
Högskolan i Halmstad 

Sektionen för lärarutbildning 

Allmänt Utbildningsområde 41-60 p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självvärdering – 

en fenomenografisk undersökning 

om hur gymnasielärare utvecklar professionalism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete i lärarprogrammet 

Seminarium: 070112 

Författare: Björn Sjögren 

Handledare: Ingrid Nilsson och Mattias Nilsson 

Medexaminatorer: Jan-Olof Johansson och Pernilla Nilsson 

Examinator: Anders Persson 



 2

Sammanfattning 

 

Självvärdering – en fenomenografisk undersökning om hur gymnasielärare utvecklar profes-

sionalism är ett examensarbete som syftar till att belysa hur gymnasielärare utvecklar sin pro-

fessionalism, det vill säga sina yrkesmässiga kunskaper. Den svenska skolan är målstyrd, vil-

ket innebär att det delvis är lärarna som skall utarbeta vägen till målen. Det är därför viktigt 

att lärarna har möjligheter och förmåga att kontinuerligt utveckla sina kunskaper. Självvärde-

ring har framförts i en skrivelse från regeringen (2001/02: 188), samt av de båda lärarfacken 

(Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund 2005) som en utgångspunkt och ett tillvägagångs-

sätt för att finna och arbeta med de sidor av sitt arbete som läraren vill stimulera till utveck-

ling. Genom intervjuer med nio lärare om deras självvärdering och en textanalys av transkri-

beringarna, visas att lärarna använder självvärdering på olika sätt. Det vanligaste är att man 

reflekterar individuellt, och att det överlag är sällsynt med samtal lärare emellan kring peda-

gogiska frågor. Det mesta av lärarnas utvecklingsarbete görs utan någon speciell systematik 

eller dokumentation. Undersökningen visar också att lärarna utvecklar sin professionalism 

genom att fokusera elevernas engagemang under lektionerna, samt att eleverna utvecklar en 

förståelse av ämneskunskaper. Lärarna ägnar också mycket tid åt att fundera kring ifall det 

valda upplägget av undervisningen når de mål som eftersträvas. Jag menar att skolan skulle ha 

mycket att vinna på att det blev ett ökat utbyte mellan lärare om allehanda pedagogiska eller 

ämnesmässiga spörsmål. Det baseras bland annat på att jag själv fann att de intervjuer som jag 

genomförde gav mig väsentliga och relevanta lärdomar. 

 

Nyckelord: kollegial samverkan, reflektion, textanalys, tyst och formulerad kunskap 
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1 Inledning 

 

1.1 Introduktion 

Det här examensarbetet behandlar nio gymnasielärares erfarenheter och uppfattningar av 

självvärdering som metod och verktyg för att utveckla sina professionella kunskaper, och i 

förlängningen även skolan i stort. I uppsatsen har jag som utgångspunkt att lärare vill och 

försöker att utveckla sig i sin yrkesgärning. I gymnasieskolans styrdokument, Lpf 94, före-

skrivs att en skolas verksamhet måste utvecklas för att nå uppställda mål. För att göra det 

måste skolan kontinuerligt ifrågasätta undervisningsmål och arbetsformer, samt utvärdera sina 

resultat och pröva nya metoder. Det finns också ett påbud om att läraren tillsammans med 

eleverna skall utvärdera undervisningen. Lärares yrkesetiska regler, som är utformade av de 

båda lärarfacken, omtalar bland annat att lärare skall utveckla sin kompetens för att bedriva 

god undervisning (Lärarförbundet & Lärarnas Riksförbund 2001). 

 

Som samlingsnamn på spörsmålet om lärares befintliga och framtida kunskaper och kvaliteter 

används ofta begreppet lärarprofessionalism. Carlgren (1995) menar att diskussionen om pro-

fessionalism inte kommer från lärarna själva, utan började dyka upp i statliga utredningar un-

der 1980-talet i samband med nya styrsystem och decentralisering. Carlgren menar vidare att 

under 1900-talet sågs läraren som en teknisk-rationell problemlösare, men att det under de 

senaste decennierna har övergåtts till att diskuteras om den reflekterande praktikern. En pro-

fessionell lärares kompetens, professionalism, består därmed av att kritiskt granska och analy-

sera sin praktik, lärargärningen, utifrån vad som är bra och mindre bra – eller kanske rent av 

uselt. 

 

I en skrivelse från regeringen (2001/02: 188) meddelas att kvalitetsarbetet i skolorna bör ske 

systematiskt och grundas i vardagen i mötet mellan lärare och elev. Rektorerna tillskrivs en 

central roll för att stimulera och motivera det kontinuerliga förändringsarbetet. Resultatmåtten 

bör också, skriver regeringen, spegla hela verksamhetens uppdrag. Utöver prov, dokumenta-

tion och betygsgenomsnitt, kan till exempel attitydundersökningar, kollegiala bedömningar 

eller självvärderingar användas. 

 

Termen självvärdering återkommer i en skrift från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund 

(2005). Där argumenteras för att lärarna själva måste äga makten om vad kvalitetsarbetet i 



 5

skolan skall innebära. För att göra det måste lärarna – enligt deras egna intresseorganisationer 

– vara betrodda och ges möjligheter till att utvärdera sitt eget arbete; ”Självvärderingen måste 

utgå från frågor som lärarna vill ha svar på för att komma vidare i sitt arbete” (Lärarförbundet 

& Lärarnas Riksförbund 2005: 17). 

 

För att öka och utveckla professionalismen förordas alltså självvärdering. Det ges dock inga 

konkreta rekommendationer om hur självvärderingen skall gå till, och i än mindre utsträck-

ning vad den skall ta fasta på. Genom att intervjua lärare om deras erfarenhet och uppfatt-

ningar av självvärdering ämnar jag i uppsatsen beskriva hur självvärderingen tar sig uttryck, 

och parallellt föra en diskussion om hur självvärderingen kan förstås i utvecklandet av profes-

sionalismen. Jag eftersträvar även att såväl skribent som läsare får insikter och inblickar i den 

beprövade erfarenheten, det vill säga det yrkeskunnande som till stora delar är situationsbun-

det och tyst oformulerad förtrogenhetskunskap (Carlgren 1995: 23). 

 

 

1.2 Självvärdering 

I uppsatsen är självvärdering följaktligen ett centralt begrepp. Jag använder det i huvudsak i 

överensstämmelse med innebörden i skriften Vi värderar kvalitet – om självvärdering och 

lärares utvecklingsarbete (Lärarförbundet & Lärarnas Riksförbund 2005). Det innebär att 

självvärdering är något som läraren gör efter eget huvud, men i dialog med elever och annan 

skolpersonal. Det sätts i skarp kontrast till extern utvärdering i form av inspektioner och kon-

troller som utförs av exempelvis Skolverket eller huvudmän. Självvärdering kan beskrivas 

som en kontinuerlig bedömning av sitt arbete, och som syftar till att öka professionalismen i 

bland annat undervisningssituationer. En självvärdering berör sådant som man själv finner 

angeläget, och den egna insatsen sätts i relation till uppställda mål. Självvärdering är inget 

mål i sig, utan en utgångspunkt och ett tillvägagångssätt för att finna de sidor av sitt arbete 

som man vill stimulera till utveckling. 

 

I en självvärdering är reflektionen ett väsentligt inslag. Bengtsson (1995) konstaterar att re-

flektion som metod för problemlösning och skolutveckling har under de senaste decennierna 

varit på allas läppar, men att begreppet sällan har klargjorts. I kapitel 3 utreds begreppet när-

mare, men redan nu ges en aptitretare. Etymologiskt härstammar reflektion från latinets re-

flectere, som betyder böja eller vända tillbaka. Ursprungligen användes det inom optiken som 
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beteckning för när ljus reflekterar mot vatten. I metaforisk betydelse har det även kommit att 

användas när bland annat lärare reflekterar i och över sin yrkesgärning. Stensmo (1997) be-

skriver reflektion som ett medvetet och systematiskt tänkande över erfarenheter och verksam-

heter, där man ställer flera frågor, söker flera svar och inte tar något för givet. 

 

Reflektionerna kan sedan formuleras eller verbaliseras. Förvisso kan de stanna vid medvetna 

erfarenheter hos individen, men de kan också mynna ut i muntliga utbyten med andra. De kan 

också dokumenteras och kläs i ord via skrift. I litteraturen om lärares professionalitetssträvan-

den – som inte alltid vetenskapligt beprövad – förekommer flera olika metoder och tips på hur 

lärare kan nyttja sina reflektioner och erfarenheter. Jag gör en kort sammanställning kring de 

vanligaste metoderna, men för mer detaljerade redovisningar rekommenderas exempelvis 

Lendahls och Runesson (1996) och Eriksson (2003). 

 

En övergripande metod är att prata, exempelvis i form av kollegiala samtal. I samtal med kol-

legor uppstår en distansering som hjälper läraren att se sin egen undervisning. Samtalet har 

oftast sin grund i vardagsprat, men genom att antingen sätta ord på sina erfarenheter eller höra 

andras ord framträder väsentliga delar av lärarjobbet. Om det sker i mer organiserad form kan 

det benämnas kollegial handledning, vilket innebär ett samtal i en jämlik relation där båda får 

utbyte av samtalen. Det kräver att de inblandade förfogar över vissa kompetenser, samt att det 

på skolan avsätts tid och skapas en struktur för verksamheten. 

 

En annan övergripande metod är att skriva. Det kan ske genom att läraren skriver dagbok där 

sådant som är angeläget tas upp. Ett annat sätt är dubbelloggen. I den ena kolumnen på ett 

papper skrivs de erfarenheter och iakttagelser som man finner viktiga. I den andra kolumnen 

skriver man de reflektioner och känslor som fås av iakttagelserna. Det fördelaktiga med skri-

vandet är att även det ger en distansering, men också att det framtvingar en konkretion av de 

upplevda erfarenheterna. 

 

 

1.3 En fenomenografisk undersökning 

I uppsatsens utformning och arbetsgång har jag inspirerats av den fenomenografiska ansatsen. 

Fenomenografi härleds ur grekiskans fenomen, det som visar sig, samt grafi, beskrivning i ord 

och bild. Fenomenografin har vuxit fram ur de metodologiska erfarenheter som har gjorts vid 
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kvalitativt orienterade forskningsprojekt vid Pedagogiska Institutionen på Göteborgs Univer-

sitet. Fenomenografin är inte en metod, utan ett förhållnings- och tillvägagångssätt för att 

identifiera och att hantera en forskningsfråga (Marton & Booth 1997: 111). Alexandersson 

beskriver fenomenografin som undersökandet av ”människors uppfattningar av aspekter av 

omvärlden” (Alexandersson 1994: 68). Det är således inte tinget eller verkligheten i sig som 

undersöks, utan det som visar sig och uppfattningar av det. Det brukar benämnas som andra 

ordningens perspektiv. Larsson (1986) tydliggör att uppfattning inte avser en åsikt, utan vad 

man håller för självklart. Alexandersson förtydligar med att allt eftersom har uppfattningsbe-

greppet kommit att kompletteras med erfarenhetsbegreppet. Därav använder jag både erfaren-

hets- och uppfattningsbegreppet. 

