon,
• Syftar till en djupare analys/förståelse (än vad uppföljning gör).

Enligt Dovelius är den viktigaste skillnaden mellan uppföljning och utvärdering
att utvärdering som namnet antyder innehåller ett värderande inslag, samt att
endast utvalda områden granskas.

2.2 Utvärderingens utveckling genom det svenska skolväsendet

Folkskolan i Sverige föddes enligt Pirinen (1999) 1842 i och med
folkskolestadgan men Hartman (1996) menar att den svenska
undervisningshistorien är betydligt äldre än så. Hartman menar att informell
undervisning funnits i alla tider då äldre generationer fört sina kunskaper vidare
till yngre generationer. En formell undervisning under organiserade former med
ett bestämt innehåll och med bestämda funktionärer kunde man se redan under
medeltiden då de katolska prästerna hade i uppgift att förmedla katekesen, d.v.s.
bibelns centrala delar, till folket. Dessa utvärderades (kontrollerades) sedan vid
bikten. Efter reformationen lades ansvaret för folkundervisningen på hemmen
medan kyrkans ämbetsmän fortfarande stod för kontrollen av undervisningens
resultat genom de s.k. husförhören. Denna undervisnings-/utvärderingsform
levde alltså kvar till 1842, på vissa håll ännu längre, då den första
folkskolestadgan kom.

När verksamheten med folkskolan sedan pågått ett par decennier, skriver
Pirinen, ville statsmakterna veta hur undervisningen i folkskolorna fortlöpte.
1858 anställdes därför den första kommunala folkskoleinspektören i Göteborg
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och ett flertal städer följde Göteborgs exempel. Folkskoleinspektörerna som på
1950-talet uppgick till 52 stycken rapporterade vartannat år till
Ecklesiastikdepartementet. Denna form av utvärdering som till stor del bygger
på personliga åsikter benämner Franke-Wikberg & Lundgren (1980) som
expertmodellen. Denna form av utvärdering fortgick fram till 1958 då
länsskolnämnderna inrättades och inspektörerna inordnades i nämnderna.

Hedenqvist (1999) menar att den svenska skolan efter andra världskriget inriktat
reformarbetet mot två huvudstrateger. Perioden 1945-1975 präglades av en stark
centralisering av skolan med en strikt mål- och regelstyrning. Denna
centralisering motiverades med, fortsätter Hedenqvist, att ambitionen var att
skapa en sammanhållen likvärdig grundskola över hela landet. I detta
skolsystem var det Skolöverstyrelsen (SÖ) som hade ansvaret för utvärderingen
av skolreformerna och efter grundskolans införande 1962 fick SÖ i uppdrag att
kontinuerligt följa skolans utveckling. Utvärderingen som fenomen fick enligt
Hedenqvist (1999) också sitt stora genombrott på 60-talet i och med
behavorismen och det utbildningsteknologiska genombrottet. Expertmodellen
för utvärdering övergavs och utvärderarens roll ersattes av de centrala
standardproven. Under denna period var utvärdering ofta synonymt med testning
av individuella kunskaper och färdigheter, m.a.o. individutvärdering som
Lindgren (1993) kallar det.

Hedenqvist (1999) skriver vidare att de stora skolreformerna under 60- och 70-
talen – enhetsskolan,grundskolan och även den nya gymnasieskolan – fick som
konsekvens att synen på utvärderingen inom skolan förflyttades från
individutvärdering mot utvärdering av skolsystemet, programutvärdering. När
grundskolan nu fann sin organisatoriska form skriver Hedenqvist riktades
intresset allt mer mot skolans inre arbete. Man började även att intressera sig för
de pedagogiska processerna som man tidigare inom de enkla
mål/resultatmodellerna inte lagt så stor vikt vid.

Enligt Hedenqvist tillsattes 1975 en utredning, kallad SIA-utredningen, som
skulle bidra till en ökad decentralisering av skolan som enligt Franke-Wikberg
& Lundgren (1980) redan hade börjat inledas i och med Lgr 69. Denna
utredning kan ses som ett försök att möta den under 70-talet uppkomna krisen i
det svenska samhället med arbetslöshet, flyttlasspolitik, socialaproblem i de nya
förorterna m.m.. Det fanns inga nya pengar till skolan och lösningen blev ett
decentraliserat ansvar där kommunerna fick inflytandet över hur de fördelade
resurserna skulle användas. SIA-utredningen föreslog att skolan och
undervisningen kontinuerligt skulle utvärderas på olika nivåer inom skolan för
att på så sätt ge underlag för beslut rörande t.ex. metodval och resursfördelning.
SIA-reformen inledde det nu rådande sättet att se på utvärdering som enligt
Hedenqvist, är att utvärdering ska ge aktörer och beslutsfattare inom
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skolväsendet information om vad som händer i skolan och därmed underlag för
beslut angående resursfördelning och skolutveckling.

I börja av 1980-talet lanserade professorerna Sigbrit Franke-Wikberg och Ulf P.
Lundgren den s.k. teoriinriktade utvärderingsansatsen. Detta innebar att
utvärderingen skulle ha en tydlig teoretisk inramning, vara processinriktad och
inte bara vara beskrivande utan också förklarande. Både utgångspunkter och
teoriram blev viktiga att redovisa. Förutsättningar och processer var viktiga för
att förstå resultatet av utvärderingen. I slutet av 80-talet blev också den starka
betoningen på utvärdering ett uttryck för ett krav på ökad effektivitet beroende
på det ekonomiska läget som då rådde.

Enligt Pirinen (1999) såg skolans styrning och utvärdering fram till och med
sista maj 1991 ut på följande sätt: En central instans, Skolöverstyrelsen, hade
hand om extern programutvärdering tillsammans med en regional instans, de
tidigare nämnda Länsskolenämnderna. Pirinen förklarar extern
programutvärdering som uppföljning och utvärdering av skolornas verksamhet.
En kommunal instans, nämligen kommunen, skötte själva skolverksamheten och
utförde individutvärderingen. Skolöverstyrelsen och länsskolenämnderna
avvecklades enligt Carlström & Hagman (1999) i början av 90-talet och en ny
instans inrättades, Skolverket, vars huvudsakliga uppgift är att utveckla skolan
samt att utvärdera denna.

Alexandersson (1996) menar att genom förskjutningen av skolans styrning, från
central regelstyrning till decentraliserad målstyrning med ett stort inslag av
lokalt ansvarstagande, också har påverkat utvärderingsbehovet och
utvärderingens tillvägagångssätt. Detta resonemang stämmer också Karlsson
(1993) in i och han menar att då en verksamhet decentraliseras ökas behovet av
utvärdering för att ge politiker och beslutsfattare feedback (återkoppling) på sina
beslut som ligger på central nivå. Utvärdering blir alltså ett viktigt instrument
för att kontrollera att de centrala målen nås. De enskilda lärarna blir också till
större del tvungna att titta på sig själva för att på det sättet bli medveten om och
kunna anpassa sin egen undervisning. Detta kallar Alexandersson för reflekterad
utvärdering. Carlström & Hagman (1999) talar även om att under 90-talet har
begreppen kvalitet och kvalitetsutveckling blivit allt vanligare i hela det svenska
utbildningsväsendet. De skriver även att självvärdering är ett centralt begrepp
inom ovannämnda kvalitetsutvecklingen. Den reflekterad utvärderingen som
Alexandersson talar om är en form av självvärdering och även en mycket viktig
del inom kvalitetsutvecklingen för de enskilda lärarna.

Hedenqvist (1999) menar att även om trenden gällande vilken utvärderingsform
man bör lägga tyngden på inom skolan har svängt till att fokusera mer på
programutvärdering har naturligtvis lärarna parallellt med denna utveckling
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bedrivit individuell utvärdering av de enskilda elevernas kunskaper och
färdigheter.

2.3 Utvärderingsteori

Som ovan nämnts lanserade Franke-Wikberg och Lundgren i början av 1980-
talet den teoriinriktade utvärderingen där de menade att utvärderingen skulle
vara tydligt teoretiskt inramad, och processinriktad, inte bara beskriva utan även
förklara. Franke-Wikberg & Lundgren menar att ett drag som varit tydligt i den
pedagogiska utvärderingens utveckling har varit att man har problematiserat att
olika föreställningar om utbildning förekommer. De menar därför att sättet som
man tidigare utvärderat på inte bygger på erfarenheter vad gällande utvärdering
som gjorts, utan den är istället konsekvensen av de olika ideologiska
uppfattningarna som dominerat.

Alexandersson & Kroksmark (1985) menar att värdet och betydelsen av en
utvärdering ökar om den är väl genomtänkt, välplanerad och strukturerad.
Alexandersson & Kroksmark fortsätter och menar att utvärderingens innehåll
och upplägg kommer att variera beroende av vilken information som söks, vad
informationen ska användas till och vem som ska använda den.

Franke-Wikberg & Lundgren (1980) ställer upp fyra frågor man alltid bör ställa
sig innan man sätter igång en utvärdering:

• Vad ska utvärderas?
• För vilket syfte och för vem sker utvärderingen?
• Vem utför utvärderingen?
• Hur ska utvärderingen ske?

Alexandersson & Kroksmark (1985) lägger även till två ytterligare frågor man
bör ställa sig:

• Vilka kommer att beröras av utvärderingen?
• Vilka konkreta förändringar kommer utvärderingen att eventuellt resultera i?

Nihlfors & Wingård (1999) liknar utvärderingsprocessen vid en
forskningsprocess och menar att även om det finns skillnader mellan
processerna kan tankegången fungera väl.

Det första man ska göra när man påbörjar en utvärdering enligt Nihlfors &
Wingård är att avgränsa ett problem eller att definiera problemområdet. Med
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detta menas att man tar ställning till vilka frågor det är man vill belysa i
utvärderingen. Detta svarar på Franke-Wikberg & Lundgrens första fråga.

Varför utvärderingen genomförs, dess syfte, och för vem den utförs är tätt
sammanknutna. Enligt Nihlfors & Wingård görs alla utvärderingar i slutänden
för att förbättra skolverksamheten och för att på så sätt förbättra skolelevernas
vardag. På kortare sikt kan dock syftet med en utvärdering t.ex. vara att fastställa
att det behövs större resurser till en viss verksamhet på en skola och
utvärderingen görs då för de ansvariga inom kommunen.

Nihlfors & Wingård anser även att det är viktigt att ta reda på fakta om
problemområdet, både sådan som eventuellt redan förekommer inom
organisationen men även utanför, och även att ta reda på om tidigare
utvärderingar eller undersökningar om problemområdet finns så att man kan dra
eventuella lärdomar från dessa.

