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”…a	  field	  that	  works	  to	  further	  scien:fic	  understanding	  of	  learning	  as	  
well	  as	  to	  engage	  in	  the	  design	  and	  implementa:on	  of	  learning	  
innova:ons,	  and	  the	  improvement	  of	  instruc:onal	  methodologies”	  
	  

Utgångspunkt 1: Målet med utbildning 
är att alla elever utvecklas, dvs: 

	  

i)  Vågar/vill	  	  arbeta/pröva	  
ii)  Gör	  framsteg	  &	  känner	  aI	  de	  gör	  framsteg	  
	  
	  

	  
	  

 på Blädderblock 	  
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Utgångspunkt 2: Med det som mål…   
	  

…behöver	  vi	  förhålla	  oss	  kri:skt	  och	  konstruk:vt	  :ll	  
	  

a)  Mo:va:onsbegreppet	  
b)  Hur	  vi	  talar	  om	  lärprocesser,	  bedömning	  och	  mål	  
c)  När	  hur	  och	  varför	  vi	  bedömer	  
d)  Konstruk:onen	  av	  mål	  
e)  Idéer	  om	  vari	  varia:on	  består	  
f)  Digitaliseringsstrategier	  
	  
	  

	  
	  

 på Blädderblock 	  

”Motivation”  
 

Mo:va:on	  =	  DrivkraRen	  som	  gör	  	  
(i)  aI	  man	  säIer	  igång	  en	  viss	  ak:vitet	  &	  
(ii)  aI	  man	  fortsäIer	  med	  en	  viss	  ak:vitet	  	  
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Motivation – emotionella drivkrafter 
 

Känna 

 

Motivation – emotionella drivkrafter 
 

Känna 

• Engagemang, Lust 

Motivation – emotionella drivkrafter 
 

Känna 

• Engagemang, Lust 

• Utmaning 

• Nyfiken, Intresserad 

• Att jag inte vill ge upp 

• Att jag vill undvika något / nå något  

• Att jag längtar efter något 

 

 

Tänka brett om motivation 
 

 

”Känna att det är lustfyllt eller roligt”  

 – bara en aspekt. 
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Tänka brett om motivation, forts. 
 

”Despite all the literature on joyful learning 
– some parts of making brains do new 
things are just hard.” 

Skapa motivation för lärande 
– fem centrala faktorer 

1. Viss egenkontroll, få göra vissa val 

2. Lagom svårighetsnivå 

3. Gemensam produktivitet 

4. Lära att självbelöna och träna uthållighet  

5. Mening och sammanhang 

1. Viss egenkontroll 2. Lagom svårt 
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3. Gemensam producerande	  
4. Lära att självbelöna och träna uthållighet 

5. Meningsfullhet 
 
 

5. Meningsfullhet 
- för framtiden. 
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5. Meningsfullhet 
- för framtiden. 

 

Att hjälpa elever med motivation 
kräver mer än ”pepp” 

 
Vi måste stödja både 

-  den detaljerade innehållsrelaterade 
lärprocessen   & 

-  tilltron till den egna förmågan 

 

Träna	  a'	  inte	  ge	  upp	  

•  Elevstöd	  för	  aI	  utveckla	  produk:v	  
uthållighet	  byggs	  bäst	  med	  en	  
kombina(on	  av	  (i)	  ämnesnära,	  
informa:onsrelaterade	  tekniker	  
och	  (ii)	  strategier	  som	  utgår	  från	  
elevers	  upplevelser	  och	  särskilt	  
deras	  självbild.	  	  

	  	  
	  

“Beyond	  ‘You	  can	  do	  it”’	  Developing	  mathema(cal	  perseverance	  in	  
elementary	  school”.	  Bass	  &	  Loewenberg-‐Ball,	  2015.	  
“Mo(va(ng	  exper(se:	  Equipping	  novices	  with	  the	  mo(va(onal	  tools	  
to	  move	  beyond	  failure”.	  Chase,	  2013.	  	  
“Perseverance	  is	  crucial	  for	  learning.	  ‘OK!	  But	  can	  I	  take	  a	  break?’”.	  
Silvervarg,	  Haake	  &	  Gulz,	  2018.	  AIED,	  2018,	  The	  London	  Learning	  
Fes(val.	  
	  

Skapa motivation för lärande 
– fem centrala faktorer 

1. Viss egenkontroll, få göra vissa val 

2. Lagom svårighetsnivå 

3. Gemensam produktivitet 

4. Lära att självbelöna och träna uthållighet  

5. Mening och sammanhang 
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”Jag	  trodde	  a*	  om	  jag	  mo-verar	  eleverna,	  så	  blir	  de	  
framgångsrika.	  Men	  det	  är	  fak-skt	  tvärtom.	  Det	  är	  
när	  de	  når	  framgång	  som	  de	  blir	  mo-verade.”	  

Craig	  Barton	  (2019)	  

Skolans lärfientliga bedömningsspråk 
och målformuleringar  

HUR PRATAR VI OM ELEVERS ARBETEN? 
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JÄMFÖR: 
•  Det är jätteintressant det du beskriver här 

om hur arter försvinner och nya tillkommer, 
men som läsare blir jag inte helt övertygad 
här på slutet av sidan.  

•  Hur tänker du om invasiva arter? Jag skulle 
vilja att det framgår mer precist än nu. 

•  Och i nästa version vore det bra med en 
illustration till det viktiga begreppet 
”ekosystem” för att lyfta det och 
kommunicera det riktigt väl till läsaren. Jag 
är gärna med och bollar illustrationsidéer. 

	  

MED: 

•  Dina förmågor att beskriva och 
argumentera är relativt goda. 

•  Du har en tillfredsställande 
begreppsanvändning – men kan utveckla 
din förmåga att använda mer precisa 
begrepp.  