 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Examensarbetet syftar till att via intervjuer belysa gymnasielärares erfarenheter och uppfatt-

ningar av självvärdering. Med utgångspunkt i hur lärarna utövar självvärdering och vad de tar 

fasta på, förs en diskussion om hur självvärderingen kan förstås med avseende på lärares ut-

vecklande av professionalism. Följande frågeställningar kommer att vara vägledande i diskus-

sionen om professionalism genom självvärdering. 

   (i) Vilken betydelse och funktion har reflektionen? 

   (ii) Vilken betydelse har tyst respektive formulerad kunskap? 

   (iii) Vilken betydelse har samverkan med kollegor och elever? 
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2 Forskningsöversikt 

 

Kapitlet består av ett urval av den forskning som har gjorts om lärare och deras yrkesutöv-

ning, men det har varit svårt att finna studier som motsvarar min egen. Likväl presenterar jag 

forskning som har inspirerat och väglett mig – givit förförståelse – genom och att de har varit 

relevanta ur empiriska eller metodologiska hänseenden. 

 

 

2.1 Forskningen om lärare – några utgångspunkter 

Mot slutet av 1970-talet kom forskningen om lärare att präglas av TT-forskningen, Teacher 

Thinking. Decennierna tidigare dominerades av TE, Teacher Effectiveness. Den kan sägas ha 

försökt att finna karakteristiken hos den goda och effektiva läraren. Effektiviteten i undervis-

ningen sågs som en relation mellan lärarens agerande och elevernas observerbara prestationer. 

Så småningom började forskare rikta kritik mot TE, eftersom den inte förmådde att producera 

generaliserbara resultat (Eriksson 1999). 

 

TT-forskningen tar snarare lärarens perspektiv, och ser mer till hur lärare tänker kring sin un-

dervisning än hur de gör. The International Study Association on Teacher Thinking (ISATT) 

firade sitt 10-årsjubileum med att ge ut en publikation där forskare presenterade uppfattningar 

om TT-forskningen. Enligt redaktörerna skulle antologin bland annat stärka den filosofiska 

och självreflekterande aspekten av TT- forskningen (Carlgren, Handal & Vaage 1994). I en 

artikel sammanfattar Marton (1994) några svenska forskningsinsatser om lärares uppfattning-

ar om sin undervisning. Två av dem redogör jag närmare för i nästa avsnitt. Marton menar att 

det är sällsynt att lärare explicit omtalar elevers förmåga att hantera ett specifikt lektionsinne-

håll, eller de metoder som används för att nå målet med undervisningen. Det överrensstämmer 

med hur Andersson och Lawenius (1983) i en studie sammanfattade skolforskningen, styrdo-

kumenten och lärares yrkesuppfattning. De konstaterade att det successivt hade skett en in-

tresseförskjutning från ämneskunskaper och intelligens, till en mer allsidig personlighetsut-

veckling med sociala förtecken. Synsättet kring inlärning och kognition som en mekanisk och 

isolerad företeelse, hade ersatts med ett synsätt där lärande sågs som en process beroende av 

kontextuella faktorer. 
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Om hur lärare socialiseras in i en yrkesidentitet visade Lortie i en studie från 1975, vars aktua-

litet delvis speglas av nyutgivningen 2002. Bland annat konstaterade Lortie (1975) att läraryr-

ket kännetecknas av konservatism, individualism och presentism (inriktning på nuet). En kort 

sammanfattning av det är att lärare sätter tilltro till sin egen övertygelse, och söker stöd i den 

egna beprövade erfarenheten i stället för att utveckla nya arbetsmetoder tillsammans med 

andra. Individualismen, som inte skall ses som egoism, härleder Lortie mer till en osäkerhet 

än till självsäkerhet, men också till att det inte finns några traditioner eller utarbetade former 

för samverkan. Lärares primära fokus är den egna undervisningens innehåll och dess förmed-

lande, vilket domineras av kortsiktiga perspektiv. Pedagogik tenderar, menar Lortie, att bli 

lektionsplaneringar där elevernas direkta respons tillmäts stort värde. 

 

 

2.2 Lärares uppfattningar av sin undervisning 

I fenomenografisk studie beskrev Andersson och Lawenius (1983) grundskollärares uppfatt-

ningar av sin professionella värld. Via ett stort antal beskrivningskategorier presenterades 

lärares tankar kring olika aspekter av sin undervisning. De konstaterade bland annat att lärar-

na i liten utsträckning berörde didaktiska och metodiska spörsmål. Det har av Marton (1994) 

benämnts som erosion of content. Med förvåning fann han att av den cirka en miljon ord som 

yttrades under intervjuerna, berörde inte ett enda explicit lärarens handhavande av ett visst 

lektionsinnehåll eller elevernas anammande av detsamma. 

 

I avhandlingen Metod och medvetande studerade Alexandersson (1994) tolv mellanstadielära-

re genom att filma dem i klassrumssituationer. Lärarna fick därefter se filmen och göra kom-

mentarer om vad och hur de tänkte i de olika momenten. Med det som underlag gjordes semi-

strukturerade eftersamtal med varje lärare, som bland annat behandlade lärarens intentioner 

och tankar i handlandet. Via en kvalitativ innehållsanalys av kommentarerna konstaterade 

Alexandersson att lärarnas uppmärksamhet riktades mot i huvudsak tre företeelser. 

• Eleverna (42 %), vilket bland annat innefattade fostran, personliga egenskaper, ut-

veckla förståelse och tänkande samt tillvarata erfarenheter. 

• Undervisningen (36 %), vilket bland annat innefattade elevaktivitet, ordningsfrågor, 

elevdelaktighet, arbetssätt samt att ge och fånga uppmärksamhet. 

• Den egna rollen (22 %), vilket bland annat innefattade egna behov av feedback, 

egna handlandet och tänkandet däromkring samt den sociala samvaron. 



 10

Efter en lingvistiskt inriktad analys, kategoriserade Alexandersson (1994) även lärarna efter 

vad de riktade medvetandeakten mot. Den pågående verksamheten var vanligast med sju lära-

re. Innehållet i kommentarerna varierade påtagligt, men hade det gemensamt att de var situa-

tionsbundna och berörde det synliga och konkreta som utspelade sig. Syften av allmän karak-

tär kännetecknades av fyra lärare, vilka inte konkret artikulerade vad eleverna skulle lära sig. 

Kommentarerna berörde processer som skulle leda till inlärning av generella färdigheter eller 

till social utveckling i allmän mening. En lärare utmärkte sig från de två andra huvudkategori-

erna genom att hon riktade medvetandeakten mot ett specifikt innehåll där tanke och handling 

samspelade. Alexandersson fann där uttalade intentioner om förmedlingen av ett specifikt 

innehåll, och att det relaterades till elevens förståelse. 

 

 

2.3 Program för att utveckla och synliggöra lärares kompetens 

För att utveckla och synliggöra kompetensen och effektiviteten hos lärare kan olika utvärde-

ringsprogram användas. I Storbritannien används inom olika samhällssektorer sådana pro-

gram där självvärdering (self-assessment) är en bärande beståndsdel. I en intervjustudie un-

dersökte Powell (2000) hur ett sådant program – Business Excellence Model – användes och 

uppfattades av lärare, rektorer och näringslivsföreträdare på brittiska skolor. 

 

Powell (2000) konstaterade att eftersom det finns ett behov av en ökad och förnyad professio-

nalism hos lärare, måste utvärderingsinstrumenten accepteras av dem som berörs. Det är även 

viktigt att de anpassas efter verksamheten, skolan, och att de tillåter lokala anpassningar. Det 

innebär bland annat att modellerna, vars huvudsakliga idéer härstammar från affärsvärlden, 

måste ta hänsyn till att lärandet i skolorna är holistiskt och långsiktigt. Powell menar att om 

lärarna själva inte får stort inflytande över utvärderingens process och kriterier, ses de som ett 

tillägg i arbetsuppgifterna som inte ger nya perspektiv och lärdomar. I studien visade hon att 

på skolor där det genomfördes på ”rätt” sätt, ledde det till att lärare kunde utrusta sig med 

kunskaper för att tillgodose behov och krav från samhället, ledningen, föräldrar och elever. 

Det skedde bland annat genom att det utvecklades en större öppenhet gentemot kollegor, man 

fick större medvetenhet om och förståelse för andra delar av organisationen, samt att det fram-

tvingade ett formulerande av svåra och komplexa frågor. 
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Matoba och Sarkar Arani (2006) genomförde en etnografisk studie av japanska grundskollära-

re som arbetade utifrån ett frekvent använt program. Det syftar till att öka lärarnas professio-

nalism, till exempel i form av att upptäcka och förstå elevers mångskiftande fallenheter. Pro-

grammet betonar framför allt en kontinuerlig dokumentation av arbetsdagen, bland annat ge-

nom att kollegor observerar lektioner, eller att läraren för journaler, lektionsplaneringar och 

skriver reflektioner kring det. Med det som grund har lärarna sedan djupgående diskussioner 

med varandra om sina erfarenheter och idéer. Matoba och Sarkar Arani menar att lärarna då 

främst tillägnar sig professionella kunskaper genom att dokumentera och reflektera över sin 

arbetsvardag, och inte genom att läsa in sig på teorier och abstrakta principer. Dessutom har 

det även givit en lärande miljö för eleverna på skolan. 

 

 

2.4 Lärares förhållningssätt vid förändringsarbete 

Lind (2000) undersökte i en avhandling lärares yrkesmässiga strävanden. Han gjorde det i 

ljuset av debatten kring professionalisering och skolutveckling i den decentraliserade skolan. 

En undersökning gällde hur vårdlärare uppfattade sin nya handledningssituation, där vårdlära-

re från högskolor och gymnasier skulle handleda både gymnasister och studenter i samband 

med praktiktjänstgöringen. Kärnan i Linds resonemang är att högskolelärarna var negativa till 

omdaningen eftersom de inte kände att den utvecklade dem i sin yrkesgärning, utan gjorde 

dem splittrade mellan olika mål. Gymnasielärarna uttryckte dock alltifrån neutrala till starkt 

positiva uppfattningar, eftersom de fann att deras yrkesroll berikades av att även få handleda 

högskolestudenter. Förhållningssätten, som benämns stängning och allians, stod även att finna 

i en annan av Linds undersökningar. Den behandlade lärares inställning till försök med ge-

mensamma arbetslag för att involvera 6-åringar i grundskolan. De arbetslag som var positiva 

utvecklade sina arbetsformer med åldersblandade klasser, och fann sig dessutom ha lyckats 

utveckla en bredare syn på barnen. Lind menar att lärares kompetenssträvanden, i samband 

med omorganisationer och dylikt, till stor del bestäms av i vilken utsträckning man ser föränd-

ringen som möjlighet till något bättre eller som hot. Om man ser möjligheter, är man beredd 

på en tids umbäranden. 

