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Sammanfattning 

Detta examensarbete handlar om utvärdering i skolan. I bästa fall kan utvärdering, enligt en 

av våra informanter, tala om vad som gått fel och leda läraren tillbaks på banan igen, eller från 

”way-off” till ”speaking terms” som dessutom fått bli vår undertitel. Genom intervjuer 

undersöker vi fenomenet utvärdering samt vad det innebär för våra intervjuade lärare. 

Intervjuerna har bearbetats med fenomenologisk metod för att sedan kopplas till forskning 

kring utvärdering, professionsutveckling och kvalitet i skolan. Efter att ha upptäckt kopplingar 

mellan utsagorna och forskningen har dessa fått bli undersökningens återkommande tre teori- 

och resultatkapitel. En av våra slutsatser är att alla våra informanter ser nyttan med 

utvärdering samt de positiva följderna av det men att tidsbrist är ett hinder för kontinuerliga 

utvärderingar. Dessutom står det klart att det råder en begreppsförvirring kring begreppet 

utvärdering, dels omnämnt i forskningen kring utvärdering men även hos våra informanter 

som till stor del likställer utvärdering med reflektion. 

Nyckelord 

Utvärdering, självvärdering, reflektion, evaluering, undervisning, professionsutveckling, 

kvalitet, kvalitetsarbete, lärare.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Det går ett spöke genom tiden, som heter Utvärdering”, så inleder Roger Fjellström, 

Docent i praktisk filosofi, i en artikel i Pedagogiska magasinet (lärarnasnyheter.se 

2010.05.07). Han menar vidare att: ”Utvärdering är modernitetens senaste skepnad, sedd som 

bärare av en speciell och ofrånkomlig rationalitet, kännetecknande en mogen, målstyrd 

organisation” (2010). Och nog är det så att vi lever i ett resultatinriktat och konkurrensutsatt 

samhälle där årsredovisningar blivit till kvartalsrapporter och krav på snabba resultat blir allt 

viktigare. 

Detta har också smittat av sig till skolan. Bengt Eriksson och Per-Åke Karlsson är kända 

namn i svensk utvärderingsforskning sedan mer än två decennier, de menar att i, ” kölvattnet 

på 50- och 60-talens utbildningsexplosion växte behovet av pedagogisk utvärdering fram i 

Sverige” (1990, s.57). Skolledaren och skolverksexperten Margareta Erikssons ställer sig i sitt 

kapitel ”Mätraseriet” följande fråga, 

Varför detta envisa prat om att mäta? Är det inte bedöma och värdera vi behöver kunna i en tid, 

när vi håller på att drunkna av intryck och information av skiftande kvalitet. Är det inte alltför 

enkelt att gömma sig bakom mätfasaden, när man ska beskriva 2000-talets komplicerade 

sammanhang? Och dit hör ju självklart lärandet och arbetet mot de nationella målen i skolan 

(2007, s.43). 

Skolan har genomgått stora organisationsförändringar där den största på senare tid kanske är 

decentraliseringen. Skolforskarna Sture Långström och Ulf Viklund skriver om de senaste 

decenniernas alltmer aktuella målstyrning: ”tack vare bättre utbildning och väsentligt 

förändrade kommunikationer tillsammans med demokratiseringsreformer både inom politik 

och arbetsliv och mycket annat, har nu styrmetoderna förfinats och beslutsprocesserna förts 

ned till dem som ska genomföra dem” (2007, s.15). Maktförskjutningen från en centralstyrd 

organisation har lett till ett större ansvar för den enskilde läraren och inte minst för densamme 

att utvärdera sin undervisning. Styrdokumenten säger: 

Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar skapar 

förutsättningar för att skolan ska utvecklas kvalitativt. Skolans verksamhet måste utvecklas så att 

den svarar mot de nationella målen. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas och att 

resultaten följs upp och utvärderas samt att olika metoder prövas, utvecklas och utvärderas (lpf 11, 

s.9). 
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Eleverna har också fått ansvar och känna på demokratiseringsprocessens verkningar. Det är 

nämligen lärarens uppgift att, ”tillsammans med eleverna planera och utvärdera 

undervisningen” (lpf 11, s.14). 

I dåtidens centralstyrda skola var läroplanens innehåll och undervisningen i skolan mer 

kontrollerad vilket också ledde till att kvaliteten hade samma förutsättningar att vara ungefär 

densamma oavsett vilken lärare som stod vid katedern. I dagens decentraliserade skola är det 

upp till läraren att leda undervisningen efter betydligt mindre specifika nationella 

styrdokument, följaktligen har hen mycket större utrymme att styra över kursernas innehåll 

och praktiska upplägg. Sålunda kan också kvaliteten på undervisningen variera i större 

utsträckning och vägen mot måluppfyllelse ser förmodligen mycket olika ut i olika klassrum. 

Kvalitet är dessutom något, i mångt och mycket, subjektivt. Inte minst viktig i sammanhanget 

som värdemätare är rektorn på skolan. Rektorn är ett också ett viktigt led mellan lärarens 

utvärdering i undervisningen och skolinspektionens utvärdering av skolan. Rektorn ansvarar 

enligt styrdokumenten för att, ”planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i 

förhållande till de nationella målen. Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för 

lärarna och övrig personal i skolan har rektorn ansvar för skolans resultat” (lpf, s.15).  

Till skillnad från en summativ mätning kan en utvärdering leda till en formativ utveckling, att 

utvärdera har blivit ett nödvändigt verktyg för läraren att använda sig av på vägen i sin 

professionsutveckling och läraryrkets statushöjning. Liksom det inte för undervisning finns 

någon färdig mall att använda sig av så måste läraren själv utforma och genomföra 

utvärderingar med sina elever. Generell forskning säger att man ska ställa utvärderingens 

underlag mot styrdokument och gärna behandla tillsammans med kolleger eller ledning. I 

många fall görs dock betydligt mer godtyckliga utvärderingar än så, och sådana ska inte kallas 

för utvärderingar utan exempelvis för uppföljning. Fjellström som inledde vår bakgrund får 

också avsluta den, han får representera mer tveksamma forskare till utvärdering då han tar 

udden av utvärderingens relevans: ”Gedigna prestationer är viktigt, men nog är det också 

viktigt med prestations- och utvärderingsfria avsnitt i tillvaron, dit även skolan hör” (2010). 

Mot bakgrund av detta frågar vi oss vilken roll utvärdering spelar i skolan idag och hur fyra 

lärare tänker kring och arbetar med utvärdering i sin undervisning. På vilket sätt är lärarna 

påverkade av styrdokument, skolledning, kolleger och inte minst elever - navet i deras 

undervisning och utvärderingar. 
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1.2 Begreppsdefinition 

Professor emeritus i statskunskap Evert Vedung skriver om utvärdering i politik och 

förvaltning i hans bok med samma namn. Han refererar till Lundqvist (1976:124) som menar 

att ”Ordet ’utvärdering’ är en semantisk magnet (cit. i Vedung 2009, s.22). Den nyfikenhet 

som riktats mot företeelsen och den prestige den åtnjutit smittade av sig på ordet, vilket ledde 

till att människor började kalla nästan allt vad de kunde företa sig för utvärdering. Utvärdering 

blev synonymt med tankeansträngning” (s.22). Att utvärdering konnoterar mycket hos många 

blir också klart för oss när vi sätter oss in i utvärderingsforskning för att skriva en 

teoribakgrund till vår studie. Skolforskaren Jan-Anders Hedenquist (1999) särskiljer olika 

begrepp som ibland blandas ihop med utvärdering. Uppföljning, tillsyn, forskning, utveckling 

och allmän uppgiftsinsamling är de vanligaste. Han menar att otydliga avgränsningar av 

begreppen kan vara en orsak till att, 

många skolor och kommuner inte i tillräcklig utsträckning ägnar sig åt just utvärdering. Ett sätt att 

öka omfattningen av det lokala utvärderingsarbetet är därför att förtydliga begreppen. l Skolor och 

kommuner ska enligt lag utvärdera – och inte endast följa upp eller utveckla skolverksamheten. De 

borde då rimligen ha rätt att kräva att de får veta vad som avses med utvärdering och vad som 

skiljer utvärdering från till exempel uppföljning och utveckling (s.31) 

Under våra intervjuer har vi märkt denna splittrade uppfattning om vad utvärdering innebär 

och våra informanter associerar relativt ostrukturerat kring fenomenet. Margareta Eriksson tar 

upp ytterligare begrepp såsom självvärdering och evaluering (2007, s.1) men dessa spretar 

inte på samma sätt utan är synonyma med utvärdering. Reflektion är en del av utvärdering 

och, enligt Margareta Eriksson, navet i självvärderingsarbetet. Dock är reflektion bara en del i 

processen som, för att inte stanna upp, ständigt behöver ”tillföras bränsle i form av andras 

kunskaper, erfarenheter och synpunkter och information insamlad från flera håll, vilket bäst 

säkerställs genom eget undersökningsarbete” (s.4). 

Långström och Viklund delar in utvärdering i två kategorier: formativ och summativ (2007, 

s.116).  Begreppen formativ (processinriktad) och summativ (produktinriktad) kan få läsare 

att associera till bedömning och de kan vara svåra att särskilja. Efter att ha läst deras och till 

exempel Erikssons (1999) definitioner får vi en känsla av att användningsområdet kanske är 

den största skillnaden. Man gör bedömningar som leder fram till betyg eller omdömen medan 

man gör utvärderingar för att analysera och utveckla en verksamhet. En processinriktad 

utvärdering av undervisning föreslår att man har möjlighet att förändra utkomsten av den. 

Vedung berättar om utvärderingens uppkomst på 1960-talet som var ”en reaktion mot den s.k. 

radikala rationalismens besatthet av planering och beslutsförberedelse. Mot planering i förväg 
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ställdes utvärderingsrörelsens krav på grundliga bedömningar efteråt av redan adopterade 

planer och andra interventioner. Om utvärdering tillåts inbegripa även planering, suddas 

denna betydelsefulla historiska konfliktlinje ut” (s.24) Till följd av detta blir Vedungs 

definition, tillförlitlig i och för sig, endast en definition av summativ utvärdering, 

”Utvärdering är noggrann (systematisk, grundlig) efterhandsbedömning, vilket innebär att den 

måste ske enligt regler, som garanterar kvalitet. Denna kvalitetsaspekt innefattar åtminstone 

ordentlig datafångst eller konsekvent tillämpning av värderingskriterier” (2009, s.24). Man 

skulle dock kunna tänka sig att en formativ bedömning skulle fungera likadant om man bara 

byter ut ”efterhandsbedömning” mot ”processbedömning” i ovanstående citat. Naturligtvis 

finns det inget som hindrar en att använda sig av en utvärderings resultat i sin nästa planering, 

kommer inte utvärderingen till användning är den meningslös. 

Hur intressant det än må vara att grotta ner sig och identifiera våra informanters alla 

denotationer och konnotationer av utvärdering är det dock deras upplevelse av 

utvärderingsarbete i praktiken som vi i vår fenomenologiska ansats vill utforska. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Uppsatsens syfte är att lyfta fram upplevelsen av utvärdering och dess användning idag hos 

några yrkesverksamma lärare och belysa hur utvärdering kan vara ett led i skolutveckling 

enligt vår utvalda teoretiska forskningsbakgrunds resultat. 

- Vad kan utvärdering innebära i teori respektive praktik? 

- Hur upplever våra utvalda lärare utvärdering som professionsutvecklande verktyg? 

- På vilket sätt kan utvärdering användas i kvalitetsarbete i skolans verksamhet? 

1.4 Avgränsningar 

Vi valde att intervjua fyra lärare vilket vi anser vara ett tillräckligt stort antal för att få svar på 

våra forskningsfrågor, självklart kunde man få ut mer intressant material med fler informanter 

men tidsramen satte stopp för detta. Trost menar också att materialet från alltför många 

intervjuer kan bli ohanterligt och försvåra en överblick för att belysa likheter och skillnader i 

svaren. En begränsning mellan fyra och åtta stycken är lämplig (2010). Intressant vore kanske 

att ge rektorers och elevers bild av lärares utvärdering men eftersom vi främst ville forska mer 

praxisnära kring lärares arbetssätt valde vi att fokusera på dem. 
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När det gäller avgränsningar inom vårt val av litteratur så valde vi, trots vårt intresse om 

konsekvenserna av utvärdering och vad den leder till i praktiken, bort sådan litteratur då vår 

studie i sådana fall hade krävt ytterligare en undersökning av mer etnografisk art. 