Vem ska då utföra utvärderingen? Det finns flera olika modeller att välja mellan.
Franke-Wikberg & Lundgren (1980) nämner tre modeller; expertmodellen,
intressentmodellen och transaktionsmodellen. Alexandersson & Kroksmark
nämner en fjärde; internutvärderingen. Franke-Wikberg & Lundgren beskriver
expertmodellen som att yrkesmässiga experter, utanför organisationen som står
under utvärdering, informerar sig om och tar del av de lokala förhållanden och
utifrån dessa uttalar sig om fördelar och brister hos föremålet för utvärdering.
Ett exempel är de ovan nämnda skolinspektörerna. Intressentmodellen, eller ”de
motsatta åsikternas teknik” som Franke-Wikberg & Lundgren också kallar den,
går ut på att de som utför utvärderingen fungerar som jury och lyssnar till en
debatt där argument för och emot en förändring förs fram. Modellen är hämtad
från rättsväsendet (jämför åklagare – försvarsadvokat – domare/jury) och
används vid tvister då motsättningar förekommer vid olika frågor rörande
utbildningsfrågor. Transaktionsmodellen är mer av psykologisk karaktär och den
används enligt Franke-Wikberg & Lundgren då man är intresserad av att veta
hur ett undervisningsprogram och undervisningen uppfattas och värderas av
olika berörda individgrupper. Den modell Alexandersson & Kroksmark nämner,
internutvärdering, kan sammankopplas med ovannämnda transaktionsmodellen
samt att den är lite av expertmodellens motsats. Den innebär att den som utför
utvärderingen är aktiv inom organisationen och parallellt med utvärderingen
fortfarande arbetar inom verksamheten. Alexandersson & Kroksmark skriver att
fördelar med detta system kan vara att personal inom organisationen lättare kan
ta till sig och anpassa resultaten till verksamheten. Nackdelar kan dock vara att
rollkonflikter kan uppstå. Är utvärderaren fortfarande arbetskamrat eller har
hans eller hennes roll ändrats? Många kan tycka att det kännas obehagligt att
granskas och värderas av en kollega. Det kan även vara svårt att vara objektiv då
det gäller sina egna arbetsuppgifter. Alexandersson & Kroksmark skriver därför
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att det är viktigt att de som utför internutvärderingar får utbildning i hur detta
bäst ska gå till.

Franke-Wikberg (1992) menar att det inte är likgiltigt vilken modell för
utvärdering man väljer. De olika modellerna lägger fokus och tyngdpunkten på
olika saker gällande problemområdet. De olika modellerna riktar sig även till
olika mottagare vilket man naturligtvis även måste ta med i beräknandet då man
väljer utväderingsmodell.

De första faserna i genomförandet av en utvärdering - definition av
problemområde, bestämning av syfte och vilka som ska utföra utvärderingen -
har redan diskuterats ovan. Nästa steg i utvärderingsprocessen blir att planera
arbetet med utvärderingen. Alexandersson & Kroksmark föreslår att en
utvärderingsplan ska upprättas. Utvärderingsplanen kan sedan användas som
underlag för diskussioner och som information till de olika parter som kommer
att beröras av utvärderingen. En utvärderingsplan hjälper också till att
strukturera upp och synliggöra det kommande arbetet. Alexandersson &
Kroksmark ger exempel på vad som kan finnas med i en utvärderingsplan. Ett
mer eller mindre detaljerat tidsschema över utvärderingsförloppet kan vara bra
att ha med så man vet under vilken tidsrymd hela förloppet ligger, samt att man
ser vad man har att göra och ungefär hur mycket tid man har på sig för att utföra
de olika momenten. I utvärderingsplanen bör också tas upp vilka förutsättningar
som föreligger och vilka resurser man har att arbeta med. Med detta menas dels
vilka ekonomiska- samt vilka personella resurser man har till förfogande. Hur
många ska genomföra utvärderingen och hur ska dessa kompenseras? Om det är
flera som ska utföra utvärderingen tillsammans bör en ansvarsfördelning
fastställas så att alla moment med säkerhet blir genomförda. En översikt över de
arbetsmetoder som har valts för att genomföra materialinsamlingen med ska
också finnas med liksom motiveringar av varför man valt just dessa metoder.
Till sist tycker Alexandersson & Kroksmark att en presentation över hur
resultaten kommer att redovisas ska finnas med. Här bör man också ange vad
resultaten ska kunna användas till och eventuellt hur stor spridning som den
eventuella utvärderingsrapporten ska ha.

Under genomförandefasen av utvärderingen samlas, enligt Alexandersson &
Kroksmark, uppgifter och information in med utvärderingsplanen som
styrinstrument. Denna information ska berätta så mycket som möjligt om
problemvalet och svara på de frågor som ställts i problemformuleringen. Detta
innebär att man använder sig av olika systematiska metoder, exempelvis
kvalitativa eller kvantitativa metoder, för materialinsamlandet. Efter att
materialinsamlingen är klar vidtar en materialbearbetning med utgångspunkt
från problemställningen. Tills sist systematiseras, analyseras och tolkas den
inhämtade informationen.
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Efter att informationen systematiserats, analyserats o.s.v. ska detta presenteras
för de som varit inblandade, engagerade eller utöver detta kan tänkas vara
intresserade av vad utvärderingen kommit fram till. Både Alexandersson &
Kroksmark och Nihlfors & Wingård menar att den vanligaste
presentationsformen är i form av en rapport men att även andra former kan
förekomma som exempelvis videofilmer, bildspel, utställningsplanscher eller
tidningsartiklar. Är det styrande politiker som ska läsa utvärderingen är
rapportformen att föredra. Men om det är skolbarn som ska ta del av
informationen menar Alexandersson & Kroksmark att man bör konkretisera
redovisningsformen och då kanske en videofilm passar bättre. Alexandersson &
Kroksmark påpekar också att det är viktigt att tänka på att avrapporteringen ska
vara utformad så att en utomstående som läser rapporten ska förstå innehållet
utan att behöva vända sig till författarna för att få svar på eventuella frågor.
Nihlfors & Wingård pekar på att dispositionen av en utvärderingsrapport är
mycket lik hur en ”vanlig” rapport disponeras men inledning/bakgrund,
problem/syfte o.s.v., den avslutas dock med en värdering av slutsatserna som har
dragits.

Beroende på vad det är som ska utvärderas anser Carlström & Hagman (1999)
att utvärderingen kan utföras vid olika tidpunkter. De menar att har man t.ex. för
avsikt att utvärdera ett utbildningsprograms effekt så utvärderas det bäst vid
programmets slut. Vill man även ha reda på programmets långsiktiga effekter
kan ytterligare utvärderingar ske efter vissa bestämda tidsrymder, t.ex. ett eller
tio år, efter avslutat program. Vill man dock utvärdera en elev i skolan menar
Carlström & Hagman att det kan vara bra att genomföra en utvärdering både
före och efter att insatser har satts in för att verkligen se om de uppställda målen
verkligen har uppnåtts.

2.4 Lärares lärande

Folkesson (1996) menar att det av många lärare upplevs som svårt att beskriva
sin egen professionella utveckling och antar att detta kommer av att det inte
ingår i den traditionella lärarrollen att stanna upp, se bakåt och betrakta sig själv
ur ett utifrån-perspektiv, s.k. självreflektion. Björk & Johansson (1996) kallar
även självreflektion för äkta reflektion. I självreflektionen gör man sig själv och
sina aktiviteter till objekt som då kan studeras. Anledningen till att lärarna inte
begagnar sig av självreflektion i så stor utsträckning tror Lindö (1996) beror på
att lärarna varken ges tid eller möjlighet till det i så stor utsträckning som skulle
behövas. Tyst eller dold kunskap finns det massor av inom läraryrket men som
genom dialog skulle kunna lyftas fram och synliggöras.
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Lindö menar att distanseringen sker på olika nivåer:

”1. Den första distanseringen sker, när vi försöker att uttrycka våra
erfarenheter på ett begripligt sätt och försöker sätta ord på ”den tysta
kunskapen”.
2. Den andra distanseringen sker när vi lyssnar till vår kollega och försöker
förstå hennes eller hans erfarenheter i ljuset av våra egna .
3. Den tredje distanseringsnivån möjliggör perspektivbyte genom att båda
parter i dialogen utgår från en gemensam undervisningssituation, den ena
som aktör och den andra som observatör.” (Lendahls & Runesson (red),
1996, sid 34).

Genom att uppmärksamma och tolka kollegors förhållningssätt och agerande
menar Lindö att vi också blir medvetna om våra egna aktionsmönster, och detta
kan leda till reflektion över olika situationer. Längsjö (1996) menar att många
lärare och lärarstuderande anser att de endast kan lära sig av sin egen praktik
men anser själv, precis som Lindö, att lärarna har mycket att lära av varandras
praktiker.

Björk & Johansson (1996) anser att skrivning är ett nödvändigt redskap för
reflektion över upplevda erfarenheter:

”Skrivning är den metod vi måste tillgripa för att konkretisera
erfarenheterna för att få en gripbar bild att återvända till och erinra om det
upplevda. (Lendahls & Runesson (red), 1996, sid 57).

Kullberg (1996) anser att denna dokumentation även måste ske kontinuerligt för
att få avsedd effekt.

Björk & Johansson menar att när lärarna sedan aktivt diskuterar sina
dokumentationer så utvecklas ett gemensamt språk med vars hjälp
lärarkunskapen blir medvetandegjord och uttalad. Dessa samtal har potential att
bli arenor där lärare delar med sig av och tillägnar sig tankemodeller och
strukturer som sedan kan användas i det egna arbetet.

Folkesson (1996), liksom Längsjö, skriver att lärares professionella utveckling
är kontextberoende, att den alltså måste förstås mot bakgrund av den verklighet
och de sammanhang som de olika lärarna varit verksamma inom. Denna
verklighet ter sig då olika för olika lärare bl.a. beroende på den kultur som
omger läraren ifråga, dels på skolan som i samhället i övrigt. Detta innebär att
lärare använder sin egen verklighet som källa för ny kunskap.

Folkesson fortsätter med att påstå att lärare på ett allmänt plan menar att
utveckling sker genom att yrket ständigt genomgår förändringar och att nya
erfarenheter då görs. Folkesson ställer sig då frågan om erfarenheter är det
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samma som utveckling. Svaret på denna fråga är enligt Folkesson att kvaliteten
på de erfarenheter man får varierar mycket och kan därför lägga till mycket eller
praktiskt taget ingenting till en lärares praktik. Är det då omständigheterna och
slumpen som är avgörande faktorer för om utveckling sker? Nej, Folkesson
menar att lärarnas egen inställning till utvecklingsprocessen är av central
betydelse. Det betyder att en erfarenhet i sig inte är tillräckligt för att man ska
kunna säga att en utveckling har skett, utan man måste göra någonting med
erfarenheten för att den ska leda till utveckling. Enligt Folkesson måste man
reflektera över den, ställa frågor till den, dra egna slutsatser och själv pröva igen.