 

 

Ur forskningsöversikten vill jag särskilt lyfta fram några saker. I överensstämmelse med TT-

perspektivet på lärares tänkande och reflektioner, studerade Alexandersson (1994) just lärar-
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nas tankar, eller medvetande som avhandlingens titel anger. Emellertid förde han också in 

aspekten med lärarnas handlingar, metod, och att det senare påverkar det förra snarare än 

tvärtom. Lind (2000) menade att det vid förändringsarbete i skolan är avgörande vilken attityd 

lärarna har inför förändringarna. Powell (2000) underströk att om lärarna känner tilltro till 

formen för införda självvärderingssystem, ger det både lärarna själva och övriga berörda ett 

verktyg för att utveckla skolan och yrkesgärningen. Matoba och Sarkar Arani (2006) illustre-

rade hur man i de japanska skolorna kombinerade dokumentation och samtal med kollegor för 

att öka professionalismen. I nästa kapitel fortsätter jag att belysa begreppet professionalism. 
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3 Teoretiska perspektiv 

 

Kapitlets bas utgörs av de två begreppen professionalism och reflektion. Först behandlas pro-

fessionalism ur några perspektiv. Sedan utforskas begreppet reflektion och dess berörings-

punkter med professionalism. Gemensamt för författarna, och mig, är att de inte vill att reflek-

tion bara skall vara synonymt med att tänka. 

 

 

3.1 Professionalism 

Ett sociologiskt perspektiv på lärarprofessionalism är att yrkesgruppens förändrade villkor har 

medfört ett behov av professionalisering, och att det har medfört ambitioner till att kunna 

benämna läraryrket som en profession. Att vara en profession innebär att yrkesutövarna har 

kunskaper som andra yrkesgrupper saknar, vilket leder till en sorts monopolställning på ar-

betsmarknaden. Numan (2000) menar att professionsambitionerna dels handlar om att få till 

stånd en värdeförändring i samhället, dels att de som möter en lärare skall uppfatta vederbö-

rande som kompetent och skicklig. I den betydelsen får professionalisering också en innebörd 

av att läraren skall besitta och utveckla vissa kunskaper och färdigheter. 

 

En sådan typ av professionalisering gör enligt Carlgren (1995) ett avbrott från den deprofes-

sionalisering som läraryrket länge präglades av. Fram till 1990-talet var lärarna på fältet mer 

att likna vid verkställare av centralt reglerade beslut. Besluten fattades av byråkrater som var 

experter på skolfrågor, men inte själva lärare. Den forskningsbaserade expertisen var därmed 

inte knuten till den direkta skolverksamheten. Carlgren menar att det kan vara en förklaring 

till att lärares kunskap ofta är tyst och osynlig. 

 

I förra kapitlet redovisades hur Powell (2000) framhöll behovet av en ökad professionalism. 

Hon omtalade det även som en förnyad professionalism, och relaterade det till att den brittiska 

skolan är målstyrd. I den svenska läroplanen och i ämnenas kursplaner finns det hundratals 

mål som skall strävas mot eller uppnås, men sällan eller aldrig ges instruktioner om hur de 

skall nås. Det är lärare och rektorer som kontinuerligt och tillsammans skall utarbeta vägen 

för måluppfyllelse. För att lyckas med det krävs professionalism i betydelsen av breda och 

goda professionella kunskaper inom mångskiftande områden. 
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Apropå professionsambitionerna och lärares utvecklande av professionalism, framhåller 

Granström (1995) vikten av ett utvecklat yrkesspråk som är vetenskapligt förankrat. Språket 

blir då ett verktyg för att diskutera och klargöra syften, tillvägagångssätt och resultat. Varje 

tillfälle där erfarenheter utbyts kan då bli en chans till professionell utveckling. Det måste 

dock, betonar Granström, gälla hela yrkeskåren och inte enstaka yrkesutövare. 

 

Lärares yrkesmässiga kunskap är enligt Carlgren (1995) än så länge till stor del av annan ka-

raktär än teoretisk kunskap. Den stora delen av lärares yrkeskunnande handlar om att hantera 

klassrumssituationer genom att vara flexibel inför de händelser som sällan är möjliga att för-

utse vid planeringstillfället. Det situationsbundna gör att det som fungerar på ett ställe, kanske 

inte fungerar på ett annat ställe. Carlgren menar att kunskaperna därmed blir svåra att teoreti-

sera. Det gör dem, ur vetenskaplig synvinkel, till en tyst form av kunskap, vilket inte är fören-

ligt med professionsbegreppet som kräver en teoretisk-vetenskaplig förankring. 

 

Med uttrycket en professionell lärare avser Alexandersson (1995) en lärare som har förmågan 

att utveckla befintliga kunskaper och färdigheter, men även förmågan att i en konkret situa-

tion kunna interagera egna erfarenheter med teoretiska kunskaper, och att det tar sig uttryck i 

ändamålsenliga handlingar. Han menar också att lärare behöver lära sig att ta ansvar för sitt 

eget lärande. Det behöver inte innebära att en kunskap skall ersättas med en annan kunskap. I 

stället, fortsätter Alexandersson, kan man via reflektion förädla sina erfarenheter till en för-

djupad kunskap. 

 

 

En sammanfattande bild av lärares professionalism visar enligt mig att den främst bör ses som 

en förädlingsprocess. Eftersom förändringar ständigt sker i samhället och skolan, behöver 

läraren kontinuerligt förhålla sig till och arbeta mot nya mål. I anknytning till professionsam-

bitionerna framhävdes vikten av ett yrkesspråk som utvecklas kumulativt. Det tydliggör också 

den enskilda läraren i relation till andra personer; alltifrån personal och elever i skolan till 

samhället i stort. I det kontinuerliga utvecklandet av en personlig professionell kunskap, pro-

fessionalism, blir reflektionen en hörnsten. Det är därför lämpligt att närmare se på reflektio-

nens möjligheter och tillämpningssätt. 
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3.2 Reflektion 

Bengtsson (1996) karakteriserar reflektionen som något som sker i ett handlande, men är skiljt 

från det genom att vara en kognitiv verksamhet. Det är dessutom en sorts självforskning som 

skall leda till en mer upplyst aktör. Om den reflekterande förmår att se sig själv i ett utifrån-

perspektiv, kan det i goda fall leda till en självförståelse. 

 

I föregående avsnitt förenade Alexandersson (1995) begreppen reflektion och lärarprofessio-

nalism, vilket han är långt ifrån ensam om att ha gjort. Erlandson (1999) menar att det stora 

intresset för reflektion beror på genomslagskraften som Schöns The reflective practitioner 

från 1983 fick. Där redogjorde Schön (1983) för hur skickliga yrkesutövare – dock inga av 

dem lärare – bemästrade olika situationer som uppstod. De gjorde det genom att reflektera 

kring sina erfarenheter, och inte genom att tillämpa vetenskap eller teknisk rationalitet. Möjli-

gen har Schöns illustreringar fått för långtgående konsekvenser som ett universalverktyg för 

den skicklige läraren. Erlandson pekar dock på att det positiva har varit att den professionella 

yrkespraktiken har hamnat i blickfånget, och införandet av begreppen knowing-in-action och 

reflection-in-action. 

 

Engeström (1994) vänder sig emot den karaktär av individuellt tänkande som han anser har 

präglat forskningen om lärares tänkande. Han avvisar den traditionella och gängse bilden av 

den autonoma läraren som tänker självständigt, och vill i stället framhäva lärarlagens betydel-

se för lärande och utveckling. Han gör det genom att beskriva tänkandet som en del av kollek-

tiva aktiviteter, där tänkandet ses som socialt och historiskt färgat, och inrymmer andras ar-

gumentation, tankar och beteenden. 

 

Zeichner (1994) har ur ett idéhistoriskt perspektiv diskuterat nyttan med reflektion. Han po-

ängterar att många har omfamnat sloganen om den reflekterande praktikern, utan att klargöra 

vilken sorts reflektion som åsyftas. Han menar även att det inte finns några oreflekterande 

lärare, men att reflekterandet inte per automatik leder till god undervisning. Zeichner delar in 

den reflektiva praktiken i teknisk, praktisk och kritisk reflektion. Den tekniska reflektionen 

berör vilken effektivitet som ens metod har för att nå målen, medan den praktiska reflektio-

nens uppgift är att förklara och klargöra om ens antaganden om undervisningens mål fullgörs. 

Den kritiska reflektionen involverar moraliska kriterier för ens undervisning, och skulle enligt 

Zeichner kunna beröra utbildningens struktur och mål, samt vilka som gynnas av det. 
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Inte heller Alexandersson (1995) menar att reflektion är en enkel patentlösning som per auto-

matik leder till förnyelse. Utan att överskatta reflektionens möjligheter, menar han att för att 

nå en fördjupad kunskap om den egna undervisningen behöver oftast tanke och handling skil-

jas åt. Förutom en kritisk reflektion, behöver lärare även interagera med andra lärare i sin re-

flektionsprocess. Det är då möjligt att lyfta sig över det som annars är den egna tysta kunska-

pen. I en sådan reflektionsprocess kan de normer som tas för givna och som styr tankar och 

handlingar komma i ny dager. Om det finns ett yrkesspråk, fortsätter Alexandersson, underlät-

tar det att kunna uppfatta, definiera och lösa problem. 

 

För att nå den fördjupade lärprocessen av sina erfarenheter lyfter Marton och Booth (1997) 

fram behovet av att skilja på situationen och fenomenet, även om de är sammankopplade och 

beroende av varandra. En situation, menar de, erfars i en specifik kontext av tid och rum, vil-

ket fenomenet inte direkt gör. Fenomenet får i stället sin betydelse och mening då det lyfts 

över det kontextuella och länkas samman med tidigare erfarenheter. 

 

 

De avslutande orden av Marton och Booth (1997) visar att reflektioner gjorda i in-action blir 

särskilt givande för den professionella utvecklingen om de inte isoleras från varandra, utan i 

stället relateras till varandra. Det liknar därmed professionalismen som jag beskrev som en 

processorienterad företeelse. Behovet av att reflektionerna skiljer mellan handlingarna och 

tankarna omtalades av bland andra Alexandersson (1995) och Bengtsson (1996). En hjälp står 

att finna i att dela reflektionerna med andra, eftersom det då blir lättare att synliggöra och 

granska de normer som styr ens handlingar. 
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4 Metod och material 

 

4.1 Fenomenografi 

En fenomenografisk undersökning omfattar personers erfarenheter och uppfattningar av en 

företeelse – i detta fall självvärdering – och en beskrivning av dem. Arbetsgången, skriver 

Alexandersson (1994), vid fenomenografiska undersökningar är att företeelsen först avgränsas 

och urskiljs. Därpå görs öppna intervjuer om företeelsen och ordagranna transkriberingar av 

intervjuerna. De variationer som identifieras i utsagorna brukar beskrivas och redovisas i ka-

tegorier. För egen del redovisar jag inte ett fåtal och övergripande kategoriseringar av lärarna. 