1.5 Metod 

Vår forskningsteoretiska ansats är att göra en kvalitativ fenomenologisk undersökning. Enligt 

universitetslektorn Susanne Rosberg (2000) syftar den fenomenologiska analysen i 

utforskningen av ett fenomen till att få fram meningsstrukturen i den ”levda erfarenheten” av 

detsamma (s.63). Denna metod innebär ett utforskande där (1) forskaren utgår från den egna 

förförståelsen av fenomenet, för att sedan (2) ”skilja ut de olika element som konstituerar 

fenomenet och utforska deras relation till varandra” (s.64). Sådana element benämns som 

kluster i Göteborgs Universitets forskarhandlednings - webbsida (infovoice.se/fou/). Slutligen 

(3) följer en beskrivning av fenomenet, denna är selektiv och innebär en slags klassificering 

av fenomenet. Detta är vad forskarhandledningen från Göteborgs Universitet skulle beskriva 

som att hitta essensen i fenomenet. Vi applicerar denna metod på vår studie genom att utgå 

från vår förförståelse av fenomenet. Efter snart fem års studier på lärarprogrammet med 

tillhörande praktik och dessutom en del yrkeslivserfarenhet av skolans verksamhet så har vi 

stött på utvärdering i diskussioner och i olika former. Vi har själva gjort enkäter med elever i 

syfte att ta reda på hur vår undervisning har uppfattats, således hade vi en bild av hur 

utvärdering kan se ut och vad det kan användas till. Vi genomförde intervjuer som vi sedan 

transkriberade och i våra informanters svar skiljde vi sedan ut element/kluster som vi 

behandlade i relation till varandra för att försöka hitta en essens. När vi funnit essensen i 

intervjuerna letade vi efter teoretiskt underlag för att ta reda på forskares upplevelse av 

fenomenet för att sätta dem i relation till varandra. Staffan Larsson, professor i 

vuxenpedagogik, fokuserar huvudsakligen på fenomenografi i sin forskning men definierar 

fenomenologin på följande sätt: ”Metoden, som grundas på bestämda filosofiska antaganden 

[…] syftar till att beskriva människors upplevelser av fenomen” (1986, s.11). Larsson menar 

vidare att det man önskar fastställa är essensen av ett fenomen, därför blir fenomenologiska 

undersökningar analyser av det yttersta fundamentet i till exempel begrepp som vi använder 

eller upplevelser vi har (s.11). Subjektivitet är ett centralt begrepp inom forskningsteorin och 

den är väl lämpad för observation eller för djupintervjuer vars material forskaren sedan 

förutsättningslöst behandlar (Denscombe, 2004). I vår uppsats visar sig vår fenomenologiska 

ansats i sättet vi åskådliggör våra informanters upplevelser av utvärdering. Vi drar vidare inte 

några generaliserbara slutsatser utan vi framhåller att det är våra intervjuade lärares subjektiva 
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uppfattning av fenomenet utvärdering. Dock kan man tänka sig att många kan känna igen sig i 

eller åtminstone förhålla sig till diverse uppfattningar och utsagor. 

För att kunna besvara frågorna kring utvärderingens betydelse inom skolan och läraryrket har 

vi valt att intervjua fyra yrkesverksamma lärare (intervjufrågor se bilaga). Frågorna vi ställde 

till dessa lärare behandlade främst utvärderingens betydelse i deras egen undervisning och 

planering. Intervjuerna har sedan transkriberats och innehållet har ställts mot aktuell forskning 

kring utvärdering och kvalitetsutveckling inom skolan samt gymnasiets och grundskolans 

läroplaner. Utifrån detta har vi funnit kluster, således har vi gjort ett avsteg från det 

fenomenologiska arbetssättet och format kluster efter både empiri och teori. Dessa kluster är 

inte helt tydligt urskiljbara utan överlappar varandra i vissa avseenden, vilket är något som vi 

erfarit i arbetet med både vårt teori- och resultatkapitel. Vissa citat har till exempel behandlat 

både kvalitetsarbete och professionsutveckling. Man kan till exempel fråga sig vad som är 

hönan eller äggen när det gäller utvärdering, kvalitet och professionsutveckling. 

1.6 Material 

För att besvara våra forskningsfrågor har vi använt ett urval av forskning om utvärdering samt 

fyra transkriptioner av intervjuer som vi gjort med lika många lärare. Vår första 

forskningsfråga: ”Vad innebär utvärdering i teori respektive praktik?” är i grund och botten 

tvådelad och består av en teoretisk och en mer praxisnära del som återfinnes i kapitel 2.1 

respektive 3.1. Den första delen har besvarats med hjälp av vår forskning till exempel av 

Hedenquist (1999), och i den andra delen har vi satt denna forskning i relation till våra 

informanters utsagor. Vårt materialanvändande för att besvara de återstående två frågorna 

(”Hur upplever lärare utvärdering som professionsutvecklande verktyg?” och ”På vilket sätt 

kan utvärdering användas i kvalitetsarbete i skolans verksamhet?”) är liknande användandet 

för att besvara vår första forskningsfråga då vi även här delger en teoretisk synvinkel (i kapitel 

2.2 respektive 2.3) och sedan sätter den i relation till våra informanters utsagor i två mer 

praxisnära avsnitt (3.2 respektive 3.3). I vårt avslutande kapitel ”Slutdiskussion och 

didaktiska implikationer” drar vi slutsatser av vårt resultat och svarar på våra 

forskningsfrågor.   
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1.6.1 Intervjun 

Vi har vid intervjuerna utgått från ett antal frågor med vars hjälp vi ville få en tillräckligt bred 

och djup bild av informantens utvärdering av sin undervisning. Vi har dock inte slaviskt hållit 

oss till frågorna utan anpassat oss till informanternas svar och följt samtalet i den riktning den 

tagit och ställt följdfrågor för att sedan åter leda in samtalet till våra utgångsfrågor. Enligt 

professor emeritus i sociologi Jan Trost skulle denna metod förmodligen beskrivas som en 

metod med låg standardisering och relativt ostrukturerad eftersom vi använder oss av öppna 

frågor (2010). Professorer i psykologi och kvalitativ metod Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann beskriver den halvstrukturerade livsvärldsintervjun som en intervju som: ”söker 

erhålla beskrivningar av intervjupersonens levda värld utifrån en tolkning av innebörden hos 

de beskrivna fenomenen” (2009, s.43), vidare att den inte öppnar för helt slutna svar eller helt 

fri diskussion (2009) detta passar också in på vår arbetsmetod. Med detta sagt har vi alltså inte 

letat efter några slags allmängiltiga svar i våra intervjuer för att förklara verkligheten, utan 

dessa utgår från intervjupersonernas föreställningsvärldar. Vi har därför valt att lyssna på vad 

våra intervjupersoner har sagt under intervjun istället för att fokusera på vad de faktiskt gör i 

praktiken.  

Samtliga intervjuer skedde med hjälp av en mobiltelefon ställd i offline-läge i lugna miljöer 

på deras respektive skola. Detta borde vara bra förutsättningar för intervjuerna, Trost menar 

att det är en fördel om informanten känner sig trygg i miljön där intervjun äger rum och 

betonar viktiga fördelar med att spela in intervjun som att man kan lyssna till tonval och att 

man enklare kan koncentrera sig på frågorna och svaren. Han lyfter också upp nackdelar som 

den tidskrävande transkriberingen och att intervjuoffret kan känna sig hämmad (2010, s.74-5). 

Utsagorna transkriberades sedan. Vi var noggranna i vår transkribering men då det inte är en 

diskursanalys vi skall göra. Trost menar att det till och med kan vara etiskt riktigt av hänsyn 

till informanten att skriva om vissa talspråksformuleringar eftersom det inte är 

formuleringarna som skall analyseras och att informanten kan framstå i dålig dager vid 

ordagranna citat (2010, s.156). Vi har dock inte gjort några större ändringar och varit 

noggranna med att inte ändra utsagans innebörd eller innehåll. 

Vi valde att en och en intervjua våra intervjupersoner. Trost menar att det kan finnas fördelar 

med att vara flera intervjuare men att det finns en risk att den intervjuade hamnar i underläge 

och en skev maktfördelning uppstår. Han menar vidare att det kan vara bra med två 
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intervjuare om inte ett förtroende ännu uppstått mellan intervjuare och informant (2010, s.67), 

i våra fall kände vi intervjupersonerna sedan tidigare och har en god relation till dem. 

1.6.2 Urval 

Trosts definition av ordet bekvämlighetsurval (2010) passar vår typ av urval då vi valt 

informanter som är kända sedan tidigare av oss. Vi valde dem då vi sedan tidigare har en god 

relation och även om vi inte visste på förhand hur de arbetade med utvärdering har de ofta 

kommit med intressanta synpunkter i andra skolrelaterade frågor. De är alla lärare i en 

medelstor svensk stad på västkusten. De är mellan 39-50 år gamla. Två av dem arbetar på en 

högstadieskola och två arbetar på en gymnasieskola. Intervjupersonerna är inte anonyma då vi 

känner till vilka de är, deras svar behandlas inte heller konfidentiellt då vi genom att publicera 

uppsatsen offentliggör den för allmänheten. Genom att fingera deras namn har vi dock 

anonymiserat informanterna (Trost 2010). Åsa, Jonas, Lena och Cissi är alltså inte deras 

riktiga namn men de namn som vi i uppsatsen kommer att kalla dem vid. 

Angående vårt val av litteratur så har dess ämnen främst kretsat kring kvalitet, skolutveckling 

och utvärdering av författare som är föregångare inom forskning om utvärdering inom 

näringsliv och socialt arbete som de i många fall anknutit till pedagogisk verksamhet. 

Dessutom innefattar vår litteraturlista böcker eller artiklar av såväl skolchefer som 

yrkesverksamma lärare som använder sig av utvärdering i sin verksamhet. Denna forskning 

har varit essentiell i vår uppsats då den har hjälpt oss att analysera våra informanters svar och 

sätta dem i en kontext. Det är också i informanternas svar som vi kunnat urskilja kluster som 

vi sedan utgått från i vårt litteraturval. 
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2. Teorikapitel 

Baserat på våra informanters utsagor har vi funnit olika infallsvinklar, kluster, kring 

utvärdering. Utav dessa har vi fokuserat på tre och placerat in dem i lika många avsnitt, i det 

första avsnittet delger vi utvärderingens förutsättningar och roll i forskning. Det andra 

avsnittet handlar om utvärderingens förutsättningar och roll i lärarens professionsutveckling 

som i bästa fall leder till ökad kvalitet i skolan vilket också är vad vårt tredje och sista avsnitt, 

teoretiska definitioner och kategoriseringar av kvalitet, handlar om. 

2.1 Utvärdering i teorin 

Utvärderingens förutsättningar och roll i forskning 

Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar skapar 

förutsättningar för att skolan ska utvecklas kvalitativt. Skolans verksamhet måste utvecklas så att 

den svarar mot de nationella målen. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas och att 

resultaten följs upp och utvärderas samt att olika metoder prövas, utvecklas och utvärderas (lpf 

11). 

Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar 

för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs 

upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas (lpo 11). 

Ovanstående citat är tagna ur aktuella kursplaner och är därmed vad som rekommenderas av 

skolverket angående utvärdering. Enligt både kursplanen för gymnasiet och grundskolan 

behövs alltså utvärderingen för att skolan ska utvecklas kvalitativt. Långström och Viklund 

skriver i Praktisk lärarkunskap (2007) att utvärdering oftast används av två skäl: för att 

kontrollera vad eleverna lärt sig eller för att ge stöd till deras lärande och utveckling. Denna 

bok används för övrigt i lärarutbildning som en slags handbok. Långström och Viklund skiljer 

dessutom på formativ och summativ utvärdering. Den formativa utvärderingen används, enligt 

dem, för att läraren ska få klart för sig var eleverna befinner sig i lärprocessen. En summativ 

utvärdering görs ofta i slutet av en kurs eller ett område för att se vad eleverna lärt sig eller 

vilka resultat de nått. Docenter i pedagogik Inge Carlström och Lena-Pia Hagman skiljer i 

Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering (1995), också på dessa men har istället valt att 

kalla dem processorienterad- respektive produktorienterad utvärdering eftersom den 

formativa utvärderingen i högre grad fokuserar på processen medan den summativa mera 

fokuserar på resultat. Genom att utvärdera eleverna utvärderar läraren på detta sätt också sig 
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själv och dennes insats och undervisning, eftersom det även handlar om vad läraren gett 

eleverna för förutsättningar för att få ett gott resultat. 

Enligt Hedenquist (1999) skiljer sig pedagogisk utvärdering från sådan inom andra domäner 

eftersom den behandlar mål, kriterier och begrepp från pedagogiskt teori och verksamhet. 

Hedenquist menar också att när man utvärderar skolan måste man alltid göra ett urval 

eftersom att utvärdera hela skolans verksamhet utifrån total synpunkt är nästintill omöjligt. 

Detta på grund av det stora antalet inblandade intressenter inom skolan som berör elever, 

lärare, föräldrar, kommun och så vidare. 

En utvärdering ska granska verksamheten. Den ska dessutom vara kritisk och analysera 

verksamheten för att sedan göra en syntes. Den ska alltså enkelt uttryckt plocka isär delarna 

för att sedan sätta ihop dem igen. Dessutom, menar Hedenquist, ska den vara 

väldokumenterad, det vill säga skriftlig, audiovisuell eller digital. Detta för att den enligt 

demokratins regler ska vara offentlig även för den som inte var med när den utfördes, 

utvärderingen kan ju leda till omfattande förändringar. 