•  Du behöver jobba mer med din förmåga 
att kommunicera med kombinationer av 
text och illustrationer.  

VAD PRATAR VI OM? VAD PRATAR VI OM? 
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BEDÖMNINGSSJUKAN I SVENSK 
SKOLA 

•  Fokus har kommit bli hur elever kan 
demonstrera förmågor och kunnande 

•  Ämnesinnehåll har kommit att bli 
medel för att eleverna ska kunna visa 
sina förmågor   

	  

	  	  
hIp://pedagogstockholmblogg.se/larandebedomning/tag/bedomningsmatris/	  

BEDÖMNINGSSJUKAN: EN SKOLA SOM 
SYSTEMATISKT STRESSAR? 

”Du-‐och-‐dina-‐förmågor”	  
	  

•  Våra	  unga	  har	  full	  upp	  med	  si'	  jag,	  
sin	  självbild,	  si'	  ego	  

•  Sociala	  medier	  har	  ökat	  pressen	  
	  	  	  
	  	  

BEDÖMNINGSSJUKAN: EN SKOLA SOM 
SYSTEMATISKT STRESSAR? 

”Du-‐och-‐dina-‐förmågor”	  
	  

•  Istället	  för	  aI	  vara	  :llflyktsort	  och	  
motvikt	  :ll	  fokuset	  på	  ”jaget”,	  
tenderar	  skolan	  aI	  haka	  på	  	  

	  	  	  
	  	  

VINST ÄMNESFOKUS 
Involvering i något annat, en 
uppgift/tema där jag glömmer mig 
själv (mina förmågor, mina 
framträdanden) 
…  är ofta ett kraftfullt bränsle för 
lärande och utveckling av olika 
förmågor!   . 
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BEDÖMA, UTVÄRDERA, TESTA 

Hur	  stödja	  elever	  med	  dålig	  självkänsla	  
utan	  tro	  på	  sin	  egen	  förmåga	  och	  med	  
rädsla	  för	  aI	  misslyckas–	  hur	  få	  dem	  aI	  
våga	  pröva	  och	  utvecklas?	  	  	  
	  
	  

	  	  

BEDÖMA, UTVÄRDERA, TESTA 

Hur	  stödja	  elever	  med	  dålig	  självkänsla	  
utan	  tro	  på	  sin	  egen	  förmåga	  och	  med	  
rädsla	  för	  aI	  misslyckas	  –	  hur	  få	  dem	  
aI	  våga	  pröva	  och	  utvecklas?	  	  	  
MÅNGA	  TESTER:	  
i)  Fokus	  produkter	  a'	  förbä'ra	  
ii)  Svårighetsnivå	  som	  gör	  a'	  möjligt	  
iii)  Aldrig	  nämna	  betyg,	  matriser	  etc.	  

	  

	  	  

BEDÖMA, UTVÄRDERA 

Belöna/berömma processen! 
•  Ansträngning 
•  Uthållighet 
•  Strategi 
•  Fokus 
•  Förbättring i någon av dessa 

KONSTRUKTION AV MÅL 

Generellt är E-nivån inadekvat 
konstruerad för resurssvaga elever. 

 
– etisk skandal 
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VÄSENTLIG VARIATION 

Hur mycket insatser man än sätter 
in kommer det ta längre tid för 
elever med svag teoretisk begåvning 
att lära sig samma sak som mer 
typiskt utvecklade kamrater. 
 
Särskilt svåra/omöjliga är sådana 
mål som bygger på abstrakt 
teoretiskt tänkande. 

VARI BESTÅR DEN MEST RELEVANTA 
VARIATIONEN AVSEENDE LÄRANDE?    

•  Alla	  mänskliga	  egenskaper	  och	  drag	  
följer	  någon	  variant	  på	  en	  
normalfördelningskurva	  

•  För	  allt	  lärande	  varierar	  Tden	  det	  tar	  
a'	  erövra	  e'	  visst	  kunnande	  	  

CENTRAL VARIATION 

•  Tiden	  det	  tar	  aI	  erövra	  eI	  visst	  
kunnande	  

•  Dvs.	  hur	  mycket	  arbete,	  träning	  och	  
:d	  som	  krävs	  

à	  	  vilket	  måste	  med	  i	  ekva(onen	  för	  
”alla	  kan	  nå	  x,	  y,	  z…..”	  
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CENTRAL VARIATION 

•  …	  Naivt	  tro	  aI	  ’om	  vi	  hiIar	  räI	  
metod	  och	  stöd	  för	  varje	  elev	  i	  
klassrummet	  så	  	  kan	  alla	  lära	  sig	  X	  	  –	  
eller	  nå	  målet	  X	  –	  	  under	  samma	  
:dsspann.	  	  

CENTRAL VARIATION 

•  …	  Naivt	  tro	  aI	  ’om	  vi	  hiIar	  räI	  
metod	  och	  stöd	  för	  varje	  elev	  i	  
klassrummet	  så	  	  kan	  alla	  lära	  sig	  X	  	  –	  
eller	  nå	  målet	  X	  –	  	  under	  samma	  
:dsspann.	  	  

•  Centrala	  variaTonen	  inte	  i	  vilka	  
metod	  som	  passar	  olika	  elever	  utan	  
hur	  mycket	  Td	  som	  krävs	  

TILLBAKA TILL MÅLKONSTRUKTION 

•  För	  elever	  med	  svag	  teore:sk	  
begåvning	  finns	  ingen	  möjlighet,	  ens	  
med	  orimligt	  mycket	  :d,	  aI	  de	  ska	  nå	  
vissa	  mål.	  	  

•  à	  moraliskt	  	  fel	  aI	  förespegla	  dem	  
aI	  det	  är	  möjligt	  

	  