I kapitel 5 beskriver jag i stället lik- och olikheter i uppfattningar och erfarenheter hos lärarna 

ur fem utgångspunkter, samt för en diskussion om dem i relation till syftet och frågeställning-

arna. Avsikten är därmed inte att ställa de intervjuades svar mot varandra, eller att behandla 

dem som åtskilda utsagor som skall jämföras. Avsikten är i stället att ingående beskriva hur 

liknande innehåll kan framträda på kvalitativt olika sätt (jmf Alexandersson 1994: 113f). 

 

För att erhålla empiriskt material i enlighet med den fenomenografiska ansatsen gjordes kvali-

tativa intervjuer. I viss mån kan jag sägas ha gjort retrospektiva intervjuer, eftersom jag bad 

de intervjuade att berätta om situationer och erfarenheter som kunde ligga längre tillbaka i 

tiden. Trost (2005) menar att retrospektiva intervjuer kan medföra svårigheter, eftersom nuet 

lätt påverkar hur man ser på något förflutet. I intervjuerna uppstod, enligt min bedömning, 

inga sådana problem, vilket främst berodde på att frågorna berörde nutiden. Lärarna ombads 

förvisso bland annat att svara på om de med åren hade förändrat sitt självvärderingsarbete, 

men syftet var inte att kartlägga hur de gjorde förr, utan att vidga det nutida perspektivet. 

 

Vid förfrågan om deltagande informerades lärarna om examensarbetets syfte, att de skulle 

bandas, att de kunde avbryta intervjun samt att jag skulle anonymisera deltagarna. Informa-

tionen upprepades sedan vid intervjutillfället, vilket gjorde att de av Vetenskapsrådet (1990) 

fastställda forskningsetiska principerna för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning följ-

des. Att informanterna fick reda på syftet kan ha medfört både för- och nackdelar för svarens 

tillförlitlighet. Förberedelsetiden gör det å ena sidan tänkbart att man kan ha funderat fram 

tillrättalagda svar som uppfattas som ”rätt”. Å andra sidan kan förberedelsetiden ha medfört 

att man tog sig tid till att fundera kring syftet, vilket kan lett till genomtänkta och ”äkta” svar. 

Jag kan inte bedöma om något nämnt, eller onämnt, var informanternas strategi. 
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4.2 Informanterna 

Lärarna kontaktades efter att jag hade fått godkännande från skolledningen på respektive sko-

la om att genomföra intervjuer. Inga av dem som tillfrågades avböjde medverkan. Valet föll 

på lärare från tre gymnasieskolor i två kommuner i sydvästra Sverige. En av skolorna är en 

kommunalt driven skola som har de flesta gymnasieprogrammen. De två andra skolorna, som 

inte är kommunalt drivna, har färre program och inriktningar. Det empiriska materialet består 

av nio enskilt genomförda intervjuer under två veckor. Jag kände inte några av lärarna person-

ligen. De har en yrkeserfarenhet mellan 5 och 37 år, och är enligt min bedömning sammanta-

get något yngre än genomsnittet på den svenska lärarkåren. 

 

Alexandersson (1994) menar att det vid fenomenografiska undersökningar är fördelaktigt med 

en inte alltför homogen grupp av informanter. Lärarurvalet gjordes därför utifrån kriteriet att 

jag ville ha lärare som undervisade i kärnämnena. Jag såg även till att få en jämn könsprofil, 

samt lärare i olika åldrar och med olika lång erfarenhet. Urvalet är inte sådant att jag kan häv-

da att det är representativt för svenska gymnasielärares erfarenheter och uppfattningar av 

självvärdering, men det är inte det väsentliga i en fenomenografisk undersökning. Intervjuut-

sagorna är i stället av värde, eftersom det finns en bredd avseende skolornas storlek och hu-

vudmän samt lärarnas ämneskompetens, och att jag har beskrivit dem i relation till företeelsen 

självvärdering. Emellertid hade det funnits fördelar med att exempelvis inkludera lärare med 

erfarenhet från utbildning och yrkesutövning i andra länder. Den ämnesmässiga bredden gör 

också undersökningen allmänpedagogisk, och en mindre ämnesvariation kunde ha varit för-

delaktig. Det hade kunnat medföra reella praktikanknytningar, vilka hade kunnat medföra att 

lärarnas uppfattningar hade blivit tydligare genom möjligheten till att göra detaljerade refe-

renser och associationer till ämnet som trots allt är centralt för lärargärningen. 

 

 

4.3 Intervjuernas tillvägagångssätt 

Intervjuerna spelades in på band. De tog mellan 20 och 35 minuter, och den sammanlagda 

intervjutiden är 260 minuter. Intervjuerna genomfördes i avskilda miljöer på respektive skola. 

En intervju blev avbruten i några sekunder när en person kom in och frågade när rummet blev 

ledigt, medan en annan intervju fick avslutas efter 35 minuter på grund av att läraren skulle ha 

lektion. Intervjutillfällena inleddes med att jag redogjorde för en förklaring av begreppet 
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självvärdering. Jag förklarade dessutom att examensarbetet syftade till en beskrivande uppsats 

i bemärkelsen att jag inte drev någon tes eller på något sätt ämnade rangordna lärarna. 

 

När Kroksmark (1997) intervjuade lärarstudenter reagerade de emotionellt olika. Vissa blev 

engagerade medan andra blev tystlåtna. Det visade sig också att de tyckte att intervjuerna var 

bland det bästa i lärarutbildningen, eftersom de fick möjlighet att prata om sig själva som lära-

re. För egen del noterade jag att ”mina” lärare snarare blev engagerade än tillbakadragna, men 

att det ändå fanns spår av tveksamhet. Det kan i varierande grad ha berott på en ovana att pra-

ta om sin praktik, att intervjun behandlade komplexa frågor, att vi inte kände varandra eller att 

de eventuellt hämmades av bandspelaren. Mitt huvudsakliga intryck är emellertid att det var 

tillmötesgående lärare som var villiga att delge sina erfarenheter och uppfattningar. 

 

Jag använde mig av en intervjuguide (se Bilagan) för att försäkra mig om att jag fick svar 

kring de aspekter som jag fann viktiga. En intervjuguide skall enligt Trost (2005) ha ett plane-

rat innehåll, men inte nödvändigtvis med i vilken ordning frågorna skall komma. Det viktiga 

är att frågeområdena blir belysta. Intervjuerna karakteriserades av att jag ställde öppna men 

riktade frågor. Mina intervjuer kan sägas ha haft en låg grad av standardisering, vilket för-

stärks av att jag i språkbruket anpassade mig till de intervjuades ordval. Intervjuerna blev 

därmed i hög grad strukturerade eftersom jag lade stor vikt vid att få svar som berörde syftet, 

men hade låg grad av strukturering i betydelsen av att ha på förväg fastställda svarsalternativ. 

 

Intervjuerna inleddes med frågan När det gäller undervisningssituationer, brukar du göra 

självvärdering av dem? Trost (2005) betonar att den första frågan är mycket viktig, och han 

rekommenderar att be den intervjuade att fritt berätta om något som gäller ämnesområdet. 

Den breda och generella öppningsfrågan gav informanterna möjligheter att välja inriktning 

och perspektiv, vilket också inträffade. I alla intervjuer mynnade öppningsfrågan ut i att in-

formanterna berättade på olika sätt, vilket gjorde varje intervjus utformning unik. I några av 

de senare intervjuerna tillät jag mig att använda svar och resonemang som hade framförts i 

tidigare intervjuer. För att få adekvata svar bad jag varje lärare att ha egna praktikanknutna 

exempel som grund för sina svar. Det gjordes bland annat för att kunna dra paralleller till stu-

dierna som redovisades i avsnittet 2.2. 

 

Förutom öppningsfrågan och de två övergripande (hur självvärderingen görs, och vad som tas 

fasta på) innehöll intervjuguiden några andra spörsmål. Dessa gav lärarna möjlighet till att 
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beröra självvärdering ur andra perspektiv än vad de gjorde efter öppningsfrågan, bland annat 

genom att tala om självvärdering som inte direkt var knutet till enstaka lektioner. Dessutom 

gav det mig möjlighet att upptäcka direkta motsägelser. Jag fann dock inga motsägelser, men 

däremot utvikningar och berikningar. Trost (2005) avråder från att i kvalitativa intervjuer 

komma med påståenden, förslag eller att göra sammanfattningar under intervjun. Jag hade 

med mig dessa råd, men efterlevde dem inte slaviskt. Det gällde framför allt sammanfattning-

arna, eftersom jag använde en teknik där jag under intervjuerna gjorde återkopplingar till vad 

läraren tidigare hade sagt, det vill säga redan förmedlade uppfattningar och erfarenheter. 

 

Även ur andra aspekter av tillförlitlighet är det värt att påpeka intervjuerna genomfördes med 

utgångspunkten att informanterna skulle svara i enlighet med uppsatsens syfte. Under andra 

förhållanden – till exempel annan intervjuare, tidpunkt eller miljö – skulle de ha kunnat ge 

andra svar. Min bedömning är att det empiriska materialets kvalitet hade höjts om jag vid för-

frågan om deltagande hade varit än tydligare med att förklara och tydliggöra syftet och viktiga 

begrepp. Det hade dock krävt att några informanter också hade varit intresserade av den in-

formationen. En uppmaning till kommande examensarbetsförfattare – och lärare – är att bara 

ställa en fråga åt gången, och helst utan invecklade villkorsresonemang. Vid läsningen av 

mina transkriberingar har jag funnit att åtminstone jag emellanåt gör sådana missgrepp. 

 

 

4.4 Textanalysen 

Det resultat och den diskussion som återfinns i kapitel 5 har tillkommit efter att intervjuut-

skrifterna har textanalyserats, även om det autentiska och inspelade materialet med dess röst-

lägen, intonationer med mera delvis har funnits med. I en textanalys urskiljs och undersöks 

olika fenomen i texten, skriver Bergström och Boréus (2005). 

 

Tolkning är en nästintill självklar del av textanalys. Tolkning innebär, enligt Bergström och 

Boréus (2005), att det empiriska materialet skall avvinnas en mening och betydelse. Inom 

hermeneutiken, läran om läsning och tolkning, är förförståelse och den hermeneutiska cirkeln 

två grundläggande begrepp. Förförståelsen åsyftar att texten inte möter en neutral samhällsva-

relse, utan en människa som de facto har socialt och kulturellt betingade erfarenheter och upp-

fattningar. I min undersökning inbegriper det även att jag själv är väl förtrogen med läraryrket 

och skolan som kontext. Dessutom var jag ju själv en synnerligen central aktör i empirins 
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tillkomst. Det har, å ena sidan, medfört att jag kan sägas sitta på första parkett när det gäller 

tolkningen av utsagorna. Å andra sidan innebär det att jag även var tvungen att konfronteras 

med min egen insats och dess inverkan på intervjuerna och informanterna.  

 

Det andra centrala begreppet, den hermeneutiska cirkeln, kan beskrivas som att delar i en text 

tolkas utifrån helheten, och helheten utifrån delarna (Bergström & Boréus 2005). Det har in-

neburit att delar som har uppmärksammats i en intervjuutsaga har satts i relation till hela utsa-

gan. Följaktligen skall ett helhetsintryck som en utsaga ger, också stå att finna och kunna 

åskådliggöras i en mindre passage. 