Ett vanligt misstag är, enligt Hedenquist, att man tror att man har utvärderat när man i själva 

verket endast gjort en uppföljning. Det som skiljer det ena från det andra är nämligen att en 

utvärdering även värderar medan en uppföljning bara följer upp undervisningen. I och med 

detta innebär det att dessa är två olika sätt att skaffa och hantera information. Utvärderingen 

skaffar inte bara informationen utan värderar och analyserar dessutom den. Inom andra 

domäner kan begrepp som tillsyn också tas för att vara utvärdering. 

Skolledaren Margareta Eriksson skriver i Kvalitetstänkande skola (1998) att skälet till det 

ökade intresset för utvärdering beror på (1) statens behov av att bevara likvärdiga 

utbildningsmöjligheter, (2) samhällets behov av en effektivare resursanvändning, (3) tron på 

utvärdering som utvecklingskraft samt (4) det ökade intresset för kvalitetsfrågor. Hon menar 

dessutom att syftet med utvärdering avgör vem som ska utvärdera, det vill säga den som har 

satt upp mål har ansvar för måluppfyllelsen. I linje med detta genomför skolverket som är 

ansvariga för läroplanen en nationell utvärdering, kommunen ansvarar för skolplanen och 

utvärderar den lokala styrningen, skolan ansvarar för en lokala arbetsplanen och värderar den 

och läraren ansvarar för undervisningen och utvärderar den. Carlström och Hagman (1995) 

skiljer angående detta på inåtriktad och utåtriktad utvärdering. Till den inåtriktade 

utvärderingen hör utredning av arbetsplaner och utvecklingsarbeten som vanligtvis bearbetas 

inom den egna personalgruppen och på så sätt kommer verksamheten till nytta. Dessa 
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utvärderingar är ofta ett resultat av personalens egna beslut. Den utåtriktade utvärderingen 

handlar om att redovisa resultat och tendenser till myndigheter som skolverket eller 

skolinspektionen. Sådan utvärdering sker ofta utifrån givna regler och återkopplingen från 

myndigheten efter gjord utredning är ofta knapphändig. 

Ytterst är utvärderingen ett verktyg för att få en bild av hur verksamheten egentligen ser ut. 

Eriksson (1998) menar att mål och planer säger ingenting om hur det verkligen är, men att 

man i utvärderingen försöker fånga en så riktig bild av verksamheten som möjligt. 

Utvärderingen används i kvalitetsarbetet för att inhämta information om verksamheten. Den 

verkliga nyttan i utvärderingen ligger sedan i att resultatet ska återverka på verksamheten. Om 

utvärderingen ska göra någon skillnad måste man gå vidare med resultaten. Detta behöver, 

menar Eriksson, inte betyda att man genast gör stora förändringar utan att den mer långsiktigt 

leder in på nya vägar. 

Vad ska då utvärderas? Detta beror självklart på hur verksamheten i skolan ser eller vilka 

problem som kan finnas men Eriksson (1998) menar att de tre viktigaste områdena att 

utvärdera för att utveckla kvaliteten är: lärandet, samverkan och ledarskapet. Dessa tre är 

alltså, enligt Eriksson, skolans viktigaste kvalitetsområden. 

2.2 Professionsutveckling i teorin 

Utvärderingens förutsättningar och roll i lärarens professionsutveckling. 

För att förbättra något måste man veta vad som förbättras bör och då det inte finns något facit 

till den komplexa och, den från klassrum till klassrum, unika pedagogiska verksamheten är 

det upp till den enskilde läraren att själv sovra, synliggöra, samla in material, tolka och 

utvärdera sin undervisning för att finna områden att förbättra vilket i sin tur leder till en 

professionsutveckling. 

Utvärderingsforskarna Eriksson och Karlsson menar att: ”Möjligheterna att få till stånd 

utvärdering i socialt arbete hänger givetvis nära samman med arbetets karaktär och 

organisation” (1990, s.165) och tänker då inte minst på att arbetstagaren har tid för reflektion 

kring arbetet och handlingsutrymme för alternativa arbetssätt (s.167). Läraryrket är i mångas 

mening ett fritt arbete där läraren själv i stor utsträckning avgör hur och när denne vill lägga 

upp sina arbetsuppgifter, inte minst i dagens decentraliserade skola. Eriksson och Karlsson 

gör en jämförelse mellan läraryrket och socialt arbete (som de ser stora likheter med): ”Som 

praktik kännetecknas båda av en omfattande volymmässig verksamhet, men också av att det i 
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mycket är ett fortlöpande vardagsarbete som sker ’i det tysta’” (1990 s.55-56). Detta ”tysta” 

eller dolda arbetssätt menar Margareta Eriksson att dagens självständiga arbetstagare bör 

kunna redovisa i sina utvärderingar och dessutom visa varför det blev som det blev (2007, 

s.3). 

Även om lärare idag är självständiga och får styra över sitt schema till stor del själva är det 

ofta späckat med arbetsuppgifter och att redovisa resultat, reflektera och utvärdera prioriteras 

tidvis bort. I en enkät som undersökte lärares arbetsmiljö uppmanades lärare att rangordna 

sina arbetsmiljöproblem (undersökningen genomfördes på lärarförbundets hemsida). 79,2% 

(984 av 1242 svarande) uppgav att deras största problem var: ”För lite tid för planering och 

uppföljning”, det alternativet ”vann” därmed överlägset. De sex näst allvarligaste problemen 

av totalt 13 alternativ var i fallande ordning: Underbemanning, Många förändringar samtidigt, 

Vikariebrist, Störs av hög ljudnivå, Brister i lokalerna och Avsaknad av administrativt stöd. 

Intressant här är att alternativet ”För lite tid för planering och uppföljning” också är det 

alternativ som ligger närmast undervisningen i den pedagogiska verksamheten, de andra 

alternativen är sådana arbetsmiljöfrågor man kanske oftare utvärderar när man gör en 

utvärdering av skolan. Det som verkar ligga lärare varmast om hjärtat är bekymmer kopplat 

till undervisningen i sig och tiden till den är det man minst gärna tullar på. I klassrummet 

grundas yrkesstoltheten, utan tid gör man inget bra jobb och man blir således mindre stolt 

över sitt arbete vilket kan leda till mer slentrianmässig yrkesutövning. Historikern Johanna 

Ringarp lyfter fram ett citat ur Skolvärlden (17/1989 s. 14) för att beskriva lärares 

arbetssituation, ”Läraren är professionell i kraft av sin ämnesutbildning och sin 

allmänpedagogiska kompetens. Lärarens autonomi är yrkets själ. Men istället för att utnyttja 

lärarens frihet som en möjlighet ser staten, kommunen och skolledningen den som ett hot. Till 

varje pris ska lärarens tid anpassas, stängas in och tuktas” (citerat i 2011, Professionens 

Problematik, s.28). 

Att öka läraryrkets status har varit i ropet under många år, Eriksson och Karlsson menar i 

relativt allmänna ordalag att: ”professionaliseringen i verksamheten ökar behovet av 

utvärdering” (1990, sid 165) men det är så att säga att börja i andra ändan, i praktiken så ökar 

lärarna sitt utvärderande för att öka kvaliteten på undervisningen och därmed i förlängningen 

statusen på yrket. Margareta Eriksson menar att: ”Det är den kritiska självgranskningen av det 

egna arbetsutförandet som, av förklarliga skäl, kallas självvärdering. Det är denna utvärdering 

som är de professionellas ansvar, och det är i denna utvärdering som man hittar gnistan till 

professionell utveckling” (2007, s.2). Hon menar också att självvärderingen väcker en 
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medvetenhet hos läraren om dennes handlingar vilket gör att denne känner sig mer som en, 

”’herre’ över sina handlingar och mindre som ’offer’ för andras beslut” (s.2) vilket i 

förlängningen, ”handlar om att ta makten över skolans utveckling” (s.2). Eva Hansson är inne 

på samma spår i sin studie där lärare tillsammans analyserar och diskuterar självupplevda 

undervisningssituationer i kollegiala samtal som ger underlag för att, ”ta kommandot över sin 

egen verksamhetsutveckling” (2011, s.9). Eriksson kommer med ytterligare, mer konkreta, 

morötter som väl bedömda utvärderingsunderlag som formuleras till genomtänkta argument 

kan formas till. Det, ”inger respekt för yrkesgruppen. Kritisk granskning av det egna arbetet 

leder således till ökad professionalisering, med dess långsiktiga vinster som bättre 

arbetstillfredsställelse, ökad status och respekt utåt och förhoppningsvis mer tyngd i 

lönepåsen” (2007, s.2-3). 

Praktiker måste idag själva visa att de är professionella säger forskarna McNiff och 

Whitehead: ’In these days of professional accountability, practioners need to demonstrate that 

they are capable and content’ (2002, s.60). Om de inte kan visa att de är bra på det de gör, bör 

de inte ha läraryrket, menar författarna. Eriksson och Karlsson skriver om fyra 

förutsättningar/minimikrav för att utvärdering i socialt arbete ska kunna äga rum. De menar 

att: ”Ett uppfattat behov av utvärdering måste föreligga” (1990, s.166), vidare att 

arbetstagaren har tid för reflektion kring arbetet och handlingsutrymme för alternativa 

arbetssätt. Dessutom skall det finnas kunskap om alternativa arbetssätt och metodkunskaper 

kring utvärdering. Deras sista förutsättning lyder: ”Slutligen måste en tilltro till och ett 

intresse av att förbättra arbetet föreligga. Detta förutsätter en tillåtande arbetsplatskultur, ett 

klimat på arbetsplatsen som belönar arbete som utvecklas och baseras på systematiserade 

erfarenheter” (1990, s.167). Enligt styrdokumenten är det rektorns övergripande ansvar som 

pedagogisk ledare och chef att ”verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. 

Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de 

nationella målen och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat” (lpo, s.18). 

Eva Hansson har i tio år arbetat med båda unga och lärares lärande. Hennes utgångspunkt är 

att ”barn, unga och vuxna som själva är engagerade i sitt eget lärande och öppna för att 

utveckla sig själva och sin kompetens, har en bättre förmåga att verka i dagens samhälle” 

(2011, s.5). Detta är applicerbart på lärares professionsutveckling, en öppenhet för 

kompetensutveckling är alltså en förutsättning för att bättre kunna verka i dagens samhälle där 

ju skolan ingår. När det gäller elevers inflytande i skolan har läraren faktiskt inget val än att 
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låta dem vara delaktiga - under rubriken Elevers ansvar och inflytande i styrdokumenten står 

det bland annat, 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla 

elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i 

arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.… 

Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras 

inflytande över utbildningen (16, lpo) 

I detta vidareutvecklande av utbildningen har naturligtvis också läraren en roll i att ta vara på 

elevernas idéer och åsikter och på så sätt föra undervisningen och sin kompetens framåt. 

Hansson (2011) behandlar Lauvås, Hofgaard Lycke och Handal (1997)  som har ”utvecklat 

kollegahandledning som form för reflekterande samtal. De menar att i dagens skola måste 

pedagoger förhålla sig till de nya och annorlunda utmaningar skolan utgör. Detta kräver att 

pedagoger utvecklar en kompetens att uttrycka, dela och kritiskt värdera både sin enskilda 

yrkeskunskap, men också den gemensamma. Författarna menar att ett argument för 

kollegahandledning är professionalisering. Pedagoger behöver gå från enskilt arbete och 

enskild reflektion till gemensamt arbete och gemensam reflektion. Även Lauvås, Hofgaard 

Lycke och Handal (1997) använder benämningen frirum, de forum och former som pedagoger 

aktivt måste arbeta fram gemensamt, för att föra pedagogiska diskussioner i. Den pedagogiske 

professorn Roger Säljö menar att utveckling är sociokulturellt producerad och förutom i 

gemenskap med andra kan en sociokulturell situation uppstå i samspel med kulturella redskap 

eller artefakter (2000). Således skapar man inte utveckling ur intet, man behöver något att 

relatera till, en kollega eller ett styrdokument exempelvis. 

Eva Hanson behandlar, med hjälp av Berg, begreppen avgränsad och utvidgad 

professionalism, 

Utifrån skolorganisation innebär det första begreppet en skola som är upphängd på hög grad av 

regelstyrning och därmed ett begränsat professionellt frirum. Berg (2003) utgår från Lortie och 

menar att en sådan kåranda kan kallas för en traditionell kåranda, bestående av individualism, 

nuorientering och konservatism. Berg menar att den utvidgade professionalismen bygger på 

samarbete, flexibilitet och framförhållning… De två begreppen för lärarprofessionalism kan ses 

som ytterligheter på en skala och som uttryck för vilka aktörsberedskaper frirummet medger och 

erbjuder”. (2011, s.13-14) 

Lärare av dessa olika ”skolor” skulle alltså arbeta på olika sätt och ta hjälp av olika saker i sin 

kvalitetsutveckling. Eriksson och Karlsson menar att: 
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Pedagogisk utvärdering som professionell specialitet förefaller i stort sett utgå från ett ”uppifrån-

och-ner-perspektiv”. De flesta modeller tar beslutsfattares perspektiv och de officiella målen som 

utgångspunkt. Nivå för målformulering ifrågasättes inte, ej heller målen i sig. Utvärderingen 

inriktas sedan på frågan huruvida målen uppfyllts i den praktiska verksamheten (1990, s.66) 

De förklarar också att ett nerifrån-och-upp-perspektiv ibland används inom socialt 

arbete utifrån situationsspecifika behov. Om man översätter det till lärarens vardag 

skulle förmodligen en lärare med en avgränsad professionalism utvärdera sin 

undervisning ifrån ett uppifrån-och-ner-perspektiv och skolans värld (s.66) 

2.3 Kvalitet i teorin 

Teoretiska definitioner och kategoriseringar av kvalitet 

Generellt används begreppet kvalitet för att gradera och bedöma hur bra skolan och 

undervisningen fungerar. Däremot finns det forskare som har försökt att bestämma vad 

kvalitet egentligen är. En av dem är Margareta Eriksson som i kvalitetstänkande skola (1998) 

förklarar begreppet som ”ett inre värde eller inneboende kunskap” (s.43). Hon menar även att 

begreppet kvalitet är mycket användbart när det handlar om utveckling och förbättring. 