Folkesson menar även att hur fortbildning av olika slag påverkar lärarnas
professionella utveckling beror på hur det aktuella stoffet passar in i lärarnas
kontext. Forskning visar också att vetenskaplig forskning endast i liten
utsträckning används av lärarna för att utveckla sin personliga
undervisningsteori. Längsjö (1996) skriver att många lärare till stor del är
handlingsinriktade och inte vana att se på sin praktik som någonting som kan
utvecklas eller förbättras genom att söka ny kunskap eller stöd i forskning och
teorier.

Folkesson talar om två olika typer av utveckling, dels progression som beskriver
utvecklingen som framåtskridande i linjär bemärkelse, som att man tillägnar sig
någonting nytt, samt expansion vilket betyder att man breddar eller fördjupar
områden som man redan besitter viss kunskap inom.

2.5 Reflekterad utvärdering

Genom att kvalitet och kvalitetsutveckling blivit viktiga begrepp på alla nivåer
inom ”utbildnings Sverige” som Carlström & Hagman påpekar har, enligt
Alexandersson (1996) och Karlsson (1993), utvärdering blivit ett viktigt
instrument för att föra utveckling inom skolverksamheten framåt. Tanken med
utvärderingen som instrument för förnyelse och utveckling både på lokal och
central nivå har, menar Alexandersson (1996), dock försvunnit då
återkopplingen till de skolor och lärare som medverkat i utvärderingen ofta
kommit alltför sent för att kunna omsättas eller helt enkelt uteblivit. Han menar
att detta faktum rimmar dåligt med målsättningen att utvärdering ska bidra till
att utveckla de enskilda lärarnas pedagogiska förmågor.

Nilsson skriver:

”Den gode läraren har /…/ kunskap om varje /…/ elevs kunskapsnivå,
intressen, förutsättningar och utveckling /…/, och han anpassar sin
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undervisning så att den svarar mot de krav som anges i läroplan, kursplan
och lokala arbetsplaner.” (Nilsson; 1999, sid 12).

För att klara alla dessa uppgifter efterlyser/förespråkar Alexandersson därför ett
alternativt sätt att se på utvärdering. Sträng & Dimenäs (2000) tolkar detta som
en ansats där lärare lär av den egna undervisningen  och som Alexandersson
kallar reflekterad utvärdering. Alexandersson (1994) skriver också om ett annat
faktum som hjälpt till att ändra synen på utvärdering, och det är den ändrade
synen på lärares kunskap. Tyngdpunkten i lärarutbildningen läggs nu mer på
generella kunskaper som ska ligga till grund för ett fortsatt lärande genom
yrkeslivet.

Alexandersson (1994) anser att lärande inte alltid sker i organiserad form, utan
att det även sker oorganiserat och individuellt. Han menar även att lärandet är en
livslång process som inte är avslutad bara för att man har tagit sin examen.

Alexandersson (1996) ställer upp tre punkter som han menar att reflekterad
utvärdering utgår ifrån.

• Alexandersson skriver att den reflekterade utvärderingen för det första utgår
från en konkret undervisningssituation och att varje sådan situation är unik. I
utvärderingen utgår man från egna kunskaper och erfarenheter, man
analyserar och värderar sedan olika alternativ som man har och väljer det
som man tror säkrast leder till att eleverna lär och utvecklas. Detta kan göras
både enskilt och i diskussion med andra lärare. När egna erfarenheter och
kunskaper är föremål för utvärdering får detta förhoppningsvis till följd att
medvetandenivån om den egna undervisningen höjs och man får lättare att
genomföra medvetna förändringar.

• För det andra menar Alexandersson att reflekterad utvärdering utgår från att
lärares eget lärande är själva drivkraften i skolans utveckling.
Alexandersson förklarar detta med att en självinsiktsfull lärare är medveten
om att den kontinuerligt kommer att behöva nya kunskaper och erfarenhetar
för att kunna utveckla sin undervisning, men även för att utveckla sig själv.
Alexandersson menar att det är först när vi börjar att reflektera över
erfarenheter och handlingar som vi gjort som lärande sker. Reflekterad
utvärdering blir då både motivationen och förmågan att förnya sig. Lärandet
för läraren blir då både ett kunskapsområde som handlar om hur man lär
andra att lära sig, samt en professionell process hur man ska utvecklas i
yrket.

• Det tredje som reflekterad utvärdering enligt Alexandersson utgår ifrån, är att
det med lärarnas egna erfarenheter och kunskaper i botten inte finns något
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facit utan endast mer eller mindre trovärdiga beskrivningar av hur lärarna
själva och eleverna upplever den dagliga undervisningen. Utvärderingarna
ger här inte någon ”sann” kunskap men olika tolkningar kommer fram i ljuset
och kan därmed granskas kritiskt. Alexandersson menar att utvärderingen
blir framgångsrik först när de enskilda lärarna gör sin skolverklighet
begriplig, hanterbar och därmed påverkbar. För att detta ska kunna hända
behöver lärarnas förmåga att reflektera utvecklas. När sedan utvärderingen
utgår från lärarnas egna frågor blir reflektionen drivkraften i utvecklingen
och lärarnas eget lärande.

Alexandersson sammanfattar ovanstående genom att säga att reflekterad
utvärdering kan vara ett sätt att ge lärare ett verktyg för att bättre förstå,
förklara och förändra den egna undervisningen . Han säger dock att det inte
räcker med att utvärdering endast ger den enskilde läraren nya kunskaper och
insikter, utan reflektion omkring vad som sker kommer det pedagogiska
handlandet knappast att ändras.

En av de viktigare delarna inom reflekterad utvärdering är enligt Alexandersson
själva utvärderingen. Han skriver:

 ”För att man ska kunna både öka och fördjupa förståelsen kring sina
handlingar behövs regelbundet återkommande tillfällen för reflektion.
Kompetensutvecklingen, fortbildningen /…/ bör bl.a. ge läraren möjlighet
att fördjupa förmågan att gå utanför sig själv – att distansera sig /…/”
(Alexandersson, 1994, sid 168).

Tiller (1998) menar att reflektion är den bärande kraften som konverterar
erfarenheter till lärande. Tiller skriver vidare att reflektionen hjälper oss att
sätta ord på olika företeelser vilket Alexandersson (1999) menar också hjälper
lärarkåren att utveckla ett yrkesspråk vilket i sin tur både ökar lärarnas
professionalism samtidigt som yrkets status i samhället höjs. Alexandersson
anser även att förutom att fördjupa språket så hjälper även reflektion till att
förstå meningen - både som innebörden hos och varför man tillskriver ett
fenomen mening – samt som hjälp för att kunna öka distansen till sig själv och
sina gärningar. Han anser också för att tänkandet ska fördjupas behöver man
upptäcka sig själv, Alexandersson kallar detta för självupptäckt. Med detta
menar han att man kommer till insikt om sina egna tolkningsramar, d.v.s. att
man upptäcker varför man tänker som man gör och varför man handlar som man
gör.

Alexandersson (1999) skiljer mellan två typer av reflektion, nämligen reflektion
i själva handlingen, reflection-in-action, och den reflektion som sker efter
handlingen, reflection-on-action. Han skriver att en praktikers kunskaper kan
utvecklas först om de tydliggörs av denne själv, och det är denna kunskap som
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utvecklas av den s.k. reflection-in-action. Reflection-on-action bygger på den
tidigare genomförda handlingen och blir till en sorts handlingskunskap som
vetenskapliga teorier inte kan förmedla.

Tiller (1998) påstår att vi har tre olika nivåer av reflektion.

• Den första nivån är det genomtänkta svagt och osynligt samt nära knutet till
handlingen och kan enbart ses om man följer handlingen på nära håll. Tiller
menar att man kan säga att reflektionen är invävd i handlingen. På denna
nivå har ej något språk utvecklats för att tydliggöra vad som menas.

• På den andra reflektionsnivån befinner sig aktörer som har stött på ett
oväntat problem och som de sedan kommunicerar kring. Vanligt inom
lärarkåren är att man inte talar om olika företeelser innan de dykt upp.

• Den tredje nivån kännetecknas av den löpande och systemstiskta
metareflektionen. Här är en grundlig reflektion en del av vardagen, vanligt är
att man dokumenterar sina tankar på något sätt, t.ex. genom
dagboksanteckningar eller liknande, för att lättare kunna distansera sig från
sina egna gärningar.

Alexandersson (1999) menar även att det finns en fjärde reflektionsnivå som
placerar sig mellan Tillers andra och tredje nivå. På denna nivå börjar man mer
medvetet att reflektera över sin egen och andras erfarenheter och teorier av
olika slag med syftet att utveckla en mer teoretisk förståelse för de egna
handlingarna.

En viktig uppfattning inom diskussionen runt reflektion skriver Alexandersson
(1999) är att den måste ske både enskilt såväl som kollegialt. Genom att
diskussionen förs inom kollegiet leder detta till att den professionella identiteten
utvecklas. Att man reflekterar kollegialt innebär också att man måste släppa in
sina kollegor i sin undervisning, och på detta sätt kan privata antaganden inom
läraryrket prövas. Detta är en form av distansering som skapar möjlighet för
professionellt reflekterande. Alexandersson fortsätter och menar att om man
kommer över rädslan för att få kritik och bedömas av sina arbetskamrater kan
denna kritik istället skapa nya kunskapsmöjligheter.
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3 METOD OCH GENOMFÖRANDE

3.1 Metodval

Hartman (1993) menar att begreppet ”metod” kan ha skilda meningar beroende
på vem som, för att använda Hartmans ord, har ordet. Enligt Hartman använder
vissa begreppet metod för att beskriva hur man har gått till väga för att samla in
materialet, men i andra sammanhang så menar man med metod hur man har
gjort för att bearbeta materialet. Hartman fortsätter med att säga att
metodbegreppet också kan avse valet av forskningsmaterial och hur
forskningsmaterialet analyseras. Det är i Hartmans sista påstående som t.ex.
kvantitativa och kvalitativa metoder ställs mot varandra. Begreppet kan också
syfta på forskarens personliga förhållningssätt till uppgiften och till materialet.

Patel & Davidson (1991) skiljer på kvantitativa och kvalitativa metoder genom
att säga att undersökningar som behandlas statistiskt är kvantitativa, medan
kvalitativa metoder används för att bearbeta textmaterial. Trost (1993) förenklar
detta resonemang ytterligare och menar att då det rör sig om siffror eller storleks
jämförelser är det frågan om kvantitet. Trost menar att i forskningskretsar så
anses studier utförda med kvantitativa metoder ofta vara ”finare” än studier
utförda med kvalitativa metoder. De kvalitativa studierna ses som förstadier till
kvantitativa undersökningar. Trost dementerar dock att detta skulle vara fallet.