 

För att beskriva textanalysens arbetsgång har jag valt begreppen närläsning och textlingvistik. 

Närläsning är hämtat från den tradition inom litteraturanalysen som kallas nykritik. Det kan 

vara en besvärande beteckning, eftersom den enligt vissa tolkningar kräver en förutsättnings-

lös läsning av texten utan någon form av förförståelse. Jag använder det dock i betydelsen att 

”läsa noga, sakta, läsa om, för att tömma texten på betydelse” (Nilsen, Romøren, Tønnessen 

& Wiland 1998: 22). I analysarbetet kan närläsningen liknas vid den hermeneutiska cirkelns 

helhetsintryck.  

 

Textanalysens andra och kompletterande ben är vad Bergström och Boréus (2005) benämner 

som lingvistisk textanalys. Det innebär ett undersökande av innebördsaspekter genom att fo-

kusera exempelvis grammatisk struktur, ordval samt bildspråk. Syftet är att finna perspektiv 

och budskap som kanske inte bokstavligen formuleras. Textlingvistiken har sitt ursprung i den 

kritiska lingvistiken, som likt diskursanalysen avser att avslöja maktrelationer som manifeste-

ras genom språket. Min lingvistiska analys gjordes dock inte med föresatsen att avslöja eller 

upptäcka maktrelationer. I stället skall den ses som ett komplement till närläsningens helhets-

intryck, genom att den främst riktades mot delar i utsagorna. Den lingvistiska inriktningen 

motiveras även av att flera av de centrala begreppen – till exempel självvärdering, reflektion 

och professionalism – är övergripande och mångtydiga begrepp som gagnas av en speciell 

uppmärksamhet i tolkningsarbetet. 

 

Den textlingvistiska analysen präglades främst av ett utforskande av vilka ord som lärarna 

använde, men inte vid de tillfällen jag själv förde orden på tal. De ordval som har närmare 

studerats har främst uppdagats vid antingen närläsningen eller vid intervjutillfällena. Den 

lingvistiska analysen har bland annat gjorts genom en frekvensmätning av kvalitativ art, vilket 
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innebär att varje notering har granskats för att säkerställa att ordet i sitt sammanhang verkli-

gen har den avsedda betydelsen. Exempelvis undersöktes relationen mellan att kunna och för-

stå i olika ordformer, vilket innebär att ord som förståelse, fatta och kunskap också är relevan-

ta. 

 

Bergström och Boréus (2005) förespråkar att lingvistiska analyser kombineras med läsning på 

vanlig och explicit nivå, eftersom det annars finns risk för övertolkning om tolkaren alltför 

enögt fokuserar enheter skilda från sitt sammanhang. I mitt fall innebar det att närläsningen 

och den lingvistiska analysen gjordes såväl åtskilt som samordnat, och med medvetenhet om 

risken för övertolkning. Angående validitetsproblematiken inom hermeneutiken menar Öd-

man (2005) att en tolkning är giltig om den skänker mening åt den studerade företeelsen. Han 

menar samtidigt att det mest grundläggande validitetskriteriet, den hermeneutiska cirkeln, har 

sin begränsning i att den inte kan omsluta allt. Det innebär att det är ens förförståelse som 

såväl möjliggör som sätter tolkningens gräns. 
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5 Lärares självvärdering som professionell utveckling 

 

Kapitlet både beskriver och diskuterar det empiriska materialet. Det sker i fem avsnitt med 

tematiska utgångspunkter, dock utan knivskarpa gränser. Diskussionen förs utifrån syftet och 

frågeställningarna. Exemplifieringar från intervjuerna är gjorda med kursiveringar eller in-

drag, men kursiveringarna omfattar även grundläggande begrepp och företeelser. De namn 

som används är fingerade. Kapitlets sammansättning är primärt gjord för att belysa det hete-

rogena och homogena i de samlade utsagorna, och inte för att ge en heltäckande presentation 

av respektive lärare. 

 

 

5.1 Självvärdering som begrepp och dess omfång 

Alla de nio intervjuade lärarna säger sig praktisera självvärdering, men alla är inte bekväma 

med begreppet, utan använder oftare och hellre reflektion eller utvärdering. Gemensamt för 

lärarna är att de med självvärdering, eller motsvarande term, menar att man går in i sig själv 

och utvärderar sin egen insats utifrån egna och styrdokumentens mål och kriterier, samt att 

man försöker ta lärdom och förbättra sig. Några framhöll dock det fundamentala i att själv-

värderingsbegreppet även innefattas av ett utifrånperspektiv, ty annars blir man kvar i samma 

bubbla hela tiden som Kalle uttryckte det. 

 

Samtliga lärare ger uttryck för att självvärdering både är något som sker momentant i situatio-

ner, och får betecknas som reflection-in-action, och något som sker mer retrospektivt. Den 

tidsmässiga spännvidden åskådliggörs med citat från tre lärare. Först är det Hans som berättar 

att hans självvärdering framför allt sker under lektionerna. Man får kolla läget, och får ta nytt 

beslut. Är det tillräckligt med tid? Ska vi bryta och samlas? 

 

Peter säger att han självvärderar efter nästintill varje lektion. 

Jag brukar ofta skriva upp en liten lätt form av planering, så gör jag en skriftlig kommentar till vad 

som funkade och som inte fungerade, eller vad jag tyckte var bra. Jag försöker tänka varför det inte 

var bra eller vad som hände (Peter). 

 

Sedan tar Peter med sig det till nästa lektion med klassen. Han gör återkopplingar till den fö-

regående lektionen, och hör med eleverna vad de minns av lektionen och hur de uppfattade 
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den. Att det momentana och retrospektiva lever sida vid sida illustreras också av Per. Han 

karakteriserar en bit in i intervjun självvärdering som att Processen ligger och maler lite hela 

tiden om man säger så. Lite senare säger han också att I vissa situationer låter jag det ligga 

och i vissa fall känner man direkt. 

 

Lärarnas självvärdering kan också beskrivas med grad av systematik. Jag illustrerar återigen 

med hjälp av några lösryckta citat. De är likväl talande för respektive lärare, men speglar även 

de andra lärarnas uppfattningar. Evelinas svar när jag frågade henne om hon försöker vara 

systematisk, får också tjänstgöra som exempel på att intervjutillfällena uppenbarade sådant 

som man sällan noterar. 

Jag har ju inte gjort det systematiskt, men däremot tror jag att det sker systematiskt, nu när jag tänker 

efter här. Det är inget jag har varit medveten om eller tänkt på. Så jag tror att det har skett ganska sys-

tematiskt hela tiden, för varje vecka i alla fall på olika sätt självutvärderar. En dag kan det vara att jag 

tänker själv, en annan dag är det att jag läser. Så det sker flera gånger i veckan skulle jag kunna säga, 

och då blir det ganska systematiskt även om jag inte säger att måndag gör jag si och tisdag gör jag så. 

Så det sker ju regelbundet (Evelina). 

 

På frågan om hur självvärderingar eller reflektioner kan uppstå, svarade Johan bland annat: 

Spontant. Det kan vara allt från att man läser en tidningsartikel som handlar om nånting speciellt som 

man kan reflektera till, en viss episod, händelse, detalj. Att man står i duschen lite för länge, sitter i bi-

len eller här på sitt arbetsrum. Men ingen avsatt tid (Johan). 

 

Det föreligger således en vid uppfattning hos lärarna – både som individer och som grupp – 

om självvärderingens användande. Det är framför allt en spontan aktivitet i stunden, men ock-

så något retrospektivt med viss systematik. De två sista citaten indikerar även att det inte alltid 

sker medvetet, men nästa avsnitt kommer att visa att Evelina har sin förmodade systematik. 

 

Att självvärdering inte alltid är en medveten aktivitet behöver inte, menar jag, innebära en 

avsaknad av professionell utveckling. Den vida uppfattningen av självvärdering gör det dock 

inte möjligt att allmänt hävda att självvärdering leder till en professionell utveckling baserad 

på medvetna och formulerade erfarenheter. Det förstärks bland annat av att det var svårt för 

några lärare att beskriva vad självvärderingar hade lett till. Det tyder snarare på en intuitiv och 

tyst praktikerkunskap, än på en professionsprofessionalism. Graden av systematik – kan in-

rymma planering eller kontinuitet – är särskilt närvarande i de två kommande avsnitten, som 

behandlar erfarenheterna av dokumentation och samtal. 
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5.2 Självvärdering och dokumentation 

Alla lärare säger att de i någon mån använder minnesanteckningar inför, under och efter lek-

tioner. Dessa utgör sedan för några lärare en bas för självvärderingen. Överlag är det dock 

sällsynt med en mer utförlig dokumentation. Två lärare, som båda undervisar i språk, har 

emellanåt använt sig av att skriva loggbok. De gör det dock inte kontinuerligt eftersom det är 

energi- och tidskrävande. Evelina beskriver hur det går till och vad det ger. 

Det innebär att jag skriver olika saker som har hänt eller skett, och sen jämte så utvärderar jag själv 

händelserna eller tankarna eller så. Och då känner jag, för mig fungerar dubbel loggbok för det blir 

väldigt konkret. Delvis då ta helikopterperspektiv på situationer, att inte själv vara känslomässigt del-

aktiga i dom, bara beskriva händelser och inte några känslor, och sedan utvärdera och ha tankarna 

jämte (Evelina). 

 

Den andra språkläraren, Elisabet, som också har använt sig av skrivande, berättar här om hur 

hon för några år sedan arbetade med sin utveckling ur ett metodiskt perspektiv. Hon hade då i 

sitt arbetslag en kollega som hon arbetade tätt tillsammans med. 

Vi var väldigt öppenhjärtiga mot varandra så vi kunde diskutera hur något hade fallit ut i klassrummet. 

Och ibland spelade vi in våra lektioner och satt och diskuterade tillsammans vad det var vi såg, och 

ibland plockade vi in eleverna i det och dom fick reflektera över om vi gjorde det vi sa vi ville göra 

(Elisabet). 

 

Elisabet är den enda som så pass omfattande berättade om den här typen av kollegial och do-

kumenterande samverkan. Hon, likt Evelina, menar att det ger möjlighet till att distansera sig 

från handlingarna och se dem i ett nytt ljus. Med terminologi från Lortie (1975) kan man säga 

att det blir en lägre grad av presentism. Av dem som inte använde skrivandet, menade några 

att de verkligen borde göra det. Jag borde skriva ner tankarna så att jag har kvar dom, som 

Daniella uttryckte det. 