Eriksson skiljer även på insides och utsides kvalitet. Den insides kvaliteten, menar Eriksson, 

har att göra med till exempel ledarskap, personalutveckling, samarbetsformer, skolkultur och 

styrning av verksamheten i allmänhet. Dessa faktorer är viktiga för skolans utveckling men 

relativt osynliga utifrån av elever, föräldrar eller politiker till exempel. Den utsides kvaliteten, 

som är lättare att avläsa, handlar till exempel om personalens egenskaper, attityder och sätt att 

arbeta. 

Docent i pedagogik Folke Vernersson ställer liknande frågor kring kvalitet i Kvalitet som 

grund för undervisning och lärande (2007). Han menar till att börja med att begreppet kvalitet 

är komplext och kontextberoende. Utifrån detta påstående menar han att begreppet får olika 

betydelse utifrån olika filosofiska ståndpunkter, därför har Vernerson till att börja med delat 

in betydelsen inom olika paradigm: det modernistiska, det postmoderna samt induktiv, 

deduktiv respektive abduktiv bestämning. Det modernistiska paradigmet är, enligt Vernersson 

inspirerat av den modernistiska forskningens rationalistiska och positivistiska tankevärld med 

krav på noggranna mätningar, välkontrollerade experiment, generaliserande förklaringar och 

försök till mätbara förklaringar. Mätning av kvalitet i en skolsituation skulle alltså utgå från 

detta. Det postmoderna paradigmet bejakar istället mångfalden, komplexiteten, en provisorisk 

sanning och den osäkerhet som idag präglar våra liv (2007). Enligt det postmoderna 
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paradigmet är alltså kvalitet något subjektivt. Om kvalitet istället skulle bestämmas utifrån ett 

induktivt tankesätt hade fokus legat på uttalanden av en eller flera auktoritativa, insatta och 

välinformerade intressenter angående kvalitetsbegreppet till exempel rektor, forskare eller 

politiker. En deduktiv innebörd kan istället utgå ifrån olika forskningsteorier, premisser eller 

värdegrunder. Den abduktiva innebörden kan däremot vara en slags kumulativ växelverkan 

mellan empiri, metod och teori (2007). 

Förutom Vernerssons (2007) tankar kring bestämning av kvalitetsbegreppet ovan har han 

även efter avslutad studie delat in kvaliteten i tre hierarkiska kategorier: den enumerativa 

(uppräknande), den relationella (interaktiv) och den holistiska (helhetsorienterade). I 

Vernerssons forskning kännetecknas den enumerativa kategorin av ett uppräknande av 

isolerade egenskaper eller kvalitetsindikatorer hos lärarnas undervisning eller elevernas 

lärande. Inom denna kategori kan kvalitet till exempel vara att kunna tänka, resonera och 

reflektera. Det kan också vara att göra rätt sak på rätt sätt vid rätt tillfälle, att eleverna själva 

är nöjda med utbildningen eller så kan det ha att göra med vad eleverna tagit till sig, alltså ett 

slags facit som till exempel kan vara provresultat. 

Inom den relationella kategorin kan kvalitet vara ett personberoende och situationellt begrepp 

som uppstår och utvecklas inom ramen för möten människor emellan och inbördes i 

vardagliga relationer mellan rektorer, lärare och elever. Många elever i Vernerssons (2007) 

studie betonar, enligt honom själv, betydelsen av mötet mellan dem och lärarna i skolan. 

Kvalitet anses här även vara när undervisningen sker på avsett sätt. 

Det holistiska synsättet på kvalitet innefattar även undervisningens och lärandets många 

betingelser. Vernersson skriver att: ”Kvalitet uppfattas här som ett komplext och 

värderingsberoende begrepp som kan tolkas, ifrågasättas och ges varierande mening i skilda 

sociala och kulturella kontexter” (2007, s.162). Här relateras alltså ett stort antal 

kvalitetsindikatorer på skilda nivåer till varandra och bildar kedjor inom ramen för ett 

sammanhängande utbildningssystem med olika strukturer och undervisnings- och 

lärosituationer. 

Både Eriksson (1998) och Vernersson (2007) tar även exempel ur situationer från näringslivet 

där man talar om tjänstekvalitet och där kvaliteten ligger i att tillfredställa kunden. Inom 

skolan kan kunden till exempel vara en elev eller en förälder. Eftersom kvalitetsbegreppet 

alltså kan ha olika innebörd inom olika verksamheter gäller det att först innan arbete med 
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kvalitetsutveckling sker att fundera över och bestämma vad som kännetecknar kvalitet inom 

den egna (skol-) verksamheten. 

I Vad har kvalitet med skolan att göra? (2004) med universitetslektorn Kerstin Holmlund som 

redaktör behandlas kvalitetsbegreppet utifrån ett skol-, ett kommun-, samt ett 

forskningsperspektiv. Här har Almgren Palm, Bohm, Eckeskog, och Lindahl valt att redovisa 

hur kvalitetsutveckling kan te sig i praktiken i skolan. Som både Eriksson (1998) och 

Vernersson (2007) rekommenderat ovan tog projektet avstamp i en slags bestämning av 

begreppet kvalitet på den aktuella skolan. Målen för deras kvalitetsarbete var således: 

 Vi vill arbeta för att göra våra mål tydliga och konkreta, mätbara och utvärderingsbara. 

 Vi vill utveckla en metod för utvärdering och uppföljning som är enkel, 

tidsbesparande och effektiv. 

 Vi vill utveckla en öppen dialog mellan elever, personal och föräldrar kring vår 

verksamhet. 

 Vi vill utveckla ett kvalitetssystem, kriterier, som mäter om ”kunden” får det vi lovar 

(2004, s. 46) 

Förutom dessa mål ger även författarna exempel på deras prioriterade områden som var: 

delaktighet, jämställdhet, trygghet och respekt. Sammanfattningsvis var det alltså dessa 

områden som lärarna på skolan ville utveckla och de uppställda målen ovan var svaret på hur 

de skulle ta sig dit. 

Konsult och kvalitetsutvecklaren Sven Lundström (2004) skriver ur kommunens perspektiv 

kring kvalitetsutveckling och menar att utvecklingen tar sin utgångspunkt i skolans innehåll 

samt dess uppdrag. Han menar därför att sådan utveckling främst handlar om hur man ser på 

skolans uppdrag. Dessutom menar han att läroplaner och andra styrande dokument inte är 

några planer för lärande utan beskrivningar av skolans förutsättningar för det samlade 

kommunala skoluppdraget. Enligt Lundström (2004) tar alltså kvalitetsarbetet utgångspunkt i 

skolans uppdrag, relationerna mellan elever och lärare och skolans värden och kultur. 

Om man så ser till förutsättningar för kvalitet talar Eriksson (1998) om ansvar, förståelse, 

samtal och dokumentation. Med ansvar menar Eriksson ansvaret att bevara goda värden för 

ett framtida samhälle. Hon skriver också att ingen visserligen kan påstå att den enskilde 

arbetstagaren (läraren) hittills inte känt ansvar för sitt arbetes utförande men att det nya 

ansvarsförtydligandet i kursplanerna syftar till ett mer vidare ansvar, det vill säga ett aktivt 
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och gemensamt ansvarstagande. Det professionella ansvaret gäller alltså helheten, vilken 

sträcker sig långt utanför den egna undervisningen. Med Erikssons andra punkt, förståelse, 

menar hon förståelse av verksamheten och för att kunna utveckla verksamheten måste man 

förstå den. Vidare menar Eriksson att tänkandet (reflektionen) har två uttrycksformer det 

talade språket och det skrivna. Det yttre språket lyfter fram det inre tänkandet på ett synligt 

plan. Med reflektionen och samtalet med andra människor organiserar vi vår värld. Med andra 

ord kan man i samtalet med andra inom verksamheten, enligt Eriksson (1998), även 

organisera den. Hon menar dock att, som hennes tredje punkt avslöjar att dokumentationen är 

oerhört viktig inom kvalitetsarbete ”eftersom den tvingar fram en tydlighet om problem och 

svårigheter, om förhoppningar och möjligheter, om beslut och överenskommelser, om 

erfarenheter och meningsbyten” (1998, s.17). Hon menar dessutom att kvalitet är när tankar 

skrives, inte bara talas. 

Där Eriksson talar om förutsättningar, talar Vernersson (2007) om de viktigaste möjligheterna 

men också de viktigaste hindren för att utveckla kvaliteten som enligt honom ligger i det 

pedagogiska arbetets förutsättningar samt den didaktiska processen. Inom det pedagogiska 

arbetets förutsättningar ligger saker som organisatoriska ramar, materiella ramar och 

aktörsrelaterade synpunkter. Med organisatoriska ramar menas företeelser som ekonomiska 

resurser, som ifall de är otillräckliga drabbar kvaliteten negativt och kan medföra tidsbrist och 

nedskärningar. Till detta hör också problem som för stora klasser, tjänstefördelning och 

schemafrågor. Andra saker som kan orsaka brister i verksamheten och därmed även kvaliteten 

kan vara skolans organisation och kunskapssyn. När det gäller materiella ramar kan dessa 

vara brister i skolans fysiska arbetsmiljö och bristfällig service av vaktmästare och annan 

administrativ personal. Aktörsrelaterade synpunkter rör lärarna, eleverna och 

skolledare/rektor samt facket. Lärarna kan både ses som det största hindret eller den främsta 

möjligheten för kvalitet beroende på hur gruppen av lärarkollegor ser ut och vart man strävar. 

En lärare som uttalar sig i Vernerssons (2007) undersökning menar istället att det största 

hindret inte är lärarna i sig utan de mentala processer som försiggår i lärarnas huvuden. Ett lite 

mer kontroversiellt påstående är att eleverna skulle hämma kvalitetsarbetet. Exempel på 

sådana elever kan vara elever med låg motivation eller grupper med heterogena elever. 

Dessutom kan en bra skolledning vara en möjlighet för kvalitetsarbete liksom en dålig sådan 

kan hålla lärare och elever tillbaka. 

Inom den didaktiska processen ryms saker som selektionsfrågor, kommunikationsfrågor och 

utvärderingar. Med selektionsfrågor menas kraven från styrdokumenten samt lärarnas försök 
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att tillgodose sina elevers varierande intressen och behov. Hur väl man lyckas att uppfylla 

kraven från styrdokumenten samt elevernas behov styr således kvaliteten. Punkten 

kommunikationsfrågor avser interaktionen mellan lärare och elever och relationerna dem 

emellan. Angående utvärderingar som möjlighet för kvalitetsarbete då denna kan användas 

som en utgångspunkt för undervisningen i både form och innehåll. Däremot kan den också bli 

ett hinder för kvalitetsarbete om den utförs på fel sätt eller vid fel tidpunkt. 

Slutligen menar Eriksson (1998) att kvalitetsarbete kan ses som förbättrande och 

förebyggande med siktet inställt på framtiden och att en attraktiv vision tänder engagemang 

och vilja att följa. Dessutom uppmuntrar den till emotionellt engagemang och kan alstra 

oanad energi (1998, s.94). 

2.4 Sammanfattning teorikapitel 

 

2.1 Utvärdering. Skolans styrdokument kräver att verksamheten utvärderas. Man kan dela 

upp utvärdering i två användningsområden: formativ och summativ. Eftersom skolan är en så 

komplex verksamhet är det viktigt att välja perspektiv och fokusområde. Utvärderingen ska 

granska verksamheten kritiskt, plocka isär och sätta ihop delarna till en syntes. Utvärdering 

kräver skriftlig dokumentation. Skälet till det ökade intresset kring utvärdering är statens 

behov av likvärdiga utbildningsmöjligheter, samhällets behov av effektivare 

resursanvändning, tron på utvärdering som utvecklingskraft samt ökat intresse kring 

kvalitetsfrågor. 

2.2 Professionsutveckling. Lärarens utvärdering leder till kontroll över hens verksamhet och 

skolans utveckling. Lärare idag bör enligt forskare kunna redovisa sitt kunnande för att få 

kallas professionella. Arbetsplatsens klimat är en viktig förutsättning för utvärdering och 

således professionsutveckling men även om klimatet är bra är tid enligt många en bristvara i 

skolan. I frirum kan lärare synliggöra arbetssätt från ett nerifrån-och-upp-perspektiv vilket 

förutsätter en utvidgad professionalism. Å andra sidan kan man utvärdera sin undervisning 

från ett uppifrån-och-ned-perspektiv genom att exempelvis applicera styrdokumenten på 

densamma som ett raster vilket är ett avgränsat professionellt arbetssätt. 