Både Trost och Patel & Davidson menar att det finns mer eller mindre skilda
intervjuformer, och att dessa benämns på en mängd olika sätt. Trost nämner
standardisering som ett mått av graden till vilken frågorna och
intervjusituationen är densamma för alla respondenter. Standard, förklarar Trost,
innebär att avsaknad av variation, allt är likadant för alla. Patel & Davidson samt
Trost anser att en intervjus struktur syftar på frågornas svarsalternativ. Har
frågorna fasta svarsalternativ är intervjun tydligt strukturerad, men är frågorna
av en öppen karaktär är intervjun däremot ostrukturerad.

Jag har valt en kvalitativ metod för att rama in information för min studie. Jag
har valt en kvalitativ metod dels för att jag vid tidigare undersökningar har
använt mig av en kvantitativ metod (enkätundersökning) och därför ville prova
på någonting nytt samtidigt som jag anser att det är lättare att få fram mer
djuplodande information inom området genom personliga samtal med
respondenterna än vad jag skulle fått vid en enkätundersökning.
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3.2 Genomförande

3.2.1 Urval

Eftersom jag ville genomföra en kvalitativ undersökning baserad på intervjuer
med ett antal lärare ansåg jag det var av vikt att lärarna var intresserade och
villiga att avsätta tid för en längre intervju. Jag frågade ett antal lärare på de
skolor där jag gjorde min slutpraktik, förklarade för dem i korta drag vad min
uppsats handlar om och så fick de ta ställning till om de var villiga att ställa upp
för en intervju. Jag fick omedelbart positiva svar från fyra stycken lärare och
beslöt att göra intervjuer med dessa lärare. Jag utgick från att fyra stycken
intervjuer var lagom och om jag efteråt tyckte att jag inte fått tillräckligt med
information så skulle jag kunna komplettera med en eller ett par intervjuer
ytterligare.

Som jag tidigare nämnde intervjuade jag fyra stycken lärare. Lärarna arbetar på
två olika skolor. Jag kommer här att kort presentera de olika lärarna samt
beskriva skolorna som de arbetar på.

Lärare 1: kön: man
ålder (frivillig uppgift): 38 år
utbildnings inriktning: Ma/NO 4-9
examensår: 1995 eller 1996
arbetstid på skolan: 4 år
verksam inom… mellanstadiet
övrigt: Innan anställningen på den

nuvarande skolan har han arbetat
som vikarie. Handleder
lärarkandidater.

Lärare 2: kön: kvinna
ålder (frivillig uppgift): ingen uppgift
utbildnings inriktning: Sv/SO 4-9, även En
examensår: 1995
arbetstid på skolan: 2,5 år
verksam inom… mellanstadiet
övrigt: Har innan anställningen på den

nuvarande skolan arbetat två år
som lärare på en högstadieskola.
Handleder lärarkandidater.
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Skolan som dessa två lärare arbetar på är en F-5 skola som är belägen i ett
invandrar- och arbetar tätt område i en större stad i Götaland. Skolan har en
klass av varje årskurs och har, som jag upplevde det, goda resurser.

Lärare 3: kön: kvinna
ålder (frivillig uppgift): 38 år
utbildnings inriktning: Ma/Ke/Bi/Fy, Ämneslärarutb.
examensår: 1987
arbetstid på skolan: 11 år
verksam inom… högstadiet
övrigt: Handleder lärarkandidater.

Lärare 4: kön: kvinna
ålder (frivillig uppgift): 43 år
utbildnings inriktning: Ma/NO 4-9
examensår: 1999
arbetstid på skolan: 0,75 år
verksam inom… högstadiet
övrigt: Har innan hon började på l

ärarutbildningen arbetat 17 år 
  som gymnasieingenjör.

De två sistnämnda lärarna arbetar på en stor innerstadsskola med årskurserna F-
9, och där det finns upp till fem paralleller av varje årskurs. Skolan är belägen i
samma stad som den ovan beskrivna skolan och har ett stort upptagningsområde
av elever. 

3.2.2 Genomförande av intervjuerna

Intervjuerna genomfördes ute på skolorna med en lärare i taget under tiden jag
gjorde slutpraktik på skolan ifråga. De genomfördes i lokaler som bokats för
dessa tillfällen och vi blev inte vid något tillfälle avbrutna under intervjuerna.

Innan intervjuerna genomfördes hade jag sammanställt ett antal frågor med ett
antal följdfrågor till varje. Frågorna modifierades efter behov. Frågorna hade jag
som stöd för att vara säker på att vi höll oss till ämnet och att ingenting av vikt
skulle glömmas att tas upp. Intervjun gestaltade sig sedan mer som ett samtal
mellan mig och läraren ifråga, istället för en regelrätt fråga-svar intervju.
Intervjuerna spelades in med hjälp av en mikrofon och en bandspelare. Enligt
Patel & Davidsons (1991) samt Trost (1993) sätt att se på strukturgraden hos en
undersökning menar jag att min undersökning har en låg grad av strukturering,
då jag begagnade mig av frågor av öppen karaktär där respondenterna tilläts
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svara fritt. Standardiseringen av mina intervjuer anser jag också vara låg då
ingen av intervjuerna gestaltade sig på riktigt samma sätt.

3.2.3 Bearbetning av intervjuerna och resultaten

När intervjuerna sedan skulle bearbetas valde jag att lyssna igenom dem ett par
gånger för att se vad som var relevant för mitt fortsatta skrivande. När jag sedan
bestämt mig för vad som var relevant antecknade jag var i intervjuerna dessa
avsnitt fanns och därefter lyssnade jag på dessa avsnitt upprepade gånger och
skrev sedan ner dem. Dessa anteckningar bearbetade jag sedan på det sättet att
jag läste igenom dem och kategoriserade de olika svaren till de frågeställningar
som jag har som grund för min studie. Efter att jag gjort denna kategorisering så
specificerade jag ytterligare underkategorier.

3.3 Diskussion av metodval och genomförande

Som jag skrev i avsnittet ”Metodval” anser jag att jag genom att använda en
kvalitativ metod att samla in mitt material får mer tillförlitlig samt utförligare
information av respondenterna angående detta område, än vad jag skulle fått
genom en kvantitativ metod. Jag är dock medveten om att jag genom en
kvantitativ metod skulle få information från ett större antal respondenter, men att
jag då inte riktigt vet vad det är som de svarar på. Den information som jag får
ut av en enkät blir inte lika djuplodande som den jag får av en intervju. Vid ett
intervjutillfälle har jag möjlighet att ställa följdfrågor vilket kan leda mig mot en
djupare förståelse av respondenternas svar.

Tyvärr väntade jag med att skriva ut intervjuerna till efter att alla var gjorda på
grund av tidsbrist. Hade jag skrivit ut intervjuerna och studerat dessa innan nästa
gjordes hade jag säkerligen fått fram intressanta frågor att ställ på nästa intervju.
Eventuellt hade intervjuerna gestaltat sig mer lika då och jag hade fått ett mer
homogent material att arbeta med. Det kan därför vara svårt att dra några riktiga
slutsatser av intervjusvaren då viss information inte kommit från mer än en
lärare. Å andra sidan har detta istället gett mig ett bredare material att studera
vilket också lett till att fler frågeställningar har dykt upp.

Värt att notera kan vara att ingen av lärarna i intervjuerna ansåg sig vara några
”traditionalister” eller att de var fientliga mot förändringar, utan de var uttalat
positiva till att följa med i utvecklingen av skolan, både rent pedagogiskt som
styrningsmässigt. Hur dessa lärare representerar den övriga lärarkåren är svårt
att säga. Ett par av de intervjuade lärarna menade att de hade träffat på kollegor
som slagit sig till ro, körde sitt race och inte brydde sig om att utveckla sig
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vidare inom sitt yrke. Skulle de lärare som ”slagit sig till ro” ha en annan syn på
de frågor som är baserade på mina frågeställningar till den här studien och som
jag ställt till de intervjuade lärarna?

Enligt min uppfattning är att de här skolorna som de intervjuade lärarna arbetar
på är representativa för Sveriges skolor i allmänhet.

Jag vill också framhålla att detta endast är en pilotstudie som kan tänkas leda till
vidare forskning inom ämnet. Möjliga frågeställningar har jag redan nämnt
ovan.



24

4. RESULTAT

4.1 Lärarnas uppfattning om deras eget lärande

Samtliga av de intervjuade lärarna anser att de ständigt genomgår en läroprocess
inom sitt yrke. De menar att det ständigt sker saker som gör att man som lärare
tvingas att tänka efter och reflektera vilket leder till att man utvecklas som
lärare. De saker som får lärarna att tänka efter kallar lärare 1 för input. Lärare 3
uttryckte detta på det sättet att man som lärare genomgår en läroprocess ända
från att man börjar på lärarutbildningen till det att man blir pensionär. De
intervjuade lärarna är också överrens om att ingen klass är den andra lik vilket
också bidrar till att man som lärare måste fundera i olika banor. Lärare 3 ställer
sig dessutom frågan om eleverna i sig också förändrats med tiden, vilket leder
till att man som lärare också tvingas att utveckla sig.

Lärare 4, som varit verksam som lärare under kortast tid av de intervjuade
lärarna, ansåg inte heller att hon var färdigutbildad då hon tog sin examen. Hon
menade att utbildningen ger lärarna en teoretisk grund att stå på och att det är
först då man kommer ut på fältet som man verkligen ser vad det för kunskaper
man behöver. De fyra lärarna är också överrens om att de inte tror att man som
lärare hittar sin stil efter ett visst antal år, och att man som lärare därför inte kan
slå sig till ro. De menar att man hela tiden aktivt måste jobba för att utveckla sig
inom sitt yrke. En viktig drivkraft till läroprocessen är just att man som lärare
vill utveckla sig inom sitt yrke.

Lärare 1 menar att det finns flera olika aspekter av utvecklingen av/inom
läraryrket. Han menar att det bland annat finns utveckling av lärarkompetensen
som är knuten till klassrums- eller undervisningssituationen och utveckling som
är knuten till arbetssituationen på den aktuella skolan. Det finns också, enligt
lärare 1, en personlig aspekt där läraren ifråga vill utveckla sig av personligt
intresse samt att det i arbetslaget finns ett utvecklings behov, bl.a. genom att
förbättra samarbetet mellan de ingående lärarna och att bredda arbetslagets
kompetens.