 

Förvisso har jag inte sett de åberopade loggböckerna, men de lär ha inneburit någon form av 

formulerade reflektioner. Förutom att det driver fram formuleringar, medför det också betän-

ketid till om det första intrycket var det rätta genom att handlingen skiljs från den omedelbara 

tankeakten, vilket exempelvis Bengtsson (1996) lyfte fram som centralt för utforskandet av 

sig själv. Matoba och Sarkar Arani (2006) framhöll att dokumentation i olika former var cent-

ralt för de japanska lärarnas professionella utveckling, men att den där brukas tillsammans 

med reflekterande samtal med kollegor. Elisabet redogjorde för hur hon och en kollega arbe-

tade ungefär likt det japanska exemplet. I hennes fall sammanföll utvecklingsarbetet med att 
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det fanns en kollega som hon trivdes med och som hade liknande behov. Det är nog, menar 

jag, befogat att utgå från att lärare i ett ganska individualistiskt samhälle som det svenska inte 

med lätthet förs in i ett system som de inte känner givande. Sverige har likheter med det som 

Powell (2000) menade var avgörande för de brittiska lärarna. Om något inte upplevs som rätt 

avpassat, känner man sig förbisedd. Lind (2000) menade också att det är först om de berörda 

kan se att en förändring kommer dem personligen till gagn, som det uppstår en kreativ och 

utvecklande verksamhet. För att professionalismen i form av formulerad kunskap skall växa, 

räcker det inte bara att införa metoder eller program. De måste också uppfattas som berikande 

för sin yrkesmässiga utveckling. 

 

Det är även problematiskt att framhäva skrivande dokumentation som redskapet framför andra 

för självvärdering och ökad professionalism, eftersom det inte passar alla lika bra att skriva. 

Den japanska modellen består emellertid av dokumentation och samtal. Det skrivande man 

gör – det må vara utförliga journaler eller stödord på ett papper – kan tendera att endast bli de 

egna tankarna. Det är viktigt att, likt Engeström (1994) är, vara medveten om att de tankar 

man själv har, är präglade av samhället i stort och den befintliga skolkontexten. För att ”rätt” 

förstå sina erfarenheter är det fördelaktigt att även involvera omgivningen i dem. Då kan de 

egna erfarenheterna också utmanas och berikas av andras perspektiv och kunskaper. Det kan, 

som Alexandersson (1995) påpekar, leda till nya och formulerade insikter. Det kan dock fort-

farande vara tyst kunskap i betydelsen att den inte hörs. Nästa avsnitt tar därför sin utgångs-

punkt i självvärdering ur ett verbalt perspektiv. 

 

 

5.3 Självvärdering och samtal 

Jag använder samtal i avsnittet, även om dialogform, att prata och kommunikation har före-

kommit i intervjuerna, och kanske även hade passat bättre i vissa passager. Det kan tyckas 

märkligt att utförligt behandla en tvåsamhetsaktivitet i anknytning till självvärdering. Lärarar-

betet är dock ett åtminstone delvis kollektivt arbete. Dessutom förde lärarna själva det på tal i 

samband med erfarenheter som de facto har utvecklat dem i den professionella gärningen. 

Först behandlas samtal med kollegor, vilket omfattar såväl lärare som rektorer, och därpå 

samtal med elever. 
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De flesta av samtalen med kollegor som uppfattas som givande tillkommer på sätt som bäst 

beskrivs som momentant eller när tillfälle ges. De sker oftast på arbetsrummet eller i samband 

med en fika i personalsoffan. Lärarna säger att det skulle vara givande med mer samtal med 

kollegor, men det under förutsättningen att det kan ordnas på ett bra sätt. Några påpekade ock-

så att de i sin aktuella tjänst har få eller inga ämneskollegor alls. 

 

Det sammantagna intrycket är att de kollegiala samtalen är sällsynta, och flertalet lärare sade 

bokstavligen att de är alltför sällsynta. Regelbundna personalmöten med arbetslaget eller äm-

nesfränder brukar mestadels avhandla administrativa ärenden. Enligt lärarna, från tre olika 

skolor, reser inte heller skolledningen frågan om självvärdering. Evelina säger dock att det 

förväntas nog av oss, medan Daniella konstaterar att nåt har vi förhoppningsvis lärt oss på 

Pedagogen. Flera lärare menade sig också ha uppfattat skolledningens signaler. 

Prioritet ett är vi ska vara i klassrummet så att dom [eleverna] inte gör något annat. Nummer två är att 

dom ska lära sig nånting, utefter dom styrdokument vi har. Och tre, metoder, metoder för undervis-

ning, metoder för självvärdering. Och det är nånting som oftast vi tar i själva (Kalle). 

 

Anledningarna till varför de kollegiala samtalen är sällsynta finner jag rimliga, bland annat på 

grund av min egen erfarenhet av lärare och skolor. Däremot vill jag addera en möjlig förklar-

ing; lärarna själva kanske heller inte ger det högsta prioritet. I förra avsnittet menade jag pa-

rallellt med Powell (2000) och Lind (2000) att det inte var så lätt att genomföra förändringar 

på organisationsnivå. Det kan kompletteras med vad Lortie (1975) fann utmärkande för lärare. 

I denna undersökning utläser jag konservatismen i form av att lärare gör så som brukligt är på 

skolan, vilket också sammanfaller med individualismen. Den uttrycks även i form av att det 

knappt finns några samverkande traditioner, och att det är enklast att reflektera på egen hand. 

Presentism syns i form av att kollegiala samtal skulle medföra en mer vidsträckt tidshorisont 

där den närmaste dagens göromål inte fokuseras. 

 

Det är marigt att nysta i vad som är orsak respektive verkan – om det är lärares hållningar som 

gör att samverkansformerna inte blir pedagogiskt givande, eller om det är formerna och led-

ningen som inte tillåter något konstruktivt. Likväl leder inte de till bud ståendes tillfällen till 

att professionalismen utvecklas likt Granström (1995) förespråkar. Två lärare nämnde, utan 

missmod, att deras kollegiala samtal till stor del skedde utanför arbetsplatsen. Det berodde på 

att man har vänner som också är lärare, och att det på arbetsplatsen inte fanns någon med mot-

svarande intresse eller behov. Förvisso kan det ses som negativt att det på skolan inte förs 
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givande kollegiala samtal, men det utifrånperspektiv som uppstår i de två senare fallen har 

förutsättningar att bli särskilt berikande. De ger utrymme till en distansering och utifrånper-

spektiv både till läraren själv, och till den aktuella arbetsplatsen med dess normer och koder. 

 

Det samlade intrycket av lärarnas erfarenheter av kollegiala samtal är att de uppfattas som 

angelägna, men associeras med ett omak. Det märks inte när det gäller lärarnas samtal med 

eleverna. Lärarna pratade betydligt mer avspänt om elevsamtalen, och de uppfattas som en 

självklar del av det självvärderande arbetet. Elevsamtalen sker av alla lärare i form av att man 

ställer frågor i helklass om undervisningen i stort, och några nämnde att de också har indivi-

duella samtal under kurserna. 

 

Jag finner det inte alls överraskande att lärarna kontinuerligt samtalar med eleverna. Det är 

bland annat föreskrivet i läroplanen (Lpf 94), och det betonades i skrivelsen från regeringen 

(2001/02: 188). Undersökningens utformning medger inte att jag kan säga att elevsamtalen är 

mer frekventa eller givande för den professionella utvecklingen än de kollegiala. De har dock 

fångat mitt intresse eftersom lärarnas utsagor tyder på att de själva tillmäter dem stort värde. 

De är bland annat mer inplanerade än de kollegiala. De kan ske lite när som helst i samband 

med lektionerna, men är ändå ingen tillfällighet att de uppstår. Så här sa Kalle: 

Jag använder ju eleverna för att kolla om jag lyckas med det jag vill. Och då brukar jag, när dom 

plockar ihop böckerna och det är nån kvar, så frågar jag om dom har tid nån minut. Och då ställer jag 

några frågor till dom ”hur upplevde ni detta, fick jag fram det och det budskapet?” Och utifrån det är 

det lättare tycker jag att värdera om det var bra. Och oftast är det helt andra saker som dom upplever 

att jag lyckats med än vad jag själv tycker. Och det är därför jag ställer frågan. Så dom kan uppleva 

något som positivt, fast jag tyckte det var ganska rörigt (Kalle). 

 

Citatet skall inte ses som representativt för vältaligheten hos alla lärare. Det visar dock på hur 

samtal kan användas för att kasta ljus över hur ens insats uppfattas, och om ens intentioner 

realiseras. Det påminner om programmet som Matoba och Sarkar Arani (2006) studerade där 

professionalismen inte växte genom läsning av vetenskapliga teorier, utan genom samtal om 

praktiken. Det visar också på ett ansvarstagande för det egna lärandet samt på det fördelaktiga 

med att tänka och reflektera tillsammans med berörda parter, vilket bland andra Alexanders-

son (1995) Bengtsson (1996) och Engeström (1994) betonade vikten av. Det är också intres-

sant eftersom att det inte sker med kollegor, utan med elever. Jag menar att det tyder på en 

elevfokusering. Emellertid är det värt att undersökas närmare, och det sker i kommande av-

snitt. 
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5.4 Självvärdering och undervisning – eleverna i centrum 

I intervjuerna om självvärdering har lärarna överlag berört undervisningssituationer, vilket 

intervjuernas öppningsfråga också avsåg. I samband med det har de påfallande ofta uttryckt 

sig på ett sätt som tyder på att de sätter eleverna i centrum, samt att det sammanfaller med 

uppfattningarna av vad som är professionell utveckling. Diskussionen i avsnittet förs utifrån 

tre perspektiv; elevernas engagemang, deras ämnesförståelse samt metod, vilket innefattar hur 

lärarna resonerade kring didaktiska spörsmål om stoff och undervisningssätt. Alla lärare be-

rörde de tre perspektiven och att de växelverkar. Det fanns dock skillnader med vilken ut-

bredning och precision de uttryckte sig. 

 

Engagemanget benämns olika av lärarna, till exempel intresse, motivation, att väcka lusten, 

att fånga uppmärksamheten eller att det man gör skall gå hem. Det var även något som lärarna 

kommenterade flitigt i studien av Alexandersson (1994), till exempel i form av elevaktivitet. I 

föreliggande intervjuundersökning sade Hans att det är ju tungt att tala inför tomma bänkar. 

Lite senare frågade jag honom vad han brukar ta fasta på. 

Det kan ju va’ graden av intresse, hur klassen hänger med, hur mycket tar dom till sig liksom, och vad 

blir resultatet. Det kan ju va’ att man har gått igenom ett kapitel jättebra, och du tror att dom har för-

stått, och så har du prov och du blir besviken för dom har inte så bra begreppsförståelse, eller så. Och 

då får man ju kolla lite vad som har gått fel (Hans). 

 

Hans anger, förvisso schematiskt, hur självvärderingen och den professionella utvecklingen 

sammanfaller genom att engagemang, förståelse och metod knyts ihop. Elisabet förklarade att 

hon, genom att ägna sig åt självvärdering, har kommit att bli tydligare med att precisera sina 

syften, som i många fall är dolda både för en själv och för eleverna. Det blir då tydligare både 

för henne själv och för eleverna vad de håller på med och vart det skall leda. 