2.3 Kvalitet. Kvalitet i skolan är ett komplext begrepp och synnerligen kontextberoende. 

Därför kan kvalitet vara olika saker på olika skolor, i olika klassrum och hos olika personer. 

Kvalitet fungerar som en gradering för hur bra skolan och undervisningen fungerar. Man kan 

kategorisera kvaliteten på olika sätt till exempel i insides kvalitet som handlar om ledarskap, 
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personlig utveckling och skolkultur medan den utsides kvaliteten tar upp personalens 

egenskaper och arbetsätt. Man kan även dela upp kvalitetsbegreppet sett ur olika paradigm, 

det modernistiska, det postmoderna, det induktiva och det abduktiva. Ytterligare kategorier är 

perspektiven: enumerativ, relationell och holistiskt perspektiv. Ett nyckelbegrepp inom 

kvalitet som används inom näringslivet är tjänstekvalitet, vilket handlar om att tillfredsställa 

kunden som i skolans värld kan vara såväl elever som föräldrar. Vi listar också olika hinder 

och möjligheter för kvalitetsarbete. 

  



 
 

21 
 

3. Resultat och diskussion 

Enligt fenomenologins arbetssätt har vi sorterat in meningsbärande utsagor från våra 

intervjuer i kluster motsvarande dem vi fann i den teoretiska forskningsbakgrunden som vi 

använt oss av. Utvärdering, professionsutveckling och kvalitet går att skönja även i dessa 

utsagor där våra informanter delger sin upplevelse av fenomenet utvärdering. Således låter vi 

dessa upplevelser ställas i relation till vår teoretiska forskningsbakgrund i kommande tre 

avsnitt som utgår från praktiken. Vi har valt att slå samman resultat och diskussion i samma 

kapitel, då vi anser att lärarnas utsagor kopplade till teoretiska perspektiv kräver diskussion 

för att göra kontexten greppbar.  

3.1 Utvärdering i praktiken 

Utvärderingens förutsättningar och roll ur våra informanters perspektiv 

Motsvarande kapitel kring utvärdering i teoridelen ovan inleddes med citat ur grund- och 

gymnasieskolans styrdokument. Av rent praktisk orsak har vi valt att här visa dem igen som 

en slags minnesanteckning: 

Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar 

för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs 

upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas (lpo 11, s.11). 

Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar skapar 

förutsättningar för att skolan ska utvecklas kvalitativt. Skolans verksamhet måste utvecklas så att 

den svarar mot de nationella målen. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas och att 

resultaten följs upp och utvärderas samt att olika metoder prövas, utvecklas och utvärderas (lpf 11, 

s.8). 

Utifrån detta kan man sedan fråga sig hur det faktiskt ser ut i praktiken? Vad har 

intervjupersonerna svarat på våra frågor kring utvärdering? Samtliga av våra intervjupersoner 

menar att de utvärderar även om detta sker på något skilda sätt: 

Ja, det gör jag. Men man gör ju det på lite olika sätt, dels så gör man ju det med elever efter kanske 

ett arbetsområde, en större utvärdering då. Men egentligen gör man ju det efter varje lektion, att, 

”vad var det nu som funkade här, vad funkade inte. Det här måste jag tänka på till nästa gång. 

Eller, det här blev inte så bra”. Så sån utvärdering, men den är inte så formell utan det kanske bara 

är en tankeutvärdering, man funderar lite själv (Åsa). 
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Jo, det gör jag. Och huvudanledningen är ju att spegla det mot våra matriser och våra 

styrdokument, har man hamnat rätt och så, så det blir min egen personliga utvärdering men det blir 

också elevernas utvärdering, stämmer de överrens, det är liksom steg ett (Jonas). 

Ja, om jag utvärderar så gör jag ju det i så fall då för mig själv. Ibland så lämnar jag ut lappar till 

eleverna så de får utvärdera… exempelvis efter ett temaområde. De får berätta vad var bra, vad var 

dåligt och så (Lena). 

Ja, ibland utvärderar jag min undervisning… När jag hinner med (…) Men jag försöker ju att 

utvärdera för att fundera över vad jag… ah… bör göra annorlunda eller hur fungerade det i den här 

gruppen, var det ämnet i sig som var svårigheten om det inte gick bra eller… (Cissi). 

De flesta av våra lärare talar i citaten ovan om att utvärdera för att utveckla undervisningen 

(mer om detta under professionsutveckling nedan), och därmed även sig själva. Jonas däremot 

talar om att mäta kunskapen mot styrdokumentens lärande mål för att se om man hamnat rätt. 

Detta skulle i så fall, till skillnad från de andra, vara en mer summativ form av utvärdering där 

man till större del mäter resultat och lärandeprocessen (Långström & Viklund, 2007). Något 

som Carlström och Hagman (1995) istället benämner som process- respektive 

produktorienterad utvärdering. 

När vi ställde våra intervjupersoner frågan om vad de använde sig av när de utvärderade, fick 

vi svaren att de ibland, oftast efter avslutat arbetsområde, använde sig av enkäter för att 

utvärdera det specifika området men att utvärdering för dessa lärare mer är en ständigt 

pågående tankeprocess: 

Sen utvärderar man väl varje lektion ibland. För sig själv, hur gick det, varför funkade inte detta, 

det funkade ju igår, till exempel, vad var det som ställde till det nu? Att man hela tiden reflekterar 

över sin egen undervisning (Jonas). 

Jag funderar ju alltid vad fungerade bra, vad fungerade mindre bra (Lena). 

Men det är lite mer så där… jag skulle nog säga att… tyvärr… att det är lite mera spontan 

utvärdering… Det är ganska sällan att jag sätter mig i lugn och ro och tänker att nu ska jag 

verkligen tänka igenom det här (Cissi). 

Denna diskussion kan också kopplas till ovanstående resonemang angående summativ och 

formativ utvärdering, där den summativa kan sägas vara en utvärdering i slutet av en kurs som 

mer mäter resultat och måluppfyllelse medan den ständiga tankeprocessen i stället kan 

definieras som formativ utvärdering, en utvärdering som mäter processen under tiden den 

pågår. Hur bra detta nu än kan tänkas vara, för självklart är det en fördel att lärare reflekterar 
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över sin undervisning (!), men man kan ändå ställa sig frågan om de faktiskt har utvärderat i 

ordets egentliga mening? I anslutning till detta finner vi Hedenquists (1999) definition av 

utvärdering. Han menar att en utvärdering ska vara kritisk och analysera verksamheten, 

dessutom ska den vara väldokumenterad, alltså skriftlig, audiovisuell eller digital. Detta enligt 

demokratins regler om offentlighet. Någon som instämmer när det gäller detta är Eriksson 

(1998) som menar att, som ett led i kvalitetsarbetet, skriftspråkets möjligheter bör utnyttjas i 

större utsträckning. Hon menar dessutom att ”Kvalitet är när tankar skrives, inte bara talas” 

(1998, s.17). I och med dessa påståenden skulle Cissis arbetssätt räknas som ett mindre 

kvalitativt sådant: 

Alltså jag har det med mig hela tiden så att jag känner inte att det ger mig mer att få det på papper 

därför att jag är rätt noga (Cissi).  

Om man utifrån detta går tillbaka till Hedenquists (1999) resonemang och definition kan man 

konstatera att det lärarna i vår undersökning i själva verket har gjort är inte en utvärdering 

utan en reflektion. Ovan behandlas även Vedung (2009) som menar att utvärdering är, eller 

ska vara, ”noggrann” och att ”den måste ske enligt regler, som garanterar kvalitet” (2009, 

s.24). Om man då konstaterar att lärarna för det första medger att de inte utvärderar så ofta 

som de hade velat och för det andra egentligen inte utvärderar när de själva anser sig göra det 

så kan det ju inte bli särskilt ofta som de faktiskt utvärderar? Om detta stämmer vad beror det 

i så fall på? En företeelse som våra lärare ofta nämnt i intervjuerna är tidsbristen och hur detta 

medför att utvärderingsmomenten i undervisningen ofta får stryka på foten: 

Man måste hitta orsaken och det väldigt snabbt för lektionerna fortsätter, dagarna går, man kan 

inte bara ”nä, men det blir nog bättre nästa vecka” eller nästa månad eller så (Jonas). 

Ja, ibland utvärderar jag min undervisning… När jag hinner med… Alltså oftast känner jag att det 

går ganska snabbt när man precis avslutar ett då är man precis i starten på nästa och det är mycket 

(Cissi). 

… och gör jag det inte så beror det väl mestadels på tidsbrist skulle jag vilja säga. Att man har 

svårt att få in allting… men jag funderar ju alltid vad fungerade bra, vad fungerade mindre bra 

(Lena). 

Den spontana lösningen på detta är självklart att lärarna behöver mer tid, detta är dock lättare 

sagt än gjort och något som även kostar pengar enligt det välkända ordspråket ”Tid är 

pengar”. Att ge lärarna i skolan mer tid hade troligtvis inneburit att en annan del av 

undervisningen blivit lidande eller att vi liksom morfar fick gå till skolan även på lördagen. 
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Detta är dock en fråga närmare utbildningsdepartementets nivå och inget vi har för avsikt att 

dröja kvar vid. Denna tidsbrist kan säkerligen också förklara lärarnas brist på kunskap 

angående vad det verkligen innebär att utvärdera, att de helt enkelt inte har tid att tillgodogöra 

sig kunskapen. Enligt Hedenquist (1999) råder det en begreppsförvirring kring fenomenet 

utvärdering, som vi diskuterade ovan, varpå denna förvirring troligtvis inte är unik för våra 

informanter.  En annan orsak till denna lucka i lärarnas kunskap kan möjligen även ligga i 

bristfällig information i styrdokumenten (se ovan), eftersom det där endast står formulerat att 

man ska utvärdera men inte hur och särskilt inte att hur man utvärderar skulle spela någon 

roll, eller att det andra sättet att utvärdera skulle ge mer åt undervisningen än det andra. Det 

kan även bero på brist på information från rektor eller motsvarande, eller att det inte 

poängteras tillräckligt under lärarutbildningen. 

Men när lärarna verkligen utvärderar vad använder de sig av då? Åsa säger: 

Jag brukar faktiskt göra att de får skriva. Antingen så får de skriva en, typ en reflektion, vad har de 

lärt sig och hur och så vidare i fri text. Eller så gör jag en enkät och då tycker jag oftast det är bra 

med enkätfrågor med öppna svar. För har man till exempel, ”vad tyckte du om detta från 1-10 där 

1 var jättedåligt och 10 bra” eller nåt sånt, så är det ju en risk att man kan få mittensvar bara. För 

att de inte ens orkar bry sig så mycket om det. Måste de formulera liksom, ”Det här tyckte jag var 

bra för att… Det här tyckte jag inte fungerar så bra för att…”, då måste de också fundera och det 

blir mer konstruktivt. Och framförallt, återkoppling till eleverna sen (Åsa). 

Enligt Vedungs (2009) definition av utvärdering så skulle detta inte kunna räknas som en 

noggrann efterhandsbedömning eftersom den inte, vad vi kan utläsa av citatet, tillämpar några 

värderingskriterier eller regler som garanterar kvalitet som till exempel Jonas gör: 

Eleverna kanske inte har uppfattat, jag kan ju tro att de uppfattat något på ett visst sätt men så 

speglar man ju utvärdering också kanske mot prov och tester eller andra typer av 

examinationsformer (Jonas). 

Flera av våra lärare menar att de tycker att de får ut mer i elevernas svar om de inte styr dem 

för mycket, dock har vi i och med detta återigen kommit in på definitionsfrågan om vad som 

egentligen är en utvärdering eftersom denna enligt till exempel Vedung (2009) ovan i högre 

grad är strukturerad. 
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3.2 Professionsutveckling i praktiken 

Utvärderingens förutsättningar och roll i lärarens professionsutveckling. 