Att genomföra anpassningar, förbättringar och eventuella förändringar av
undervisningen är en del av en process, läroprocessen hos lärare. Inspirationen
till en anpassning, en förändring eller en förbättring av undervisningen kommer
enligt de intervjuade lärarna inte ur tomma intet utan det behövs, som tidigare
sagts, input för att sätta igång denna process. Det behövs alltså någonting som
rubbar eller påverkar lärarens syn på det arbetssätt eller den arbetsform som
läraren för tillfället använder sig av. Detta kan komma från flera olika håll. De
intervjuade lärarna är i stort överrens om på vilka sätt de får input. Exempel som
de intervjuade lärarna ger på källor till input är bl.a. kompetensutveckling och
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fortbildning av olika slag, handledning av lärarkandidater och den kontakt med
lärarutbildningen detta ger. Vidare anger man samspelet med elever och vuxna i
det dagliga arbetet på skolan, pedagogisk litteratur, självutvärdering, bekanta
som är lärare men som inte är verksamma på samma skola samt till sist, lite
ospecifikt från lärare 3, en känsla inombords. Lärare 1 menar att det är orelevant
varifrån input kommer, det viktiga är vad man som lärare gör med den. Det
gäller att bearbeta inputen så att man kan omsätta den i handling.

Innan man bestämmer sig för att göra en förändring av undervisningen eller en
anpassning av densamma så ska man vara lite försiktig, påpekar lärare 3. Hon
säger att man ska inte förändra enbart för förändringens skull, utan bör, enligt
henne, stanna upp, fundera och reflektera över vad det är man har i dagsläget
och vad som fungerar bra av detta och utifrån dessa förutsättningar se vad det är
som behöver förändras. Lärare 2 och lärare 4 stämmer in i detta resonemang
men påpekar att det alltid måste vara elevernas behov som styr vad som bör
förändras eller förbättras och att detta också måste vara knutet till en pedagogisk
frågeställning. De menar att även om man som lärare är trött på och uttråkad av
ett arbetssätt men att det ändå fungerar bäst för eleverna så måste man använda
sig av detta ändå. De fyra lärarna var dock överens om att man som lärare ändå
valde att prova på nya saker i undervisningen som en överlevnadsstrategi för att
inte tröttna på dels yrket men också på sig själv. Det som man ändå bör sträva
efter är, enligt lärare 3, att hitta arbetssätt och arbetsformer som alla inblandade,
både lärare och elever, trivs att arbeta med. Lärare 1 och lärare 3 påpekar att
oftast är förändringarna som genomförs i undervisningen endast så små att de
inte märks av någon utomstående.

Lärarna är överrens om att lärandet är en process som sker kontinuerligt och
att den inte är knuten till någon specifik situation. Inlärning sker då man som
lärare kritiskt tänker och reflekterar över de impulser som man fått för att se hur
man sedan skulle kunna tillämpa dessa i sin undervisning. Nästa steg i
läroprocessen blir att pröva det nya och utvärdera samt reflektera över resultatet.
Det är just i reflektionen som ny kunskap uppstår, menar de.

Lärarna menar att det är viktigt att man fördjupar och förkovrar sig i sådant som
man känner är viktigt och givande för sig själv som lärare.

4.2 Lärarns syn på fortbildning

Som nämnts ovan hämtar lärare inspiration och impulser på många olika sätt och
från en rad olika medier. De anser inte heller att det finns några speciella
situationer där inlärning sker. De anser inte att fortbildning, och därmed
inlärning, är knuten till några enskilda tillfällen som man traditionellt ser på
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lärares fortbildning. Lärare 2 känner att hon inte har tagit del i någon
fortbildning, traditionellt sett, som påverkat henne i fråga om upplägget i
klassrummet och av undervisningen. Däremot har hon tagit del i fortbildning
som rör annan problematik i skolans vardag.

Lärare väljer till stor del att fortbilda sig inom sådana områden som är
vardagsnära och som lärarna stöter på i sin arbetsvardag. Lärarna väljer att
fördjupa sig i sådant som de vet att kommer att få nytta av. Lärare 1 uttrycker
det som så att om man känner sig otillräcklig inom något område så måste man
försöka hitta vägar ur det. Lärare 4 menar att det på det här sättet är
elevens/elevernas behov som styr vad det är man vill fortbilda sig inom. Lärare 3
motsätter sig de övriga lärarnas syn på fortbildning och menar att man som
lärare själv måste känna för vad man vill utveckla sin kompetens inom och låta
sina egna behov styra detta. Hon säger också att om man fördjupar sina ämnes
kunskaper eller om man väljer att fördjupa eller förnya sig inom metodik eller
pedagogik spelar ingen roll.

Lärare 3 anser att lärare till stor del mest är intresserade av att få praktiska tips
som kan, utan alltför stor möda, användas direkt i undervisningssammanhang,
och inte efter teoretisk kunskap som går att reflektera över och använda mer
generellt. Detta bekräftas till viss del av lärare 2´s uttalande där hon säger att
hon helst vill fördjupa sig på det sättet att de nya kunskaperna går att tillämpa
direkt i praktiken. Lärare 3 anser att de praktiserande lärarna utnyttjar
forskningsrönen i för liten utsträckning och hon fortsätter genom att säga att
lärarna trots allt skulle ha mer nytta av att titta på forskningsrönen och fråga sig
vad det innebär för mig som lärare. Det gäller att försöka transformera
forskningsrönen till sin egen praktik. Lärare 3 tror att praktik och forskning är
två olika skolor som inte går riktigt hand i hand med varandra. Hon tycker sig se
ett visst förakt gentemot forskarna av folket på fältet och hon tror att lärarna inte
heller bryr sig om större delen av den forskning som är relaterad till skolan.

Lärare 3 menar att för att lärare ska orka med att fortbilda och fördjupa sig, samt
arbeta med de eventuella förändringar som de nya impulserna för med sig, måste
det ges tid och möjligheter för detta och det styrs till stor del tyvärr av yttre
faktorer menar hon.

4.3 Lärarnas syn på den egna undervisningen och skolvardagen som
kunskapskälla

Som tidigare nämnts så anser lärarna att inlärningsprocessen sker ständigt, där
med också i de vardagliga arbetet i skolan. Inlärning sker i det daglig arbetet i
interaktionen med elever och med andra lärare. I klassrumssituationen lär sig
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lärarna mer om samspelet mellan lärare och elev/elever. Inlärning sker också
angående angreppssätt och förklaringsmodeller för problem av olika slag samt
vad man bör följa upp i undervisningen. Lärare 3 uttrycker detta som att man får
lite framförhållning i undervisningen, att erfarenheten blir större.

Det som klassrums- och undervisningssituationerna istället ger kunskap om är
problemområden som man som lärare måste söka ny eller fördjupad kunskap om
för att klara av dessa problem.

Andra områden som klassrums- och undervisningssituationerna ger mer vetskap
om är, enligt de intervjuade lärarna, kunskaper om olika kommunikationssätt
med eleverna samt de ”sociala kunskaper” som behövs i det samspel som finns
mellan lärare och elever. Lärare 4 anser också att man med tiden lär sig att fånga
elevernas uppmärksamhet samt väcka deras intresse på ett bättre sätt och
därigenom få mer engagerade elever och en lättare situation för läraren att arbeta
i.

4.4 Lärarnas syn på utvärdering

Lärare 3 definierar begreppet utvärdering som ett skriftligt eller muntligt samtal
mellan lärare och elev, eller mellan två eller flera lärare där resultatet av en
handling av något slag studeras och värderas. Lärare 1 säger att det finns olika
typer av utvärderingar och hur/när dessa används beror på vad det är som ska
utvärderas. Han fortsätter och berättar att på skolan som han är verksam så
utvärderas det allmänna läget på skolan någon gång per termin och att detta är
beordrat från skolledningen, denna utvärdering är med andra ord toppstyrd,
därefter utvärderas i stort sett allt ner till det enskilda lektionstillfället. Lärare 1
menar att det viktigaste när man gör en utvärdering är att den alltid resulterar i
en handlingsplan av något slag. Lärare 2 stämmer in och menar att en
utvärdering är meningslös om den inte används. Lärare 4 medger att hon nog
inte tycker sig ha alltför stora erfarenheter av utvärderingar.

Lärare 1 menar att verksamheten i skolan står under ständig utvärdering. Efter
ett avslutat arbetsområde måste man titta tillbaka och tillgodogöra sig de
erfarenheter som just detta område givit en. Han menar att man kan urskilja ett
cirkulärt mönster i detta arbete bestående av planering, utförande, utvärdering
och reflektion. Alla dessa delar bygger på varandra. Genomförandet av
undervisningen inom t.ex. ett arbetsområde bygger på en planering som i sin tur
är påverkad av en reflektion över en utvärdering som är gjord på en tidigare
liknande verksamhet. Allt arbete i skolan bygger i den meningen på sig självt.
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Anledningarna till att lärarna utvärderar är i stort lika. Lärarna anser att de
främst använder utvärdering som ett instrument för att se vad som fungerat
respektive inte fungerat i undervisningssammanhang. De utvärderar också vad
som varit bra eller dåligt inom t. ex. ett arbetsområde eller vilka moment som
tagit kort respektive lång tid. Tillfället då utvärderingen genomförs kan också
variera. Lärare 4 utvärderar ofta under arbetets gång för att se just vad som varit
bra och vad som varit dåligt, för att undgå att saker som skulle gå att rätta till
under kursens gång inte blir av.

Alla fyra intervjuade lärare låter sina elever till viss del utvärdera
undervisningen och de är också överrens om att dessa utvärderingar också får
genomslag i undervisningen. Här skiljer sig dock lärarna åt genom hur mycket
elevernas åsikter får slå igenom. Lärarna 1 och 2 samt även 4 låter elevernas
åsikter påverka hur den kommande undervisningen och det fortsatta arbetet i
klassrummet ska se ut mer än vad lärare 3 gör. Hon menar att de impulser hon
får genom kontakter av olika slag med kollegor, föräldrar, skolledning och
politiker får mer genomslag i hennes undervisning än vad elevernas åsikter får.
Detta, påpekar hon, är någonting som hon dock ej funderat närmare över. Hon
menar att förändringsaspekten av undervisningen oftast inte kommer fram i
utvärderingar gjorda av elever.

Formerna för hur eleverna får utvärdera varierar mellan lärarna. Lärarna 1, 2 och
3 säger att elevernas utvärderingar sker skriftligt. Lärare 4 säger att hennes
elever får utvärdera både skriftligt och muntligt, men hon föredrar muntlig
utvärdering framför skriftlig då, som hon upplever det, eleverna mest skriver
utvärderingen för att bli av med den. Lärare 4 påpekar dock att man får vara på
sin vakt vid de muntliga utvärderingarna då det är lätt att styra eleverna mot svar
som man som lärare vill ha. Hon säger, att även om hon föredrar de muntliga
utvärderingarna framför de skriftliga, så bör man ändå ha med dessa då det finns
elever som inte vågar säga vad de tycker utan känner sig mer bekväma med att
skriva ner sina tankar.