 

Självvärderingarna pekar även ofta ut elevernas förståelse av ämnet, samt hur det växelverkar 

med det metodiska. De fyra lärare som undervisar i matematik eller naturorienterade ämnen 

har i större omfattning än övriga ämnens lärare konkret kunnat exemplifiera sina erfarenheter. 

Daniellas skildring gäller en klass som gjorde laborationer där olika ämnen skulle blandas. 

Och så hängde dom ihop på ett sätt som jag inte sa till eleverna, men som dom skulle inse, vilket dom 

inte gjorde. Och sen fick jag ju gå igenom det efteråt på ett annat sätt, förklara med en ny infallsvin-

kel. Och då fick jag ju först utvärdera ”hur har jag gjort detta, varför funkade det inte, hur kan jag göra 

det på ett annat sätt?” (Daniella). 
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Beatrice säger att för henne är självvärdering till stor del liktydigt med ämnesmässig fortbild-

ning. Hon ägnar mycket tid åt att läsa facktidskrifter, eftersom läroböcker inte kan vara up to 

date jämnt, utan man måste hela tiden se till att anknyta dom till verkligheten. Hon fortsätter: 

Om man är på ett avsnitt där det händer mycket forskning och så vidare, så tycker jag det är jättevä-

sentligt att man är med och vet vad man sysslar med inom forskningen just då. […] Vad är möjligt och 

omöjligt inom gentekniken? ”Klona människor”, håller man på det? Är det nåt framkomligt? Hur 

långt kan man tänka sig att se vad en människa är genetiskt (Beatrice). 

 

Per säger under en del av intervjun att som mattelärare ligger den stora utmaningen i att kun-

na förklara på väldigt många olika sätt samma sak. Senare säger han apropå sina förberedel-

ser inför momentet i kursen som behandlar funktioner: 

Till denna gången har jag valt ett helt annat språkbruk än vad jag gjorde förra gången. Jag har lagt bort 

en del av orden som jag tror ställer mer till det än vad det hjälper dom. Så nu har jag skalat av det så 

mycket som möjligt och använder ord som dom är vana med för att försöka definiera det. Så jag har 

tagit bort ganska många bitar och behållit kärnan och så koncentrerar vi oss på det. Så det har jag då 

lärt mig av förra gångens erfarenheter (Per). 

 

Citaten visar hur lärarna, med elevernas bästa för ögonen, kontinuerligt bearbetar erfarenheter 

och kunskaper av pedagogisk eller ämnesmässig karaktär. Det görs för att kunna hålla bra 

lektioner som skall ge eleverna ämneskunskaper. Självvärdering och kunskapsförmedling är, 

vill jag hävda, starkt sammankopplade, även om det finns en viktig distinktion att göra. När 

lärarna talar om ämneskunskaper, gör de det framför allt i form av att eleverna skall förstå och 

ha förståelse, snarare än att de skall kunna och ha kunskaper. En genomgång av de nio inter-

vjuerna visar att det är fyra gånger så vanligt att elevers förståelse nämns som deras kunska-

per. När eleverna inte förstår förorsakar det självvärdering. Förstå är, enligt mig, en högre 

kunskapsform än kunna. Det tyder på att ämnesinnehållet tilldöms stort värde av lärarna, men 

också att man har höga ambitioner på eleverna. Det är dock anmärkningsvärt att när lärarna 

talar om sig själva och sitt lärande, använder de snarare kunskap än förståelse. Därmed tycks 

det mig som att lärarna ur det perspektivet fjärmar sig från den syn på fördjupad reflektion 

och professionalism som växte fram i kapitlen 2 och 3 (jag avser särskilt Alexandersson 1994; 

Marton & Booth 1997; Matoba & Sarkar Arani 2006, samt Zeichner 1994). 

 

När lärarna har berättat om sin självvärdering har de fört resonemang om metodik och mål-

uppfyllelse med sitt arbete. I denna retrospektiva användning av självvärdering skiljs dessut-

om handlingen och reflektionerna åt likt Alexandersson (1995) och Bengtsson (1996) före-
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skriver. Det går därmed lite motsatt riktning med iakttagelsen av Marton (1994) att lärare säl-

lan ägnar sig åt sådana resonemang, och Alexanderssons egen studie (1994) som visade att 

lärarna oftare betonade allmänna kunskapsmål än mer ämnesspecifika. I de fallen gällde det 

grundskollärare. En jämförelse rakt av är därmed inte aktuell, men det tycks mig ändå finnas 

en skillnad mellan lärargrupperna. Att lärarna i sin självvärdering framhäver elevers ämnes-

förståelse lär till viss del bero på att mina frågor gav den möjligheten. Det tyder emellertid 

också på att gymnasielärare överlag och i högre utsträckning än grundskollärare är inriktad på 

ämneskunskaper än på elevernas allsidiga personlighetsutveckling, även om elevernas enga-

gemang är centralt. 

 

Det brokiga men uppslagsrika avsnittet har visat att lärarna till stor del i självvärderingen av 

undervisningssituationer placerar eleverna i centrum. Jag vill emellertid inskjuta ett komplet-

terande synsätt. Beatrice anförde att hennes fortbildning var ett sätt att skapa relevans för äm-

net hos eleverna, och lärarna har överlag omtalat elevernas ämnesförståelse som angeläget. 

Det tyder även på en självfokusering hos lärarna som skänker dem tillfredsställelse, vilket 

dock inte behöver innebära något negativt för eleverna. Lärarna kan sägas ägna sig åt sitt 

ämne som man verkligen gillar, och man tar chansen att övertyga kommande generationer för 

ämnets omistliga värde. Dessutom fås en för stunden behaglig arbetssituation med engagerade 

elever. Vad som dessutom tyder på en lägre grad av elevfokusering, är att avsnittet har be-

handlat eleverna och inte eleven. Det saknades inte, men det var sällsynt med resonemang 

som fördes med särpräglade avseenden om till exempel enskilda elever, kön, årskurser eller 

olika program. Det är därför lägligt att mer ingående beskriva reflektionerna i självvärderan-

det, och hur det kan sättas i relation till att utveckla professionalismen. 

 

 

5.5 Reflektion och självvärdering 

Det är alltigenom gällande att lärarna gör reflektioner kring sitt arbete. Reflektion är en 

passande benämning, eftersom lärarna knappt var bekanta med termen självvärdering före 

intervjuerna. Jag finner det lätt att instämma med Zeichner (1994) om att det inte finns några 

oreflekterande lärare. Han menar även att en reflekterande lärare inte per automatik medför 

bra genomförd undervisning. Lärarnas undervisning kan jag inte uttala mig om. Däremot är 

det tydligt att den vanligaste typen av reflektion är den tekniska reflektionen, det vill säga hur 

effektivt ens handlande var i relation till de mål man haft. 
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Det som Zeichner (1994) benämner kritisk reflektion, och som Alexandersson (1995) ser som 

utmärkande för en professionell lärare, menar jag är en kvalitativ typ reflektion som också 

indikerar professionalism. Exempel på kritisk reflektion framträdde till exempel i föregående 

avsnitt om undervisningen när resonemang fördes om ämnesinnehållet och hur det bäst för-

medlas till så många som möjligt. Det är emellertid fundamentalt för den professionelle lära-

ren att reflektioner och reflekterande leder till en förändring, vilket är en aspekt som denna 

uppsats inte behandlar. Tecken på kritisk reflektion fann jag hos alla lärare, men samtidigt var 

det svårt för några lärare att konkret och formulerat ge exempel på vad självvärderingar hade 

lett till. Carlgren (1995) konstaterade att lärares kunskaper både är svåra att formulera och att 

teoretisera eftersom de är så pass situationsbundna. Det påvisas även när jag skall illustrera 

sådant som jag finner vara kritisk reflektion som indikerar professionalism. Det finns flera 

exempel att välja emellan, men de är ofta kontextberoende och framträder i vissa fall först när 

en del sätts i relation till helheten. Därmed blir det komplicerat även för mig att formulera mig 

precist – en nog så viktig insikt i spörsmålet om professionalism och tyst kunskap. 

 

Nåväl, jag ger två exempel och börjar med Kalle som i slutet av intervjun säger att Jag kan 

inte göra nånting utan att fundera över vad det är jag håller på med. Jag frågar då: Och även 

när du kopierar, blir det självvärdering även då? 

Om man tar ett sådant banalt exempel som du tar då, som att kopiera. När jag står och kopierar, så 

tänker jag ju inte på kopiering. Jag tänker på hur många är dom? Är alla här idag? Om jag kopierar 

tjugofem och dom är tjugofem, ska jag kopiera tjugosju för jag vet att dom brukar ha bort? Hur skall 

jag förhålla mig till att dom har bort? Ska dom inte vara rädda om det dom får? Om jag hela tiden de-

lar ut saker till dom extra varje gång dom har bort, då blir dom inte rädda om det. Då kommer jag 

fram till saker som att när jag delar ut nånting till dom så vill jag faktiskt att dom skall anteckna saker 

i det pappret. Inte på andra papper, utan på det pappret. Det innebär att när jag kopierar upp nånting så 

måste det finns plats att skriva anteckningar och så, så att det blir deras reflektioner som finns där. 

Alltså inte lika kul att få en ny lapp (Kalle). 

 

Det som benämns som ett banalt exempel mynnar ut i ett resonemang som, för att tala med 

Marton och Booth (1997), involverar hur en situation övergår till ett fenomen där personliga 

erfarenheter och långsiktiga samhälleliga villkor om ansvarstagande inverkar på den vardagli-

ga situationens handling. Lärare har i uppsatsen karakteriserats som individualister, men det 

är en realitet att det inte bara räcker med en tanke eller viljeyttring hos läraren för att föränd-

ringar skall komma till stånd. Per får berätta om när han ville utveckla arbetsformerna i sin 

undervisning. 
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Matten, dom är så stöpta i den form dom är, för matematiken har av tradition varit ett väldigt fyrkan-

tigt ämne. Man sitter väldigt mycket i sin sal, och man sitter och jobbar med sin bok. Dom är så väl-

digt inrutade på det. Det är så det ska va’, och det är så det ska förbli. Jag pratade med en klass innan 

lovet om man skulle jobba med ett område i annan form i stället för att sitta och jobba med boken. 

Jobba mer med frågeställningar och göra undersökningar: väldigt svagt mottagande. Jag tänkte att det 

tycker dom är väldigt kul. Men många vill ju sitta där. Det gör ju att den värdering man får där, den 

får jag göra mycket mer själv, den gör jag mycket själv (Per). 

 

Pers erfarenhet visar att handlingsutrymmet inte bara bestäms av de egna tankarna. I en breda-

re kontext rymmer det också eleverna samt de kollegiala samverkansformerna och skolled-

ningarnas förhållningssätt (se även 5.3). Pers slutord anger också en annan aspekt, eller lära-

rens dilemma som han själv uttryckte det. Det handlar om behovet av att få återkoppling för 

att kunna utveckla och medvetandegöra yrkesgärningen. Alexandersson (1995), Engeström 

(1994) och Granström (1995) har framhållit värdet av att reflekterandet inte enkom blir en-

skilt. Många lärare berörde allteftersom intervjuerna fortlöpte det som Per uttryckte så här: 

Det är liksom väldigt sällan en elev säger ”jädra vad bra du presenterade det här”. Och det finns ju 

ingen från ledningen som gör det heller. Det handlar hela tiden om att du själv driver dig i det här 

(Per). 