Utvärderingsexperterna Eriksson och Karlssons första av deras fyra 

förutsättningar/minimikrav för att utvärdering i socialt arbete ska kunna äga rum lyder: ”Ett 

uppfattat behov av utvärdering måste föreligga” (1990, sid 166). Om detta är våra intervjuade 

lärare överens, två kommentarer är snarlika, 

annars kommer man ju ingenstans, eller kanske till och med går bakåt (Åsa) 

jag tycker nog själv att som lärare måste man vara utvärderande hela tiden i det man gör för annars så… 

annars kommer man köra samma sätt hela tiden, man kommer aldrig komma vidare, varken som lärare 

eller för eleverna (Cissi) 

Vi presenterade ovan historikern Ringarps något konspiratoriska urklipp om lärares 

arbetssituation från Skolvärlden (17/1989 s. 14). Urklippet menar att staten, kommunen och 

skolledningen är rädd för lärarens frihet och vill tukta lärarens tid och försvårar således 

dennes professionella yrkesutövande (2011, s 28). Cissi berättar om sin situation, 

vi ska vara så mycket i undervisning och är vi nere på ett visst antal timmar då är det ”ja, men kan du gå 

in och hjälpa i den klassen?”, man ser inte det här att ”men kan jag inte bara få sitta där inne och ha en 

timme till att bara fundera kring min undervisning” och fundera kring ”hur kan jag gå vidare och var…” 

men nej, nej, nej allt ska vara spikat och klart och liksom så mycket som möjligt ska vi vara… och sedan 

är det möten och grejer som vi inte själva styr över och det är dokumenterande som vi inte styr över 

och… så det kan jag nog känna rent spontant att jag känner väl inte riktigt att det går hand i hand där. Och 

det kan göra en lite frustrerad ibland om man säger så (skrattar)… och förbannad ibland faktiskt också så 

(skrattar)… men det är väl det att jag känner att det [utvärdering] är viktigare än någonsin men det är väl 

det vi har minst tid för… 

 De 79,2 % av de svarande i Lärarnas Tidnings undersökning som uppgav att de hade för lite 

tid till planering och uppföljning skulle kanske hålla med om ovanstående beskrivning av 

arbetssituationen. Något som torde kunna stjälpa utvärderandet helt och hållet då Eriksson och 

Karlsson ju menade att en förutsättning för att utvärderingar ska kunna äga rum är att 

arbetstagaren måste ha tid för reflektion kring arbetet (1990, s.166 (167??)). Om, som de 

därutöver säger, ”professionaliseringen i verksamheten ökar behovet av utvärdering” (1990, 

sid 165) så är professionalisering utan tid för utvärdering en ekvation som är svår att få ihop. 

Tid för reflektion verkar alla ha mer eller mindre av, men en mer omfattande utvärdering 

verkar det mer sällan finnas utrymme för. Cissi berättar att hon bara i undantagsfall gör en 

skriftlig utvärdering, 
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mycket läggs i bakhuvudet och så använder man det… men jag skulle ju aldrig kunna visa upp 

några papper på det, för det hinner jag aldrig med… 

Hon talar vidare om att det är viktigt att utvärdera kontinuerligt och att hon gärna skulle 

vilja göra det men, 

det är mycket tiden som det faller på kan jag känna… 

Som vi skrev tidigare menar Margareta Eriksson att det är de professionellas ansvar att 

utvärdera och således ta makten över skolans utveckling (s.2). Man kan då fråga sig åt vilket 

håll lärare vill utveckla skolan eller sin undervisning i synnerhet. Jonas har gott 

självförtroende och betraktar sig som proffs på sina ämnen. För honom är det viktigaste med 

utvärderingar att spegla delmomentets innehåll mot styrdokumenten. Han ställer sig frågor 

som, 

Fick jag med allt, har eleverna fått med allting, är det bitar jag har missat? Varför sa de aldrig 

något om detta, t ex. Då är det ju den biten som skall ringas in, då måste jag ha med mig det nästa 

gång, eller jag måste kolla av med gruppen. (Jonas) 

Ja då går man tillbaka till sig själv, om de inte sa något om det? 

Precis, då har jag ju samtidigt utvärderat min undervisning, för om jag missat något moment då är 

det jag som får skylla mig själv i slutändan så att säga. Då har de inte heller nått målen, det har 

varit dolt för dem så att säga, eller inte varit tydligt nog att detta skulle också läras in. 

Men utvärdering och planering kan hänga ihop? 

Precis, visst gör de det för jag gör ju inte samma misstag en gång till, har jag missat något med 

förra gruppen behöver jag ju inte göra det en gång till. Jag får ju lägga till den byggställningsdelen 

som inte fanns. Och så får jag ju gå tillbaka till den gruppen som inte fick den, jag kan ju inte sluta 

där och vara nöjd med att de misslyckades med sitt prov eller test eller så. Utan då får jag gå 

tillbaka och säga att vi har missat ett moment här- vi måste ta det också. Annars blir det jobbigt för 

er härborta sen, det får ju pedagogerna ansvara för att det kommer liksom ett liv efter den 

lektionen. Så det är ju inte så komplicerat egentligen, men jag kan ju se om man INTE utvärderar, 

om man inte reflekterar över sin undervisning, man bara kör liksom på något mekaniskt sätt, det 

borde ju få förödande konsekvenser. (Jonas) 

Margareta Eriksson tycker som sagt att dagens självständiga arbetstagare bör kunna redovisa, 

förklara och motivera sin undervisning som annars bara fortgår i det tysta (2007, sid 3) och 

McNiff och Whitehead menar att praktiker måste idag själva visa att de är professionella och 

om de inte kan det så bör de inte vara lärare (I Hansson 2011, s19). Och nog är det så, i den 
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utsatta och ifrågasatta position som lärare har idag, att det är en stor fördel att kunna motivera 

hur man har tänkt och varför man har handlat som man har gjort. Jonas berättar: 

det är ju ingen som sätter betyg på mig men jag vill ju ändå veta att jag har gjort allt jag har kunnat 

göra för att få eleverna mot målet så att säga. Sen kan man inte lyckas med alla, det tror jag är helt 

orimligt. Men målet måste vara att göra det. Man kan inte ge upp innan som pedagog liksom och 

därför har man på fötterna när man utvärderar också, det är dokumentationen om det blir 

diskussion efteråt. ”Jaha, vad har ni gjort egentligen, varför gjorde ni inte så här?” Alltså, om man 

nu skulle bli ifrågasatt i sin undervisning så är utvärderingen enormt vital måste jag säga. Den 

känns som en trygghet att ha det nedskrivet, det känns som en trygghet att eleverna lämnat in 

utvärderingen på det vi har gjort, att de också fått vara med och har påverkat ämnet, då känner man 

ändå att ja, de ska ju ha inflytande över sin egen undervisning, det står tydligt 

Cissi förklarar hur hon använder redovisningens resultat i samspel med sina elever, 

ja och så använder jag det inför framtiden, annars är det ju meningslöst och så säger jag också det till eleverna 

att ”nu när ni gjorde den enkäten för det arbetsområdet så var det så här att ni hade de här förslagen så jag 

tänkte att vi… den här gången nu så gör vi något”… så att de känner det att ”jaha, hon brydde sig faktiskt om 

vad vi tyckte och tänkte”, för om man inte kopplar tillbaka det så då finns det ingen anledning för dem att 

tycka och tänka för de ser det inte själva… om jag bara i det tysta använder ett arbetssätt som fanns där så ser 

inte det att ”åh, det var ju det tipset jag gav” för det har de redan glömt bort, utan man måste visa dem att jag 

tog vara på det ni tyckte och tänkte och nu så genomför vi det… (Cissi) 

Erikssons och Karlssons sista förutsättning för utvärdering lyder: ”Slutligen måste en tilltro 

till och ett intresse av att förbättra arbetet föreligga. Detta förutsätter en tillåtande 

arbetsplatskultur, ett klimat på arbetsplatsen som belönar arbete som utvecklas och baseras på 

systematiserade erfarenheter” (1990, sid 167). Margareta Eriksson nämner fördelar med väl 

bedömda utvärderingsunderlag såsom respekt för yrkesgruppen, ökad professionalisering och 

högre lön (2007, sid 2-3). Processen av en allmän professionalisering av hela yrkesgruppen 

lärare är tungrodd och har tagit - och kommer fortsätta ta – lång tid. Men hur ser det ut för den 

enskilde läraren i förhållande till sin närmaste chef, behandlas man med mer respekt eller 

avlönas man med ett fetare kuvert beroende på hur bra man utvärderar? Jonas berättar, 

Ja alltså vi pratar inte så mycket om utvärdering… men det känner jag nog ändå för de vi har nu är 

ju också ganska utvärderande som rektorer… de är ju mycket för det här att vi ska vara lyhörda. 

Önskemål har jag nog aldrig hört från rektor, ”du jag kräver in lite utvärderingar. Jag vill att du 

utvärderar dina…”, nej, det har jag nog inte gjort. Jag hade önskat att det var så, eller att rektor 

kommer och gör mer klassrumsobservationer eller är med också i klassrummet som någon form av 

pedagogisk ledare, som egentligen står i deras tjänstbeskrivning men det känns som att, det hinns 

inte med, hon har så många andra arbetsuppgifter som måste göras. Men jag tycker att det relativt 

avgörande för en lärmiljö att det här kunskapandet mäts på nåt sätt och att man ligger rätt och att 
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man får lite respons på det man gör. Nu får man ju bara respons från eleverna då, men aldrig 

kanske från rektor då, mer än att man har med sig då vid medarbetarsamtal som det heter, då har 

man med sig, ”hur har du jobbat med ämnet?” och då tar man ju upp alla de här bitarna. Jag vet ju 

att min rektor här, hon vet definitivt att jag poängterar utvärderingar på det sättet då hur jag jobbar 

vidare med dem, vad jag använder det till och sådär. Dels för att utvecklas i ämnet men definitivt 

för att få en högre måluppfyllelse. 

Men är det så att rektorn ger lön efter vilka resultat eleverna får? 

Det är rätt mycket saker som ska vara med, men visst, det finns säkert att man mäter, alltså att det 

vägs in i kvaliteten i undervisningen. Vilka resultat har du med dina elever, nu har jag nästan alltid 

jobbat med elever som har extrema svårigheter som man får vara glad för att de når upp till 

godkänt liksom. Jag skulle aldrig få högre lön på Mvg-nivåer om jag bara jobbar med elever som 

faktiskt har svårigheter 

Åsa förklarar att rektorerna inte verkar bry sig så speciellt mycket men berättar om en 

standardiserad enkät som är på väg att implementeras, 

farhågan är ju litegrann nu då för att de var ju väldigt tydliga med när de presenterade det där 

företaget, den där utvärderingen som ska göras på nätet. Där har ledningen vissa specifika frågor, 

till elever som då måste svara och som är samma i vilket ämne de än ska svara på. Och detta säger 

ledningen då att det ska ligga till grund för medarbetarsamtalen vilket gör också att det ligger klart 

till grund för lönesättning och allting sånt. Och då blir det ju, som en del känner att, ja, har du då 

en klass om är duktig, ambitiös där allting fungerar jättebra, du får jättebra… Eller du får en klass 

som kanske är lite svagare, besvärligare. Du får olika värden och det betyder ju inte att du är en 

sämre pedagog på något vis, ska du få sämre lön då? 

Men hur är det med sådana utvärderingar som du gör efter arbetsområden?  

Nej, jag tror inte de är intresserade. Även om vi pratar lite om dem på medarbetssamtal. 

Och det är inget de uppmuntrar? ”Gör utvärderingar och lär er utav dem!” 

Nä. Ja, de säger ju inte att vi inte ska göra det. Men inte heller vad bra att du gör det liksom. Så på 

det viset är det väl kanske bra att det blir att det nu, att det ska göras, men jag tror ju inte på det här 

att det ska göras i slutet på kursen i maj. När alla elever är trötta och bara vill ha sommarlov. Och 

så ska man göra då, alla sina kurser i princip. 

Cissi förklarar att hennes rektor förespråkar elevinflytande, 

Ja, vi ska verkligen låta eleverna vara med… sedan vet jag inte om de nödvändigtvis tycker alltid att vi 

ska göra på ett visst sätt utan jag tror där att de ser, att jag kanske behöver ha mitt sätt att utvärdera… där 

någon annan lärare behöver ha ett annat sätt och att en del av oss kanske är mer utvärderande som 

personer medan andra inte är det och… så att det är inte så att de styr oss i någon riktning men genom att 
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vara som de är, så blir det ändå det här att vi ska veta vartåt vi är på väg och vi ska veta varför vi gör det 

vi gör… och eleverna ska vara delaktiga… så att på det sättet känner jag nog ändå att de vill att vi 

funderar kring vår undervisning och utvärderar den och får en feedback och… och de vill ju gärna… de 

vill ju gärna att vi kritiserar varandra… det har jag förstått, liksom att de vill gärna att vi går in till 

varandra (Cissi) 

Oavsett om det är en tanke likt Eva Hanssons utgångspunkt, att ”barn, unga och vuxna som 

själva är engagerade i sitt eget lärande och öppna för att utveckla sig själva och sin 

kompetens, har en bättre förmåga att verka i dagens samhälle” (2011, sid 5) eller om det är för 

att det står i styrdokumenten, ”Elever ska ges inflytande över utbildningen” (lpo 11, s.16) så 

är samtliga lärare i vår studie måna om att eleverna ska få inflytande över undervisningen. 

