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Bilaga B:   
Egenvärdering
 
 
Genomföra egenvärdering och kollegial återkoppling

Egenvärdering med hjälp av matriser har visat sig vara ett framgångs-
rikt sätt att utvecklas (jfr Lindström 2008; Lindström, Ulriksson & Els-
ner 1998; Wiggins 1998). Matriserna definierar kriterier som förtydli-
gar och definierar olika utvecklingssteg och kan med fördel användas 
när det utvärderade området är komplext och mångfacetterat, som 
ofta är fallet i undervisnings- och utvecklingssituationer (Anderson & 
Kratwohl 2001). 

Återkopplande samtal är ett kostnadseffektivt sätt att utveckla pro-
fessionen och ger ofta goda resultat om de genomförs i grupp under för-
utsättning att atmosfären är respektfull och tillåtande och att gruppen 
har ett gemensamt intresse av att utforska det aktuella ämnesområdet 
(Andersson & Persson 2002; Pihlgren & Fröman 2009). Också kollegialt 
lärande har goda förändringseffekter på pedagogers undervisningsprak-
tik (Utbildningsutskottet 2013). 

Materialet1 som presenteras här bygger på idén om att förskollärares 
och barnskötares utveckling kan stödjas genom dialogen med andra pro-
fessionella, i en fortlöpande process där reflektion och utvärdering utgår 
från kända kriterier och gemensamma underlag. Genom att förskol- 
läraren och barnskötaren vid flera tillfällen ges möjligheter att reflektera 
över undervisningens målsättningar och idéer i förhållande till sin egen 
praktik, integreras också förståelsen av hur praktiken behöver utvecklas. 
Matriserna beskriver kännetecken i tre nivåer: den nedersta nivån visar  
på undervisning med utvecklingsmöjligheter, nästa nivå visar att för-
skolläraren eller barnskötaren är på god väg och den översta nivån visar  
expertnivån. De fem undervisningsansvaren utgör kriterier och inom 
varje kriterium och nivå beskrivs viktiga kännetecken. Genom att använ-
da följande arbetsgång kan styrkor och utvecklingsområden synliggöras:

1 Materialet bygger på resultat från följeforskningsprojekt och utvecklingsprojekt i Ekerö 
kommun och Sollentuna kommun, se Pihlgren & Sollentuna kommun (2017, 2018). 
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1. Gör en egenanalys: Reflektera över dina styrkor och utvecklingsmöj-
ligheter som förskollärare, blivande förskollärare eller barnskötare
genom att fylla i matrisens olika områden. Använd gärna en över-
strykningspenna så ser du snabbt resultatet. Det kan hända att du
inom samma kriterium markerar kännetecken på olika nivåer. På så
sätt ser du också vilka dina utvecklingsområden kan vara.

2. Definiera 2–3 utvecklingsområden utifrån egenanalysen.
3. Träffas i arbetslaget eller två och två för att presentera era analyser

och ge återkoppling till varandra. Som underlag för återkoppling kan
följande frågor användas:
a. Har den som gjort egenanalysen gjort en rimlig analys? Finns det

något som skulle kunna värderas annorlunda?
b. Rör de definierade utvecklingsmålen viktiga områden? Saknas

något väsentligt?
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