 

Behovet av återkoppling, eller feedback och respons som några lärare sade, är bland annat 

intresseväckande eftersom det var något som växte fram under intervjuerna. I inledningen av 

kapitlet konstaterades att självvärdering för lärarna innebar att man först gick in i sig själv och 

sedan försökte förbättra sin prestation, vilket var liktydigt med att utveckla sina professionella 

kunskaper. Det var färre som inledningsvis spontant uttryckte vikten av ett utifrånperspektiv. 

Det är, menar jag, naturligt att en reflektionsbaserad företeelse som självvärdering initialt 

präglas av att man behöver driva sig själv. Det är ju trots allt mängder av enskilda och mo-

mentana reflektioner, erfarenheter och intryck som skall bearbetas. När ens professionalism 

skall utvecklas bör dock reflektionen inte bara vara en aktivitet eller tillvägagångssätt. Jag 

menar att den också bör ses som ett kitt som sammanfogar egna tidigare erfarenheter med 

elevers och kollegors dito, samt teoretiskt förvärvade kunskaper. Alexandersson (1995) påpe-

kar välbetänkt att reflektionens möjligheter inte skall överskattas. Det är dock också väsentligt 

att reflektionerna inte blir en slutpunkt, utan ges möjlighet till att bli en utgångspunkt. Hur det 

skall kunna ske är en aspekt som präglar det avslutande kapitlet. Där vävs också en konklu-

sion av den förda resultatdiskussionen samman med vilka implikationer min undersökning 

kan ha och få för lärare och skola. 
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6 Konklusion och didaktiska implikationer 

 

I uppsatsens inledningskapitel refererades ur en skrift från Lärarförbundet och Lärarnas Riks-

förbund (2005). De menade där att självvärderingen skulle omfatta sådant som läraren själv 

fann angeläget att utveckla. I föregående kapitel visade jag på sådant som de nio lärarna har 

funnit angeläget, och hur de har gått till väga för att utveckla det. De uppgav att den utövade 

självvärderingen syftade till att utveckla dem till bättre lärare, vilket i uppsatsen har uttryckts 

som att de har strävat mot att utveckla sin professionalism. I diskussionen om professionsam-

bitionerna (se 3.1) framträdde en beskrivning som lite tillspetsat kan uttydas som att ju bättre 

man kan formulera sig, desto professionellare lärare är man. Då betonas och accepteras det 

teoretiska och vetenskapliga synsättet på professionalism. Det är ett synsätt som i undersök-

ningen och uppsatsen knappt givits något utrymme. Det beror på att lärarna endast i vaga eller 

generella ordalag har anknutit till någon pedagogisk teoribildning. Ett teoretiserat resonemang 

skulle ha kunnat vara att man undervisar på ett visst sätt på grundval av Gardners forskning 

om kognition och lärstilar. Den sorts professionalism som i stället har dominerat är praktiker-

kunskapen, eller situationsbunden förtrogenhetskunskap som Carlgren (1995) uttrycker det. 

En aspekt av det är att lärarna använde kunna om sin egen professionalism, medan eleverna 

skulle förstå (se 5.4). 

 

Självvärdering som tillvägagångssätt för professionell utveckling har i intervjuerna visat sig 

bära vissa karakteristika. Genomgående utförs självvärdering främst individuellt, men lärarna 

säger att det skulle vara bra med kollegial samverkan om det kunde ordnas på ett bra sätt. Det 

sammanfaller med vad Lortie (1975) betecknade som individualism. För egen del hävdade jag 

att lärarna själva inte gav samverkandet högsta prioritet. Individualismen, som enligt Lortie 

inte skall ses som egoism, medför att det är svårt att entydigt se skolan som en lärande organi-

sation och institution där professionalismen frodas genom ett intensivt utbyte av erfarenheter. 

Tänkandet är inte självständigt som Engeström (1994) menar, men det tycks mig som bilden 

av den autonoma läraren trots allt kommer att hänga kvar ett tag till – detta examensarbete är 

till exempel ett ensamarbete. Likväl kan jag använda implikationer från min undersökning för 

att upplysa om att kollegiala utbyten i en samtalande form kan ha de goda effekter som bland 

andra Matoba och Sarkar Arani (2006) visade. Föreliggande uppsats tillkomst har åtminstone 

för min del inneburit att jag har förvärvat relevanta och värdefulla insikter när lärarkollegor 

har berättat om erfarenheter från sin yrkesmässiga värld och vardag. 
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Självvärdering som metod för utveckling bär också prägeln av att utvärdera i tid näraliggande 

händelser. Lortie (1975) benämnde det presentism och Alexandersson (1994) den pågående 

verksamheten. Det retrospektiva var mer sällsynt än det momentana, och intervjuerna ger 

dessutom vid handen att kontinuerlig dokumentation, som ger möjlighet till distansering och 

långsiktiga perspektiv, bara förekom hos några få lärare. Det kan i viss mån bero på att öpp-

ningsfrågan gällde undervisningssituationer, vilket för tankarna till lektioner som man har 

varje dag. Att det som skett i närtid fokuseras behöver inte betyda att det saknas längre tids-

perspektiv eller holistiska och processorienterade synsätt på lärande. En reell professionalism 

fordrar dock att även de perspektiven tas. Lektionerna, kanske det mest grundläggande i yr-

kesutövningen, utformas och hanteras bäst när de vilar på tidigare förvärvade lärdomar. Situa-

tioner kan då övergå i fenomen som Marton och Booth (1997) uttrycker det. För att professio-

nalismen skall ha en god grogrund, menar jag att det krävs vissa förutsättningar på individnivå 

och på en mer strukturell och organisatorisk nivå. I det följande kommer bland annat de 

aspekterna att beröras. 

 

Tidigare staterade jag att mitt undersökande hade givit mig insikter, och att det borde vara 

överförbart till andra lärare. De samtalen – eller intervjuer som det faktiskt var fråga om – 

hade intentioner, struktur och avsatt tid. Det frambringade en utveckling av mina professio-

nella kunskaper och sådde frö för framtida insikter. Även de intervjuade lärarna uttryckte att 

de kom att tänka på företeelser och aspekter som de sällan hade uppmärksammat. Lärarnas 

svar hade dessutom en didaktisk orientering, vilket inte var så vanligt i studierna av Alexan-

dersson (1994) eller Andersson och Lawenius (1983). Jag finner det rimligt att om de regel-

bundna personalmötena också skulle ha didaktiska intentioner, skulle det underlätta det konti-

nuerliga arbetet för måluppfyllelse och utveckling av såväl lärare som skola. Min uppfattning 

är att den största vinsten blir att professionell utveckling då kan bli en mer synlig, medveten 

och formulerad företeelse. Det skulle dessutom kunna förädla professionalismen genom att 

diskutera praktiken, snarare än genom att betona det abstrakta och teoretisk-vetenskapliga. 

 

Samtalets betydelse för formulerade kunskaper är uppenbar. De självvärderande reflektioner-

na görs oftast momentant och enskilt, vilket är naturligt. Det är dock inte självklart att stannar 

enbart hos läraren. I inledningskapitlet återgavs den ursprungliga betydelsen av reflektion; 

ljuset som reflekterar mot vattnet. Jag menar att det står att finna en förbättring om lärarre-

flektionerna också i ökad utsträckning kom att speglas mot andra lärare, och att det blev mer 

av ett gemensamt självvärderande än vad mina intervjuer tyder på. Läsning av Lind (2000), 
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Powell (2000) och i viss mån Matoba och Sarkar Arani (2006) tydliggör komplikationen med 

att utarbeta former som uppfattas som givande för yrkesutvecklingen. Här är inte platsen att 

utarbeta de formerna, men intervjuerna ger ändå vägledning om några riktlinjer. För en skol-

ledning gäller det att skolutveckling inte bara avser kursutvärderingar eller kvalitetsredovis-

ningar, utan också innefattar lärarutveckling. Det är förvisso positivt om det hos skolledning-

en finns en tillit till att lärarna ansvarar för sitt eget lärande, men det är också oroande när det 

självklara tas för självklart och inte alls ägnas ans. Emellertid har varje lärare också ett per-

sonligt ansvar för att fördjupa, förankra och förmedla sina reflektioner och erfarenheter. En 

bra början är att gräva där man står, och att utveckla de samverkansformer som idag står till 

buds. Då har man också möjlighet att utforma formerna så att de uppfattas som berikande. 

 

Slutligen – varför utövar lärarna självvärdering? I viss mån kan det förklaras med att det är 

något man förväntas göra, det föreskrivs bland annat i styrdokument och man har fått lära sig i 

lärarutbildningen att det skall göras. Dessutom finns det en inneboende drivkraft hos lärarna 

att förbättra sig och sina gärningar. Som en ytterligare och central motivering vill jag emeller-

tid lyfta fram att lärarna gör det med elevernas bästa för ögonen. I avsnittet 5.4 visades att 

elevernas engagemang och förståelse utgjorde navet i lärarnas reflektioner kring sin undervis-

ning. Elevernas engagemang överensstämmer i viss mån med hur Andersson och Lawenius 

(1983) beskrev att elever alltmer betraktades utifrån sociala förtecken. Emellertid menade de 

tillsammans med Alexandersson (1994) och Marton (1994) också att elevernas inlärning av 

ämneskunskaper hade hamnat i bakgrunden. I denna undersökning visas dock att gymnasielä-

rarna ofta berör spörsmål av didaktisk och metodisk karaktär, även om undersökningens ut-

formning inte har möjliggjort att på djupet studera exempelvis intentionerna och bevekelse-

grunderna för undervisningen och dess utfall. Den andra ordningens perspektiv – att lärarna 

berättar om sina erfarenheter och uppfattningar om företeelsen självvärdering – visar dock att 

professionalism i stor utsträckning sammanfaller med att ge eleverna förståelse för det som 

undervisas. 
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Bilaga 

 

Intervjuguide 

Beskrivning av självvärdering samt examensarbetets syfte. 

 

Information till den intervjuade. 

 

# Bakgrundsfrågor. Namn, ämnen, utbildning, år i yrket. 

 

A. 

# När det gäller undervisningssituationer, brukar du göra självvärdering av dem? 

 

B. 

# Hur (på vilket sätt) gör du när du självvärderar? 

Vad är självvärdering för dig? Vad är det inte? 

Vad tänker och tycker du om självvärdering? Varför självvärdering? 

 

C. 

# Vad riktas självvärderingen emot? 

Vad brukar du ta fasta på? 

 

D. 

# Skulle du säga att det finns anvisningar på skolan om självvärdering? 

# Hur mycket tid lägger du på självvärdering? 

# Har ditt sätt för och innehållet i självvärdering förändrats med åren/ökad erfarenhet? 

# Hur skulle du vilja att det var med självvärderingen? 