Delaktigheten kan leda till större engagemang hos eleverna och bättre 

undervisningsförutsättningar och i förlängningen en professionsutveckling. Jonas berättar, 

Jaja, det här med inflytelsefrågor som alltid diskuteras, hur mycket kan de [eleverna] påverka 

undervisningen och så, det diskuteras ju ofta. Och då tror jag att utvärderingen säger en hel del, för 

den som inte har varit på mina lektioner och inte varit i närheten av mitt ämne eller så, de kan ändå 

läsa vad eleverna har uttryckt sig ”jaha, ni ser ju att de har varit med, de har åtminstone fått säga 

till”, om man säger så. Det finns ett forum i undervisningen som gör att eleverna kan påverka eller 

säga till. (Jonas) 

Eva Hansson (2011) använder begreppet frirum för ett sorts forum för kollegahandledning. Jonas tycks 

här ha skapat ett sådant frirum vari eleverna får agera kolleger. Åsa tar också fasta på elevernas tankar 

och hon är noga med att återkoppla utvärderingarnas resultat till sina elever för att de ska 

känna att det är meningsfullt att fylla i utvärderingar och för att de ska kunna se hur de har 

påverkat undervisningen. Åsa: 

Ja, kommer det fram någonting som är liksom, som klassen tycker, att man får väldigt låga värden 

på, vad det nu kan vara, t.ex. säg att det är, att planeringen var alldeles för snäv, att det var för 

dåligt med tid eller nåt sånt. Då måste man ju titta på det till nästa gång, ”nää, det här var nog för 

kärvt med tid, jag får nog lägga lite mer tid på detta nästa gång”. Eller så kan de ju tycka att det var 

alldeles för lång tid, ”nä vi sitter ju bara och harvar med detta, det tar alldeles för lång tid vi 

tappade ju lusten när vi var halvvägs. Det var bara samma vi höll på med hela tiden.” Och det 

måste man ju klart titta på för- annars blir det ju meningslöst. Annars behöver jag inte göra det. 

Om jag inte bryr mig om det kan jag ju skita i det. Så det är ju ändå lite jobb att göra det. 

Utan större ansträngning kan man känna igen spår av Hanssons (2011) avgränsade och 

utvidgade professionalism i våra informanters svar och på så sätt etikettera olika lärares 

professionalism. Jonas som arbetar på en gymnasieskola lyssnar i och för sig mycket på sina 

elever men verkar i grunden vara präglad av den avgränsade professionalismen och förefaller 
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vara mer än övriga styrd av regler och forskning när han utvärderar vilket man kan känna igen 

i Eriksson och Karlssons uppifrån-och-ned-perspektiv (1990, s.66) som han ofta tillämpar vid 

utvärdering. Jonas förklarar att huvudanledningen till att han utvärderar sin undervisning är, 

att spegla den mot våra matriser och våra styrdokument, har man hamnat rätt? 

Dessutom förklarar han hur han tänker kring pedagogisk vetenskap. Det blir tydligt att han 

använder Vygotskijs forskning som en kulturell artefakt, 

jag utgår ju från de pedagogerna och den pedagogiska vetenskapen som ligger närmast mig. I mitt fall är 

det Vygotskij som ligger närmast. Jag vill komma åt hans tänk kring eleven och så och då är det det jag 

tittar på. Så länge det håller så utvärderar jag från hans teorier det är ett lätt förhållningssätt. Om jag vet 

att den typen av pedagogik fungerar så är det väldigt tryggt att använda det (Jonas) 

Åsa tycks inte ha införlivat styrdokumenten som en kompass i sina utvärderingar på samma 

sätt som Jonas men hon är angelägen att tolka sitt utvärderingsmaterial i förhållande till 

forskning, 

Hur man lär, att man lär tillsammans i en social situation tillsammans med andra och att man också 

behöver kanske ett steg högre än vad man egentligen ligger på för att kunna utvecklas och så 

vidare, men det är ju mer det pedagogiska mer än det är utvärdering.  

Hon gör en klar distinktion mellan pedagogik och utvärdering vilket kan tyda på att 

utvärdering inte är så integrerat i undervisningens planering. Jonas talade ovan om att få 

med alla byggställningsdelar vilket Åsa också berör när hon talar om att man behöver 

”ett steg högre” för att utvecklas, vilket vanligen benämns som Vygotskijs zone of 

proximal development eller scaffolding. Jonas berättar mer, 

det är ju så med kunskap att det är ju en progression i det också. Det bygger på varandra, börjar jag 

med ett delmoment så skall jag ju vara klar med det för att jag ska kunna bygga steg två. Det som 

man kallar för scaffolding, pedagogerna, de gamla hederliga pedagogerna var inne på, alltså 

byggställningar, om ett plan i byggställningen saknas då är det hackeskiva, det kommer aldrig 

fungera i slutänden. Det måste man nästan ha för sina ögon hela tiden när man planerar också, när 

man planerar lektioner och så, vad ska det här leda till. Och då handlar det inte så mycket om 

utvärdering då är det planering av lektioner men jag får en jobbig utvärdering om jag missar något 

av de här byggställningsmomenten. 

Cissi berättar om hur hon uppmanar sina elever att hjälpa henne att utvecklas i sina 

utvärderingar, ”det är nu ni har möjlighet att påverka och ni hjälper mig som lärare om ni talar 

om vad ni inte tycker fungerar”. Hon och Lena är också de som, i enlighet med den utvidgade 
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professionalismen (Hansson, 2011), tycks mest benägna att hjälp av sina kolleger och de är 

öppna för nya idéer och infall vilket man kan likna vid Eriksson och Karlssons nerifrån-och-

upp-perspektiv (s.66). Cissi berättar om sitt arbetssätt vari ett konstruktivt frirum (Hansson, 

2011) verkar få stor plats, 

Och jag tror också att det skulle förhöja också om vi var mera kritiska till varandra, det tror jag 

helt klart att man… och jag kan ju känna då som själv har förmånen i och med att vi ofta är två i 

klassrummet, vi kan ju ibland diskutera och man kan ställa frågan till varandra att liksom ”hur 

tyckte du att det var?”, ”ska vi kanske göra annorlunda någon annan gång?” och man vågar och det 

är klart att det höjer kvaliteten… 

3.3 Kvalitet i praktiken 

Kvalitetens definitioner och kategoriseringar i våra informanters perspektiv 

Vernersson (2007) menar att ”samspelet mellan lärarna och deras elever är synnerligen 

väsentligt för skolans kvalitetsarbete” (2007, s.163). Flertalet tankar som sammanstämmer 

med detta påstående har också uppkommit från våra intervjuade lärare. Nedanstående citat 

kommer från intervjun med Cissi: 

… så jag tror att överhuvudtaget, ska man kunna utvärdera sin undervisning så måste man ha fått 

förtroendet hos eleverna… Det tror jag! Har inte eleverna förtroende för mig så spelar det ingen 

roll hur mycket utvärderingslappar jag lämnar ut eller frågor. 

Liknande påstående går även att finna i intervjun med Jonas: 

… men det tror jag hänger ihop med den egna inställningen kring inflytelsefrågor och så, men det 

kan du ju också se i utvärderingen, om du ber dem utvärdera dig som person och som lärare så kan 

de säkert, om de tycker att det är ett schysst klimat och att de vågar säga till, då kan du nog få en 

del sanningar som du inte visste om dig själv, det tror jag säkert och det har man nog fått några 

gånger, men så har man fått så mycket positiva reaktioner också så man verkligen känner att, ja, 

det är värt att vara här varje dag. 

Om detta påstående är riktigt skulle det betyda att ett öppet klimat där eleverna känner 

förtroende för sina lärare är en förutsättning för att få ärliga svar på sina utvärderingar. Cissi 

kommer återigen in på detta: 

Nä, jag skulle inte få några ärliga svar… Då är allting bara bra, för att litar de inte på mig och på 

min intention… då kommer de aldrig våga kritisera mig. 
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Om man, som Cissi är inne på, gör utvärderingar men inte får några ärliga svar på dem så kan 

inte heller dessa användas i kvalitetsarbetet. Självklart kan man ändå gå vidare med resultatet 

men om det inte motsvarar elevernas verkliga inställning kommer det troligtvis inte leda till 

ökad kvalitet i undervisningen, eller så kommer de saker som verkligen behöver åtgärdas inte 

bli åtgärdade. Vernersson (2007) menar vidare att ”Arbetet med kvalitet och 

kvalitetsutveckling också måste synliggöras och samordnas med den ordinarie verksamheten 

inom skolorna” (2007, s. 163). Detta citat kan kopplas till hur man går vidare med 

utvärderingsresultaten i kvalitetsarbetet och om läraren gör eleverna delaktiga i planeringen 

av undervisningen och även kvalitetsarbetet. Cissi menade under intervjun att: 

… ja och så använder jag det inför framtiden, annars är det ju meningslöst och så säger jag också 

det till eleverna att ”nu när ni gjorde den enkäten för det arbetsområdet så var det så här att ni hade 

de här förslagen så jag tänkte att vi… den här gången nu så gör vi något”… så att de känner det att 

”jaha, hon brydde sig faktiskt om vad vi tyckte och tänkte”, för om man inte kopplar tillbaka det så 

då finns det ingen anledning för dem att tycka och tänka för de ser det inte själva. 

Alltså, en utvärdering som i sig inte reflekteras över eller återkopplas är meningslös eftersom 

den inte ger några efterverkningar, och som vi tidigare var inne på är en utvärdering ofta en 

förutsättning för att som lärare bli uppmärksam på eventuella omedvetna felsteg. Att sedan gå 

vidare med dessa synpunkter och förändra eller rätta till det som tidigare gjorts fel är ett 

viktigt steg i att utveckla skolans kvalitet. Åsa säger: 

Men det är klart, har man ett resultat som är helt uppåt väggarna då måste man ju kanske fundera 

på… och verkligen ta tillvara på den utvärderingen och göra, ”det här måste jag nog göra på ett 

annat sätt” 

Ytterligare en sak som de intervjuade lärarna i studien anser som viktigt för att utveckla 

kvaliteten är öppenhet. Cissi säger: 

… vi kan ju ibland diskutera och man kan ställa frågan till varandra att liksom ”hur tyckte du att 

det var?”, ”ska vi kanske göra annorlunda någon annan gång?” och man vågar och det är klart att 

det höjer kvaliteten… än om jag kan gå in och stänga dörren och köra mitt race och inte visa för 

någon vad jag gör… så att jag tror att det här öppna och att du alltid kan få frågan från någon 

”varför gjorde du så?”, ”hur tänkte du där?” eller… tror jag bara är bra och det gör också så att 

eleverna ibland… du behöver inte ens fråga ibland du får bara veta vad de tycker. 

Öppenheten som Cissi ger uttryck för i citatet gäller både lärare emellan men också mellan 

elever och lärare. Jonas säger: 
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Och sen, vi utvärderar ju eleverna hela tiden, varför skulle inte de kunna utvärdera oss, det är väl 

inget farligt. 

Jonas syftar här på öppenheten mellan lärare och elever vilket, enligt Cissi, skulle kunna vara 

en förutsättning för utvärdering och därmed kvalitetsarbete. Det hon däremot egentligen syftar 

på angående öppenhet mellan lärare, torde vara kollegahandledning, att lärare kan vara så pass 

öppna mot varandra att de kan ge varandra kritik. Cissi menar också i citatet att det höjer 

kvaliteten. Hansson (2011) refererar till Dodd som har visat att ”individers frågeställningar 

om sin egen praktik har haft positiv inverkan på kvaliteten på lärande” (s.11). Att dessa 

frågeställningar om den egna praktiken ställs är ett led i lärares reflektion kring sin 

undervisning, om dessa frågeställningar dessutom ställs till en kollega verbaliseras dem som 

ett redskap för tänkande (Säljö 2000) och blir då mer till konstruktiv kollegahandledning. 

Hansson menar dessutom att fokus idag på lärares lärande är att det skall vara gemensamt 

(2011). 

Ovan beskrev vi vad Eriksson (1998) menar med insides kvalitet. Den insides kvaliteten, 

menar Eriksson, har att göra med till exempel ledarskap, personalutveckling, 

samarbetsformer, skolkultur och styrning av verksamheten i allmänhet. Denna slags kvalitet, 

menar vi, går att skönja i intervjupersonernas uttalanden. När de intervjuade lärarna talar om 

kollegahandledning och öppenhet talar de till exempel även om samarbetsformer och 

skolkultur. 

För att ytterligare kategorisera intervjuerna så tillvida att man kan utröna vilken sorts kvalitet 

det handlar om, skiljer Vernersson (2007) på det modernistiska, det postmoderna, det 

induktiva, det deduktiva samt det abduktiva paradigmet. I vårt fall vill vi hävda att 

intervjuerna till störst del stämmer in på det postmoderna paradigmet. Det postmoderna 

paradigmet bejakar mångfalden, komplexiteten, en provisorisk sanning och den osäkerhet 

som idag präglar våra liv (2007). Enligt det postmoderna paradigmet är alltså kvalitet något 

subjektivt. Det är nämligen vår övertygelse att kvalitet betyder olika saker för alla våra 

intervjuade lärare. Dessutom betyder det troligtvis något helt annat för deras elever. 

Inom den relationella kategorin kan kvalitet vara ett personberoende och situationellt begrepp 

som uppstår och utvecklas inom ramen för möten människor emellan och inbördes i 

vardagliga relationer mellan rektorer, lärare och elever. Många elever i Vernerssons (2007) 

studie betonar, enligt honom själv, betydelsen av mötet mellan dem och lärarna i skolan. 