Det som eleverna får utvärdera är hela arbetsområden och de arbetssätt som
ingått i dessa, inga detaljer i undervisningen utvärderas av eleverna. Eleverna
utvärderar vad de tyckt ha varit roligt eller tråkigt, samt vad som har varit bra
eller dåligt. Dessa utvärderingar används sedan, som jag nämnde ovan, i de
flesta fallen som råd och stöd vid upplägg av kommande arbetsområden, och det
behöver nödvändigtvis inte vara inom samma ämne. Lärare 1 påpekar dock att
då stoffet i ett arbetsområde utvärderas så kan man inte enbart ta hänsyn till vad
eleverna tyckt varit roligt eller tråkigt. Han menar att i skolan finns ju ramar som
styr verksamheten och som man måste ta hänsyn till. Det finns en läroplan samt
både nationella- och lokala kursplaner för varje ämne, och det går inte att plocka
bort ett moment ur dessa enbart för att eleverna inte tyckte att det var roligt att
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jobba med. Enligt Lärare 1 måste man försöka att presentera stoffet på ett
annorlunda sätt som förhoppningsvis tilltalar eleverna bättre.

4.5 Lärarnas syn på utvärdering som kunskapskälla

De fyra lärarna är överrens om att man kan se utvärdering som en av många
vägar till lärares lärande. De menar att om man i en utvärdering ser att
någonting inte har fungerat som man tänkt sig från början eller att man finner att
en del av stoffet som redovisats för eleverna varit irrelevant, då måste man sätta
sig ner och reflektera över detta. På det sättet, anser de intervjuade lärarna, att
någon form av utveckling av deras lärarkunskap sker.

Ett annat mycket viktigt område utvärdering kan ge kunskaper om, och som två
stycken av lärarna nämnde, är att man kan upptäcka vilka elever som har
problem att lära sig med de metoder som den aktuelle läraren begagnar sig av.
När/om detta visar sig så leder detta till att läraren söker kunskaper om hur man
kan underlätta det för dessa barn.

Lärare 3 säger att hon hör till de lärare som under en period fört loggbok över
sin lärarvardag för att genom detta försöka att, som hon uttrycker det, ”hitta
någonting”. Hon tyckte dock inte att tiden räckte till för den reflektion som
krävs för att detta projekt ska ge någonting, men att hon ändå lärde sig en del av
att föra loggbok. Lärare 3 påpekar dock att ”mängden” av dessa nya kunskaper
inte alls motsvarade den tid och energi som hon lagt ner på projektet.

Att föra loggbok över sitt lärarliv måste räknas in under självutvärdering som
nämndes ovan, och lärare 2 anser att att utvärdera sig själv är någonting som är
mycket viktigt att göra för att bli en bättre lärare.

4.6 Reflekterad utvärdering

Ingen av de intervjuade lärarna hade hört talas om begreppet reflekterad
utvärdering då jag ställde denna fråga till dem. Det var dock tre av de fyra
lärarna som uttryckligen sade sig jobba på detta sätt, då de fått begreppet
förklarat för sig. Jag anser att det också lyser igenom i intervjuerna. Som lärare 2
uttryckte det så tror hon att det är någonting som man jobbar omedvetet med
som lärare. Lärare 4 menade också det att ska man göra en utvärdering så måste
man ju reflektera över den, man gör ju inte utvärderingen för utvärderingens
skull, och en annan menade att man måste tänka efter för att komma framåt.
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Jag tycker att man kan utläsa av den gjorda intervjun att även den fjärde läraren i
sammanhanget också begagnar sig av reflekterad utvärdering i sitt
yrkesutövande.

4.7 Sammanfattning av resultaten

De intervjuade lärarna ansåg att de allihop ständigt genomgår en läroprocess
inom deras yrke och att grunden till den ligger i deras egen önskan om att
utveckla och förbättra sin praktik. För att sätta igång lärarnas läroprocess behövs
det input av något slag och detta varierade en del mellan de olika lärarna. De
intervjuade lärarna var också överrens om att denna läroprocess inte var bunden
till någon speciell situation eller någon bestämd tidpunkt. Själva lärandet, ansåg
lärarna, sker då de reflekterar över de nya kunskaperna och passar in dessa i
deras egen praktik. De förändringar i undervisningen som  bygger på lärarnas
nya kunskaper måste vara grundade i pedagogiska frågeställningar och vara till
elevernas bästa. Optimalt ansåg dock lärarna det var om man kan hitta arbetssätt
som alla inblandade trivs med.

Lärarna väljer oftast att fördjupa och fortbilda sig inom områden och
problematik som de ständigt träffar på i det dagliga arbetet. Som tre av de fyra
intervjuade lärarna uttryckte det är det till stor del elevens/elevernas behov som
läraren väljer att studera närmare. De intervjuade lärarna är till större delen
intresserade av att få praktiska tips som går att tillämpa i undervisningen direkt
istället för teori som går att reflektera över och som går att tillämpa i flertalet
situationer. För att lärare verkligen ska orka med att fortbilda sig och utveckla
sin praktik menar lärarna att det krävs att tid och möjlighet för detta avsätts.

Av själva undervisningssituationen tycker de intervjuade lärarna att de mest
fördjupar sina ”sociala kunskaper” i samspelet med eleverna. Man lär sig också
olika angreppssätt och förklaringsmodeller för problem av olika slag.
Undervisningssituationen används annars på ett sådant sätt av lärarna att de
märker vad de ytterligare måste fördjupa sig i.

Intervjuerna visar att lärarna är medvetna om att det finns olika typer av
utvärdering och att man måste tillämpa dessa vid rätt tillfälle. Skolan står under
ständig utvärdering och i den utvärderas i stort sett allting, från skolan i stort ner
till det enskilda lektionstillfället. Det viktigaste med en utvärdering anser
lärarna är att den mynnar ut i en handlingsplan av något slag och att en
utvärdering är meningslös om den inte används. De intervjuade lärarna
använder sig av utvärdering för att se vad som varit bra eller dåligt vid
genomförandet av ett arbetsområde och vad som har fungerat eller ej. Lärarna
låter också eleverna utvärdera undervisningen på olika sätt. Hur mycket
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genomslag dessa utvärderingar sedan får i undervisningen skiljer sig mellan
lärarna. Det finns enligt lärarna också fasta ramar som till viss del begränsar
detta.

De fyra lärarna är överrens om att man kan utveckla sig som lärare med hjälp av
utvärderingar. Genom dessa lär man sig bl.a. vad som fungerar respektive inte
fungerar i en klass. De menar också att det är ett bra sätt att upptäcka elever som
inte lyckas att lära sig av undervisningen. Att föra anteckningar, att
dokumentera sina tankar är här ett bra hjälpmedel till lärande som ett par av de
intervjuade lärarna också använt sig av.

Det var ingen av de intervjuade lärarna som hade hört talas om begreppet
reflekterad utvärdering, men när de fick höra definitionen så ansåg tre av de fyra
att de arbetade på det här sättet. De menade att reflektion är nödvändigt för att
föra utvecklingen framåt.



32

5 DISKUSSION

Jag skulle vilja börja denna diskussion av mina intervjuresultat med att säga att
tyvärr så hamnade inte tyngdpunkten riktigt på det som jag hade tänkt att den
skulle hamna. Detta får jag helt enkelt förklara med att de intervjuade lärarna
helt enkelt var mer intresserade av att prata om den läroprocess som lärare
genomgår i sitt yrke istället för hur de använder sig av utvärderingar i olika
sammanhang. Detta kan bero på att lärarna för sig själva inte synliggjort själva
reflektionen, utan då koncentrerar sig på lärarnas läroprocess istället.
Anledningen till att jag ändå inte valde att komplettera med ytterligare intervjuer
var att jag ansåg att jag ändå fått så pass mycket intressant material att jobba
med, och att detta istället ledde vidare mot nya frågeställningar.

De fyra intervjuade lärarna var överrens om att de i sitt yrkesliv ständigt
genomgår en läroprocess som leder till att de utvecklas som lärare. Detta
stämmer väl överrens med Alexanderssons (1994) uppfattning i ämnet. Som
Folkesson (1996) påstår anser de intervjuade lärarna att grunden till denna
läroprocess ligger i att yrket förändras och de erfarenheter som detta ger. De
intervjuade lärarna verkar också vara medvetna om att det, som Folkesson säger,
är olika kvalitet på de gjorda erfarenheterna, samt att om det verkligen ska leda
till någon egentlig utveckling måste man göra någonting med erfarenheterna.
Lärarna påpekar också att det är viktigt att reflektera över dessa gjorda
erfarenheter för att på det sättet införliva dem i den undervisning som de själva
bedriver, samt att det är genom reflektionen som nya kunskaper uppkommer.

Jag tyckte att det som lärare 1 talade om, att det finns mer än en aspekt av
läraryrkets utveckling, var mycket intressant. Vilken del av utvecklingen inom
läraryrket är det som lärare ägnar sig mest åt? Jag tycker mig genom
intervjuerna kunna urskilja att de aspekter som är vanligast att lärare fördjupar
sig inom är de som rör klassrums- eller undervisningssituationen, samt den
aspekt som handlar om lärarens personliga intressen. Båda dessa anser jag
utveckla den enskilde lärarens kompetens, som Folkesson (1996) benämner det,
både progressivt och expansivt. Situationen i arbetslaget påverkas naturligtvis
indirekt av vad de enskilda lärarna väljer att fortbilda sig inom. Här menar dock
lärare 1 att en dialog mellan de ingående medlemmarna i ett arbetslag måste
förekomma för att en utveckling av arbetslaget ska ske. Jag fick dock
uppfattningen att det inte är i alla lärarlag som det pågår en dialog där målet är
att bredda arbetslagets kompetens. Detta tillför då inte den fjärde aspekten av
läraryrkets utveckling till alla lärares utveckling. Jag tycker också att lärare 1´s
tredje aspekt av utvecklingen är intressant. Han menar att det finns en del av
lärarens utveckling inom yrket som är knuten till arbetssituationen på den
aktuella skolan. Jag tycker då att det skulle vara intressant att ställa frågan om
det finns en femte aspekt till läraryrkets utveckling och som rör situationen i den
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svenska skolan över lag? Detta finns det naturligtvis och jag menar att stora
förändringar som införandet av en ny läroplan hör till denna aspekten. Sådana
förändringar leder ju onekligen till att lärarnas arbetssituation över lag ändras
vilket leder till en utveckling av yrket som helhet.