Kvalitet anses här även vara när undervisningen sker på avsett sett. Avsett sätt kan betyda att 
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man undervisar efter vad som står i kursplaner, något som alla våra lärare säger att de utgår 

ifrån. Enligt detta synsätt är alltså kvalitet att följa angivna regler eller kursplaner, att man 

mäter hur väl man uppnått målen. Jonas säger under intervjun: 

Målen och mål att sträva mot är de viktiga egentligen för att de är där som de ska få med allt, men 

sen hur man gör det är ju den pedagogiska och didaktiska delen som läraren ansvar för; hur 

presenterar jag det här, i vilken form. 

För att närma sig vad som kan tänkas vara kvalitet för våra intervjuade lärare tar vi först 

exempel från Eriksson och Vernersson. Både Eriksson (1998) och Vernersson (2007) tar 

exempel ur situationer från näringslivet där man talar om tjänstekvalitet och där kvaliteten 

ligger i att tillfredställa kunden. Inom skolan kan kunden till exempel vara en elev eller en 

förälder. Eftersom kvalitetsbegreppet alltså kan ha olika innebörd inom olika verksamheter 

gäller det att innan arbete med kvalitetsutveckling sker att fundera över och bestämma vad 

som kännetecknar kvalitet inom den egna (skol-) verksamheten. Vad som kan tänkas vara 

kvalitet för våra intervjuade lärare kan således vara något av det som diskuterats i citaten ovan 

nämligen öppenhet och förtroende. I likhet med Eriksson (1998) skulle alltså dessa saker 

kunna vara förutsättningar för kvalitet för lärarna på deras aktuella skolor. I Holmlund (2004) 

diskuteras (se även ovan) av ett arbetslag på en skola vad som är kvalitet för dem. För dem 

var prioriterade områden delaktighet, jämställdhet, trygghet och respekt. 

Slutligen tar kvalitetsarbetet, enligt Lundström (2004) utgångspunkt i skolans uppdrag, 

relationerna mellan elever och lärare och skolans värden och kultur, vilket vi väl får påstå att 

även alla våra lärare har utgått ifrån när de reflekterar kring sin undervisning. 

3.4 Sammanfattning resultatkapitel 

 

3.1 Utvärdering. I det första av våra tre kapitel har vi till en början ställt oss frågan hur våra 

intervjuade lärare egentligen tänker och gör när de utvärderar i praktiken samt ifall de följer 

forskningens riktlinjer kring utvärdering eller inte. Forskningen föreskriver att utvärdering ska 

dokumenteras, något som våra informanter menar att de sällan hinner med, istället betyder 

utvärdering för dem reflektion. Att lärare reflekterar kring sin undervisning är självklart något 

positivt, men att lärarna har reflekterat betyder däremot inte att de har utvärderat i ordets 

egentliga mening. 

3.2 Professionsutveckling. Vårt andra resultatkapitel inleds med att konstatera att för att 

utvärdering ska kunna äga rum måste ett behov av det föreligga, dessutom måste de som 
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utvärderar ha en tilltro till, och ett intresse av, att förbättra verksamheten. Att förbättra 

verksamheten innebär ju även en professionsutveckling för lärarna där utvärdering kan 

användas som ett mätverktyg. Här kan man slå fast att lärarna ser behovet av utvärdering och 

att de har tilltro och intresse av att utveckla verksamheten men att tiden saknas. Fast man 

mycket väl kan tänka sig att professionella lärare är något som rektorerna är intresserade 

verkar de ändå, ur våra informanters perspektiv, inte särskilt intresserade av deras 

utvärderingsarbete. Vissa forskare menar att för att vara professionell måste man kunna visa 

det, till exempel genom skriftliga utvärderingar.  

3.3 Kvalitet. I kapitlet fastställs att kvalitet är något subjektivt och att en lämplig början i 

arbetet med kvalitetsutveckling består i att fastställa vad kvalitet betyder i den enskilda 

verksamheten. I våra informanters formuleringar kan man ana att öppenhet och uppföljning är 

något de sätter värde på både som en förutsättning för utvärdering men även som en viktig 

aspekt för en välmående skolverksamhet. Förutom detta kan man också skönja en glimt av det 

som Vernersson (2007) kallar för det postmoderna paradigmet vad gäller syn på kvalitet hos 

våra informanter. En sådan syn på kvalitet bejakar bland annat mångfald, komplexitet, en 

provisorisk sanning samt den osäkerhet som, enligt Vernersson, präglar våra liv i dagens 

samhälle.  
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4. Slutdiskussion och didaktiska implikationer 

Till att börja med kan vi konstatera att undervisning är en komplex företeelse som är svår att 

generalisera, därmed blir en mall för utvärdering som fungerar för i alla pedagogiska lägen 

svår att konstruera men om man ser till Hedenquist (1999) och Vedung (2009) så finns det 

åtminstone vissa riktlinjer att följa för hur en utvärdering bör se ut. Hedenquist menar att en 

utvärdering ska vara kritisk och analysera verksamheten, dessutom ska den vara 

väldokumenterad, alltså skriftlig, audiovisuell eller digital. Detta enligt demokratins regler om 

offentlighet och i Vedungs utsaga kan man se likheter då han skriver att utvärdering ska vara 

en: ”noggrann (systematisk, grundlig) efterhandsbedömning, vilket innebär att den måste ske 

enligt regler, som garanterar kvalitet. Denna kvalitetsaspekt innefattar åtminstone ordentlig 

datafångst eller konsekvent tillämpning av värderingskriterier” (2009, s.24). För att följa 

dessa riktlinjer och optimera sina chanser att utveckla sin undervisning borde således lärarna 

ställa det skriftliga underlag de samlat in mot styrdokument och göra en uppifrån-och-ner-

utvärdering (Eriksson & Karlsson, 1990). Efter att ha bearbetat våra intervjuer kan vi 

konstatera att dessa riktlinjer inte är något som våra informanter vanligtvis tycks följa, 

möjligen med undantag för Jonas. Däremot anser alla att kvalitetsarbete är viktigt och 

samtliga är också drivna att utvecklas i sin profession. Att de i sitt kvalitetsutvecklande arbete 

inte per definition utvärderar säger dock inte nödvändigtvis att arbetet de utför inte bäddar för 

professionsutveckling och i förlängningen även kvalitetsutveckling. 

Efter avslutad undersökning är det tydligt att Vedungs (2009) uppgift om att intresset för 

utvärdering som ledde till att begreppet blev synonymt med tankeansträngning under dess 

uppkomst under 60-talet ännu lever kvar hos våra informanter och leder till en överextension. 

Allt från reflektion, samtal, yttrande av åsikter till noggrant tolkande av provresultat i 

förhållande till styrdokument kan vara utvärdering i våra lärares tankar. Och detta är 

förmodligen inget ovanligt, Hedenquist (1999) menar att det råder en begreppsförvirring, det 

behövs utbildning för att sprida begreppets egentliga definition och utbildning om generella 

metoder för utvärdering. Den minsta gemensamma nämnaren och en förutsättning för alla 

dessa metoder för utvärdering är reflektion vilket Eriksson också benämner som navet i 

självvärderingsarbetet (2007, s.4). Detta är något som våra lärare hela tiden återkommer till 

och är således essensen i upplevelsen av fenomenet utvärdering hos våra informanter. 

Reflektion är något man i så fall hellre tar till, dock inte ofta i relation till styrdokument eller 

andra yttre kompasser. För att kort svara på vår första forskningsfråga kan vi alltså konstatera 
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att utvärdering i teorin oftast inte motsvarar den i praktiken hos våra fyra informanter. Trots 

detta upplever de att utvärdering är meningsfullt verktyg för professionsutveckling vilket är 

svaret på vår andra forskningsfråga. Utvärdering har spridda användningsområden hos våra 

informanter. Enligt forskningen kan den användas som ett verktyg för att upptäcka vad som 

kan förbättra kvaliteten i undervisningen, exempelvis används det för att upptäcka hur tid 

fördelas i undervisningens olika moment. Men trots att samtliga säkerligen strävar efter 

kvalitet i undervisningen är det inte helt tydligt att de upplever utvärdering som ett självklart 

medel för att nå dit. 

Vad skulle definitionsenlig utvärdering kunna leda till i skolan? Enligt Margareta Eriksson 

(2007) väcker självvärdering en medvetenhet hos läraren om dennes handlingar vilket gör att 

denne känner sig mer som en, ”’herre’ över sina handlingar och mindre som ’offer’ för andras 

beslut” (s.2) vilket i förlängningen, ”handlar om att ta makten över skolans utveckling”. Detta 

skulle i bästa fall leda till ökad ”respekt för yrkesgruppen” (s.2) och till ökad 

professionalisering och i förlängningen högre arbetstillfredsställelse, ökad status och 

förhoppningsvis högre lön. Detta låter ju naturligtvis bra, men Eriksson och Karlssons 

förutsättningar för utvärdering, bland annat att, ”ett intresse av att förbättra arbetet föreligga. 

Detta förutsätter en tillåtande arbetsplatskultur, ett klimat på arbetsplatsen som belönar arbete 

som utvecklas” (1990, s.167) verkar dock inte vara helt uppfylla på våra informanters 

arbetsplatser. De har inga erfarenheter av något större engagemang i deras utvärdering hos 

sina chefer och något större hopp om högre lön genom att utvärdera sin undervisning verkar 

inte föreligga. Inte heller eleverna verkar särskilt intresserade av att arbeta för att förbättra 

undervisningen. Enligt våra informanters utsagor är många elever trötta på att fylla i enkäter 

och tycka till om undervisningen och eftersom tid är en bristvara i skolan kan säkert många 

lärare som inte ser några fördelar med att utvärdera använda tiden som den tar i anspråk till 

andra arbetsuppgifter. Men även om de inte får någon omedelbar belöning är våra informanter 

måna om att ständigt utvecklas i sin yrkesroll, aldrig stanna upp och att involvera eleverna i 

undervisningens upplägg. Att låta bli att utvärdera kan vara ett kortsiktigt och frestande sätt 

att spara tid när läraren kämpar för att hålla huvudet över ytan men vi tror att ett 

utvärderingsintegrerat arbetssätt kan spara mycket tid och effektivisera undervisningen i långa 

loppet. 

I vår forskningsbakgrunds diskussion kring utvärderingens roll i kvalitetsarbetet går det att 

skönja ett förhållningsätt där utvärdering är det inledande steget i arbetet mot kvalitet i skolan. 

Utvärderingen används som ett instrument för att ta reda på vilka delar av verksamheten som 
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behöver utvecklas för att förbättra skolan. På det sättet är utvärdering, i någon form, 

nödvändig för kvalitetsarbete. Då våra informanter, enligt dem själva, alltid reflekterar som de 

ser som synonymt med utvärdering över sin undervisning kan vi därför påstå att våra 

informanter har för avsikt att arbeta för kvalitet. 

Vernersson (2007) talar om hur viktig relationen mellan lärare och elever är för att kunna 

utveckla undervisningen. Cissi menar dessutom att om inte eleverna har förtroende för henne 

så kommer hon inte få några ärliga svar på utvärderingarna, varpå de i mångt och mycket 

skulle mista sin funktion. När man som lärare planerar sin undervisning utifrån skolverkets 

riktlinjer ska elever ”ges inflytande över utbildningen” (lpo 11, s.16) och ett lämpligt sätt att 

få med dem är att göra utvärderingar där man tar tillvara på elevernas åsikter. Detta arbetssätt 

följer en cirkel där man först utvärderar, sedan planerar undervisningen för att slutligen 

genomföra den. Efter det avslutade arbetsområdet utvärderar man sedan igen varpå cirkeln 

”börjar om”, se figur 1. 

1. Utvärdering 

 

        

              3. Undervisning        2. Planering 

 

Figur 1. Utvärderingen är det första steget att ta i beaktande inför en 

planering av ett nytt arbetsområde. Efter planeringen följer undervisning 

som sedan utvärderas varpå cirkeln börjar om. 

Under 1.4, avgränsningar, nämner vi att det vore intressant att även ge rektorers eller elevers 

bild av utvärdering. En sådan undersökning skulle säkerligen komplettera vår forskning och 

ge nya intressanta infallsvinklar. Dessutom vore det intressant att utföra en 

observationsundersökning för att se konsekvenserna av ett arbetsätt enligt figur 1 i praktiken 

med utvärdering som utgångspunkt. Även en kvantitativ enkätundersökning där lärare i 

Halmstad kommun får frågan om huruvida de utvärderar och där resultatet sedan ställs i 

relation till elevbetyg kunde vara intressant. 
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Vi avslutar med att återgå till vår bakgrund där vi citerade Fjellström (lärarnasnyheter.se 

2010.05.07) som kallar utvärderingen för ett ”spöke som går genom tiden” han antyder alltså 

att utvärdering skulle vara en trend, detta motsägs dock av lärarutbildade civilekonomen 

Lennart Widell (1999) som i sin undersökning citerar utbildningsledaren Thorbjörn Jonsson i 

Karlskoga kommun, ”Skolan uppfattar utvärdering som ett mode och verkar anse att det är 

lika bra att ligga lågt och vänta tills dess att det blåst förbi. Med det tror jag inte att det 

kommer att göra, utvärdering är här för att stanna” (s.17). 
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