Under intervjuerna kom det fram att lärarna uppfattade att inlärning inte sker i
något speciellt sammanhang eller ur något speciellt medium. Detta stämmer
också överrens med vad Alexandersson (1994) anser. Alexandersson säger att
lärande inte behöver ske i organiserad form, utan att det lika väl kan ske
oorganiserat och individuellt. Detta tycker jag är intressant då lärarnas syn på
lärande rimligtvis borde färga av sig på den undervisning de bedriver. Borde inte
elevernas inlärningsprocesser vara lika obundna som lärarnas? Mina
erfarenheter säger att det inte är på detta viset som undervisning bedrivs i dagens
skola.

De intervjuade lärarna kom med en rad exempel på vad det är som sätter igång
deras läroprocesser, det som de intervjuade lärarna kallar input. Jag kan tänka
mig att om jag intervjuat flera lärare så hade säkert ännu fler exempel kommit
upp. Även detta stämmer ju överrens med Alexanderssons (1994) resonemang
att lärarnas lärande inte behöver ske i organiserad form. Input eller inspiration
till läroprocessen verkar kunna dyka upp i många oväntade situationer och är
man beredd på detta så ska man som lärare också försöka att ta tillvara
inspirationen. Man behöver ju inte heller försöka att omsätta detta i praktiken
omedelbart utan om man för anteckningar så kan man ju gå tillbaka och titta på
dessa i stunder då man känner att inspirationen sinar.

Då lärare 3 menar att hon får input genom ”en känsla inombords”, tolkar jag
detta som att input istället tagits in någonstans ifrån, förslagsvis genom
elevkontakter av olika slag, och att detta sedan ger en insikt om att någonting
måste ändras på. Jag menar att denna ”känsla inombords” inte är själva input
utan att det istället visar på att läraren i fråga gått vidare i läroprocessen.

Jag tyckte att det var glädjande att se att de lärare (lärarna 1, 2 och 3) som också
fungerar som handledare alla ansåg att både kontakten med lärarkandidaterna
och lärarutbildningen, som detta bidrar till, är någonting som ger dem
inspiration till deras egen läroprocess samtidigt som de hela tiden håller sig
ajour med vad som händer i den pedagogiska världen på ett mer levande sätt än
vad man kan göra genom att enbart läsa litteratur. Skulle det vara realistiskt att
man från central instans uppmanar fler lärare att ta emot lärarkandidater som ett
led i deras vidare kompetensutveckling? Jag tror att detta skulle gagna alla
parter. Som jag tidigare skrev så var de tre intervjuade lärare som också fungerar
som handledare mycket positiva till detta. Jag tror även att det skulle vara bra
för lärarkandidaterna då de i större utsträckning skulle få gå ut själva på praktik
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och på detta sättet träffa på vardagen i skolan mer än vad man gör då man gör
praktikerna i par. Jag inser att det skulle bli en avsevärd ökning av
lärarutbildningens utgifter inom det här området, men det borde ligga i alla
parters (lärarkandidater, lärares, skolors m.fl.) intresse, så den ekonomiska biten
av det hela borde inte vara helt omöjlig att lösa.

Jag tycker att det var intressant att se att de intervjuade lärarna bekräftar
Folkessons (1996) uppfattning om att lärarnas professionella utveckling till stor
del är kontextberoende. Detta yttrar sig på det sättet att lärarna i fråga om vad de
anser att de vill fortbilda sig inom är starkt kopplat till de situationer och
problem som de har med sina aktuella klasser. Att lärare 3 motsätter sig detta
tycker jag är något överraskande. Kan det vara så att när hon menar att man
måste känna för det som man vill utveckla sig inom så är detta tätt knutet till de
eventuella problem man har med sin undervisning eller med de klasser som man
undervisar för tillfället? Kan det helt enkelt vara så att de behov angående
fortbildning, som man känner att man som lärare har, är samma behov som
eleverna har och att eleven/eleverna då verkar som input som sätter igång
lärarens läroprocess?

En sak som jag lade märke till då jag analyserade intervjuerna var att de fyra
lärarna var överrens om att alla förändringar av undervisningen som genomförs
måste ha en pedagogisk grundtanke och vara baserade på elevernas behov.
Ändå verkade det som att samtliga av lärarna valde att bl.a. pröva på nya saker i
undervisningen för att de själva inte skulle tröttna. Är då tanken bakom en
förändring att man verkligen vill förändra någonting eller bara prova på
någonting nytt? Jag tror att det är viktigt att lärarna verkligen tänker efter varför
de anser att en förändring av undervisningen bör genomföras, och kommer de
fram till att det i de flesta fallen beror på dem själva bör de antagligen tänka om.
Jag tror att elever mår bra av en viss kontinuitet i undervisningen med tanke på
arbetssätt och metoder. Jag tror dock inte att de flesta förändringar som lärare
genomför i undervisningen beror på just lärarna själva utan att de verkligen
bottnar i elevernas behov.

Lärarnas uppfattning att en pedagogisk grundtanke måste ligga bakom de
förändringar som genomförs i undervisningen stämmer inte överrens med det
fakta som framkommit i intervjuerna om att lärarna även använder förändringar
som en överlevnadsstrategi för att inte tröttna på att undervisa. Jag tror att det
kan vara svårt att som lärare verkligen vara konsekvent och tillämpa sin
pedagogiska grundtanke hela tiden och i allt som man gör. Det kan ju även, från
lärarnas sida, ligga en tanke bakom att använda sig av förändringar för att inte
tröttna på yrket. En omotiverad lärare har onekligen svårt att motivera sina
elever, och då blir undervisningen lidande.
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Som Längsjö (1996) menar så tycker jag att denna undersökning som jag gjort
visar att lärare till stor del är handlings inriktade och därför är mer intresserad
av att få praktiska tips som de kan tillämpa i sin undervisning utan större
bekymmer, istället för att vara intresserade av forskningsrön av mer teoretisk
karaktär och som verkligen skulle bidraga till en utveckling av lärarkunskapen .
Detta bekräftar ju även lärare 3 under intervjun då hon anser att många av de
lärare hon möter har den inställningen. Jag kan tänka mig att lärarutbildningen
har en viss skuld i det hela då mina upplevelser av de metodikkurser vi haft
mycket rört sig kring praktiska tips, samtidigt som vi som lärarkandidater
uppmuntrats att komma med idéer till varandra, istället för att titta på forskning
som bedrivs och annan teori som man skulle kunna ha nytta av. Utbildningen
blir på så sätt, enligt min mening, väldigt knuten till vissa fasta situationer. Min
åsikt är att detta speglar av sig i de färdiga lärarnas fortsatta yrkesliv. Får man
ingen träning i att läsa exempelvis forskningsrapporter och annan ny litteratur
tror jag inte att man sätter sig och gör det av fri vilja på vare sig arbetstid eller
fritid.

Som det nämns ovanför menar lärarna att det bakom varje förändring av
undervisningen måste ligga en pedagogisk grundtanke. Detta tyder på en
pedagogisk medvetenhet hos lärarna. Jag blir då förvånad över att se att
Längsjös (1996) resonemang i nästa stycke angående att lärarna till stor del är
handlings inriktade blir bekräftat av de intervjuade lärarna. Att lärarna anser sig
ha en pedagogisk grundtanke bakom alla förändringar men ändå mest är
intresserade av att tillägna sig konkreta tips att tillämpa i undervisningen finner
jag motsägelsefull. Det kan tänkas att lärarna trots allt reflekterar över de
konkreta tips de får, för att se hur dessa kan assimileras i den egna
undervisningen som vilar på lärarens pedagogiska grundtanke. Detta
framkommer dock inte av intervjuerna.

Lärare 3 ansåg att ett sätt att få input till den egna läroprocessen var genom en
känsla inombords. Detta tycker jag man kan se som ett bevis på att Folkessons
(1996) påstående om att lärarna har svårt att sätta ord på och beskriva sin egna
professionella utveckling. Utifrån det perspektivet var det speciellt glädjande att
höra lärare 4 säga efter den genomförda intervjun att just sådana tillfällen är
mycket bra för just det ovannämnda syftet. Hon sa att under ett liknande
intervjutillfälle så tvingas man att sätta ord på de tankar som man har, och som
man jobbar efter varje dag, men som inte är direkt formulerade. Jag tror att det
vore positivt för hela lärarkåren om liknande, icke formulerade tankar togs upp
och diskuterades samt dokumenterades på något sätt. Jag tror att det skulle gå att
arbeta med de frågor som härigenom kommer upp på ett mycket effektivare och
bättre sätt än vad man gör idag.
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Jag tycker att det är värt att notera att det även i intervjuerna kom fram att yttre
faktorer spelar roll för hur mycket lärarna orkar att utveckla sin yrkeskunskap
och lärarpraktik. Är det mycket andra saker runt omkring som tar energi så är
det ganska naturligt att energin till fortbildning och förändringar kanske inte
riktigt räcker till. Intervjuresultaten tycker jag stärker Lindös (1996) hypotes om
att lärare i dagens skola inte ges tillräckligt med tid och tillfällen för att arbeta
med att utveckla sin lärarkompetens. Detta antar jag är en politisk fråga som
handlar om att ge skolan mer pengar så att mer pedagogiskt utbildad personal
kan anställas. Blir det fler lärare i skolan kan detta ge lärarna mer tid till att
utveckla sin lärarkunskap vilket kommer att vara viktigt i framtiden, dels för att
själva skolan ska bli bättre samt att det bidrar till att höja statusen på läraryrket.

I frågan om lärarna har någonting att lära av den egna praktiken, det som Sträng
& Dimenäs (2000) tolkar som Alexanderssons reflekterad utvärdering, verkar
det som att de intervjuade lärarna använder sig av sin egen praktik som en väg i
det egna lärandet på ett annorlunda sätt än vad som Alexandersson tänkt. Jag
tolkar det som att Alexandersson menar att det verkligen går att finna nya
kunskaper i den egna praktiken. Lärarna använder undervisningen mer som ett
sätt att se vad det är för område som de behöver fördjupa sina existerande
kunskaper eller söka nya kunskaper inom. Är Alexandersson lite väl naiv i sin
syn på hur man som lärare kan använda sig av sin egen praktik som
kunskapskälla, eller är det så att lärarna helt enkelt inte upptäckt alla möjligheter
som den egna praktiken medför? Lindö (1996) och även Längsjö (1996) menar
att de flesta lärare anser att de endast har någonting att lära av sin egen praktik,
men Lindö och Längsjö menar också att lärarna även har mycket att lära av
varandras praktiker. Jag tycker att det verkar som om de intervjuade lärarna
dock anser att det finns saker som de skulle kunna lära av varandras praktiker
och att detta kommer fram i diskussioner (det som Lindö betecknar som de två
första distanseringsnivåerna), men de verkar vara främmande från att distansera
sig från sin egen undervisning på det sättet som Lindö menar med den tredje
distanseringsnivån. Jag tycker att det verkar som om lärarna inte vill öppna upp
sina klassrum för kollegors granskning och det stämmer också med
Alexanderssons (1999) uppfattning. En positiv sak med att göra
praktikperioderna under lärarutbildningen i par kan vara att denna spärr så
småningom försvinner när de nya lärarna som är vana vid detta kommer ut på
fältet.

Det som lärarna uppger att de lär sig i klassrumssituationen har, som jag
uppfattar det en mer social karaktär och sådana kunskaper kan det vara svårt att
läsa sig till. Samspelet mellan lärare och elev/elever varierar mellan olika
individer och med varje ny elev eller klass som en lärare träffar måste någon
form av relation växa fram. Jag tror dock att det är lättare att veta för en lärare
hur den ska förhålla sig till olika grupper av elever med lite erfarenhet. Jag anser
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att det är svårt att på teoretisk väg lära sig vilka angreppssätt och
förklaringsmodeller som man ska använda sig av i praktiken då dessa också är
olika från elev till elev. De intervjuade lärarna menade att man hela tiden måste
vara beredd att arbeta på och utveckla kommunikationen med eleverna. Jag tror
dock att man på teoretisk väg kan lära sig om olika angreppssätt och
förklaringsmodeller men att man efter hand lär sig då det är lämpligt att tillämpa
dessa. Fenomenet att lärare använder sin praktik som ett sätt att upptäcka vilka
luckor i sin kunskap som de måste täppa till verkar vara ett sunt sätt att se på sin
undervisning. Det bevisar att lärarna verkligen funderar och reflekterar över
problem som de stöter på i sin vardag.

               Lärare 3 definierar begreppet utvärdering som ett skriftligt eller muntligt samtal
mellan lärare och elev, eller mellan två eller flera lärare där resultatet av en
handling av något slag studeras och värderas. Denna definition är inte helt olika
den som Skolverket använder sig av och det visar, tycker jag, att lärarna har
kunskap om vad som förväntas av dem i fråga om utvärdering och att denna
definition också verkar rimlig på den nivån som lärare i det dagliga arbetet utför
utvärderingar. Lärare 1 visar också att han inser att det finns olika typer av
utvärdering och att man bör skilja dessa åt och använda dem i sitt rätta
sammanhang. Jag tycker även att det verkar som att lärarna har kunskaper om
vad man bör tänka på innan man ska göra en utvärdering av något slag. De
verkar känna till de fyra punkterna som Franke-Wikberg & Lundberg (1980)
ställt upp och som jag redovisade i avsnitt 2.3. Att lärarna har goda kunskaper
om utvärderingsteorier kan borga för att dessa utförs på ett korrekt sätt och att
resultaten som lärarna får att arbeta med då blir mycket tillförlitliga. Lärarna
visar också att de behärskar lite olika metoder för utvärdering då de själva utför
eller låter eleverna göra utvärderingen.

Anledningarna till att lärarna valde att utvärdera var ganska samstämmiga och
det rörde sig mest om att ta reda på vad som fungerat eller ej i undervisningen,
eller vad som varit bra eller dåligt i t.ex. ett arbetsområde. Jag tror att det är
liknande ting som lärare i allmänhet utvärderar samtidigt som de naturligtvis
kontinuerligt utvärderar elevernas insatser i de olika ämnena, men det var inte
det som den här undersökningen studerade.

Utifrån Dovelius (1999) påstående om att det är viktigt att skilja mellan
utvärdering och uppföljning, är det i det här sammanhanget relevant att ställa sig
frågan om lärare 4 verkligen skiljer på dessa två skilda begrepp då hon säger att
hon utvärderar under ett arbetsområdes gång för att se hur arbetet fortlöper. Är
syftet att granska och värdera eller bara att få en översiktlig bild av hur arbetet
fortlöper? Kan det vara så att hon här till en viss del blandat ihop begreppen och
att hon oftast endast följer upp undervisningen på detta sätt och endast i
undantagsfall utvärderar den. Detta stämmer inte riktigt överrens med min
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tidigare uppfattning om att lärare har goda kunskaper angående
utvärderingsteorier. Det kan naturligtvis tänkas vara så att alla lärare inte har
lika stora kunskaper inom detta område och att lärare 4 är just en sådan lärare.
Hon nämner även själv att hon anser att hon inte har så stora erfarenheter av
utvärderingar.

Attityden till nyttan av utvärderingar gjorda av elever tycker jag skiljer sig en
del mellan de lärare som arbetar på mellanstadiet och de som arbetar på
högstadiet. Jag tycker även att kan utläsa att elevernas attityder till utvärdering
också skiljer sig mellan stadierna. Tvärtemot vad jag hade väntat mig så tycker
jag att det verkar som om de yngre eleverna, med andra ord
mellanstadieeleverna, tar detta mer på allvar än vad de äldre eleverna gör. Jag
tror att detta kan bero dels på att de intervjuade mellanstadielärarna verkligen tar
åt sig av de synpunkter som kommer fram i utvärderingarna samtidigt som
eleverna på högstadiet tröttnat på att ständigt få utvärdera och att deras åsikter
riktigt tas på allvar i det fortsatta arbetet. Jag menar att detta verkligen visar att
om man har för avsikt att låta eleverna utvärdera det som man gjort så måste
man också vara beredd att diskutera deras åsikter och verkligen motivera varför
man exempelvis inte kan genomföra någon förändring på en föreslagen punkt.

Jag kan skönja likheter mellan hur lärarna använder sig av sin egen praktik som
kunskapskälla och vad de har för syn på hur man kan använda/använder sig av
utvärdering som en kunskapskälla. De menar att även genom utvärdering så kan
man hitta de hål i sin kunskap som behöver fyllas igen. Att man även med
utvärderingarnas hjälp kan finna saker i undervisningen som inte fungerat bra
är egentligen syftet med utvärderingen, och utveckling av kunskapen sker då
man reflekterar över hur man ska undvika detta nästa gång.

Det var ingen av de fyra lärarna som innan intervjutillfället hade hört talas om
begreppet reflekterad utvärdering. Det verkar ändå att vara hoppfullt för den
fortsatta verksamheten att dessa lärare, och säkerligen fler än dem, som
omedvetet ändå till viss del begagnar sig av denna metod för att utveckla sig
som lärare. Det är svårt att säga om gruppen dock är representativ då de alla
utom en är relativt nyexaminerade. Som Alexandersson (1994) skriver om det
faktum att tyngdpunkten i lärarutbildningen nu läggs mer på generella kunskaper
som ska ligga till grund för ett fortsatt lärande genom yrkeslivet. Tre av de fyra
intervjuade lärarna har tagit sin lärarexamen efter att denna artikel skrevs, och
de är naturligtvis påverkade av det synsättet på kunskap som Alexandersson
beskriver. Dessa tre lärare ser det som en självklarhet att söka vidare kunskaper
och det kan också tänkas att de fortfarande anser sig ha mycket att lära inom
yrket och att deras inre motivation då kan antas vara högre än genomsnittet. Det
faktum att tre av respondenterna , som jag tidigare nämnde, har genomgått
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samma utbildning, och den fjärde en annan utbildning, kan ligga till grund för de
ytterligare meningsskillnader mellan ”grupperna”.

När lärarna efter att ha hört definitionen av reflekterad utvärdering och därefter
påstår att de till viss del begagnar sig av detta, tycker jag att det är relevant att
ställa sig frågan om lärarna svarar på gör eller bör frågan? Detta betyder att
frågan är om de verkligen använder sig av reflektrerad utvärdering eller att de
bör använda sig av reflekterad utvärdering. Det kan vara svårt att veta vilket fall
det rör sig om. Jag tror att bästa sättet att ta reda på hur det verkligen ligger till
är att under en längre tid göra en observation av något slag av de aktuella
lärarna.

Resultatet från de genomförda intervjuerna visar att de tre punkter som
Alexandersson (1996) menar att reflekterad utvärdering utgår från till viss del
går att identifiera. Lärarna menar ju att det till en viss del var konkreta
undervisningssituationer som satte igång deras läroprocess. Dessa input som
lärarna fick reflekterade de sedan över och beslutade därefter hur de skulle gå
till väga. Det är dock svårt att klargöra om lärarnas medvetandenivå verkligen
höjs, som Alexandersson menar att den gör, och därigenom gör det lättare för
lärarna att genomföra medvetna förändringar. Att grunden till lärares lärande
ligger i, som Alexandersson menar, lärarnas egna vilja att utveckla sig syns
mycket väl. De intervjuade lärarna är fullt medvetna att de ständigt måste arbeta
aktivt för att utveckla sin praktik. Att de anser att det är i själva reflektionen som
lärande verkligen sker bidrar ju till att de blir motiverade till att reflektera över
nya erfarenheter. Att den reflekterande utvärderingen enligt Alexandersson inte
ger någon generell, eller som han kallar det ”sann” kunskap, tror jag inte spelar
så stor roll för lärarna själva då de antagligen endast gör detta för sin egen skull
och huvudsaken är att de själva lär sig av detta.

De fyra lärarna är också inne på det spåret att om utvärderingen och reflektionen
över dessa ska ha någon effekt, så måste dessa dokumenteras denna på något
sätt. Det stämmer ju också överrens  med Björk & Johanssons (1996) samt
Tillers (1998) uppfattningar om att det är dokumentationen som måste till för att
kunna konkretisera lärarnas erfarenheter. Kullberg (1996) anser också att denna
dokumentation ska ske kontinuerligt för att få avsedd effekt, och lärare 3´s
försök att göra detta under en period kan utgöra ett bevis på att detta är ett sätt
för lärare att medvetandegöra fenomen och därmed fördjupa sin kunskap. Det
kan också bevisa att detta verkligen är beroende av yttre faktorer som lärarna
själva inte helt kan styra över, utan att det verkligen måste, från högre instanser,
ses till att lärare kan få tillfällen till dessa aktiviteter. Frågan som man då ställer
sig är, varför tar lärarna inte tag i reflektionen på eget initiativ och av egen kraft?
Även om tid skulle avsättas för reflektion är det svårt att säga hur många lärare
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som verkligen skulle ägna sig åt denna aktivitet. Motivationen för reflektion
måste komma från läraren själv.

Vilka slutsatser kan då dras av den här studien? Jo, att reflekterad utvärdering är
ett sätt för lärare att fördjupa sina kunskaper. Studien visar att lärare i dagens
skola också till viss del tillämpar denna metod men med ytterligare utbildning
inom området så skulle detta kunna utvecklas och praktiseras ännu mer. Jag tror
att detta är ett av framtidens sätt att för lärarna fördjupa och bredda sin praktik.
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