
Tre poänger på 75 min

• Vilket sammanhang skapar vi för vår verksamhet och vårt 
förbättringsarbete?

• Hur kan vi undvika instrumentalitet och skyltfönster

• Vad använder vi för mätvärden och hur kan vi förstå det vi 
mäter? 



Forma&v organisa&on 
& 

klok bedömningskultur



Klok bedömningskultur

• Rättssäkerhet & 
likvärdighet

• Respektfullt, uppmuntra 
det korrekta, 
motiverande, skapa 
nyfikenhet



Två tankar samtidigt…

• Barns rätt att lära och utvecklas • Lärares myndighetsutövning

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR… SÄTTA KORREKTA BETYG



FRIUTRYMME 

LÄRARE SOM FRONTLINJEBYRÅKRAT

Friutrymme, 
likvärdighet…

Rättssäkerhet, 
likvärdighet…



Så använder du kursplanerna - Skolverket





”Vi forskare trodde aldrig att lärare skulle hålla i styrdokumenten 
så hårt.” 

Christian Lundahl Vetandets värld P1 



Friutrymme och styrdokument

”När en gympalärare berä9ar för mig a9 han förra vintern tog ut hela sin
högstadieklass för a9 åka pulka. Han ville banne mig göra något kul för
dom. Men hur han hade tvekat in i det sista. Han kände a9 det inte var
rä9. Inte skola. Hur skulle han få in det i läroplanen och hur skulle de9a
sedan bedömas.

När jag hör berä9elser som dessa så knyter det sig i magen på mig. Jag
tänker och tänker och tänker. Det måste finnas något annat. Det måste
finnas andra sä9 a9 lära. Vad si9er knuten?”

Micke Gunnarsson 2016



Bild: Janetta Nyberg

Performativt tryck – decentraliseringens paradox

Anette Jahnke ”Får en profession som inväntar lösningar uppifrån…”



Illustration: Robert Nyberg



Vilka 
belöningssystem 

finns i vår 
verksamhet?



Vad går förlorat i jakten på bevis?

När tidigare misslyckanden blir viktigare än det 
man har framför sig…

Bedömning för lärande blir snarare lärande för bedömning 



Vilka tecken kan vi se?

• Efterfrågan ökar på ”rätt” svar

• Skyltfönster & instrumentalisering



”Bregreppsdriven förändringsintervention”



Formativ bedömning – eller inte?

Forskare tycks överens om att klassrumsimplementering av
formativa praktiker behöver stödjas av processer där professionellt
lärande ges utrymme, men i realiteten saknas ofta sådana
processer. Man har kunnat se att avsaknaden av kollegialt lärande
bland lärare och skolledare många gånger innebär att pseudo-
formativa praktiker utvecklas, där förståelsen av formativ
bedömning tenderar att bli instrumentell och kopplad till ett mer
rituellt arbete med ett generellt metodpaket.

(Hirsh & Lindberg (2015). Formativ bedömning på 2000-talet.) 

När vi jagar tecken på 
kvalitet i undervisningen 
finns det risk att vi leder 
mot en skenbar praktik?



Skyltfönstret

”A# härma andra skolor är e# effek1vt sä# a#
finna bra skolutvecklingsstrategier. Men ibland
är det komplicerat a# omsä#a dem eller få dem
a# fungera på den egna skolan. Då hamnar
strategierna mest i ”skylAönstret” för a# visa a#
man är med på tåget! Vad befarar du har
hamnat i skylAönstret på din skola?”

Ulf Blossing GU



Mål eller
Medel?

”Implementeringsinriktad förvaltning/styrelse” 



Jakten på rätt metod

Om skolans professionella inte fullt
förstått hur de nya idéerna förväntas
inverka på undervisningen, så brukar
dessa endast tas emot på ett mer ytligt
plan.

Detta kan förklaras med att de
professionella tolkat de nya idéerna inom
ramen för sin befintliga förståelse, vilket
ofta endast resulterar i en finjustering av
rådande undervisningsmönster istället för
att en djupgående förändring inträffar.

Timperley 2011



Varför gör vi det vi gör?

”Om inte lärarna vet vad det de 4llgodogör sig ska ha för
effekt, varken på dem själva eller i förlängningen på
eleverna så lär de nya kunskaperna få begränsad
användning.”

Henrik Nilsson Linnéuniversitetet



Vad behöver vi förbättra?

LÄRANDEMÅL

• När arbetsområdet är slut ska eleverna ha 
utvecklat sin förmåga att läsa skönlitteratur 
och föra resonemang om textens budskap.

• När arbetsområdet är slut ska eleverna ha 
utvecklat sin förmåga att formulera en 
resonerande text.

Eleven ska utveckla 
förmågan att...och kunna 

(verb)....

VI BEHÖVER BLI 
BÄTTRE PÅ ATT 
FORMULERA 

LÄRANDEMÅL



VARFÖR BEHÖVER NI BLI BÄTTRE PÅ ATT 
FORMULERA LÄRANDEMÅL?

1. Vad har lärandemål för funktion?

2. Hur lever vi upp till den funktionen idag?

3. Vad lever vi inte upp till och varför gör vi inte det?

4. Om vi blir bättre på att formulera lärandemål, vad händer då?

5. Kan vi få det att hända utan att formulera lärandemål på ett 
visst sätt? Ge exempel.

6. Utifrån detta vad är det då vi behöver bli bättre på?



”Forskningslitteracitet används för att
beteckna förmågan att förstå, värdera
och använda vetenskaplig kunskap i ett
speciellt sammanhang, i det här fallet
förskola och skola.”

(Sven Persson utifrån Barton 2004)



DET BLEV TEKNISKT-
INSTRUMENTELLT

ISTÄLLET FÖR…

”RÄTT SAK PÅ 
FEL SÄTT”





Hur kan vi leda vår verksamhet för att undvika det tekniskt-
instrumentella & skyltfönster?

Hur tänker vi kring 
instrumentalitet, 
skenbar praktik 

(skyltfönster) och 
mål/ medel?

Hur värnar vi vårt 
friutrymme, 

samtidigt som vi står 
upp för 

styrdokumenten?



Att vara del av en profession…

• Vilken utveckling och vilket lärande möjliggör min 
undervisning?

• Vilken utveckling och vilket lärande möjliggör den utbildning 
vi organiserar?

• Vilka hinder uppstår?

OTL



ATT SÄTTA STRÅLKASTARLJUSET PÅ SIN EGEN 
VERKSAMHET



Organisera för skolframgång

• Kollegialt lärande – samarbete & 
samordning en utvecklad norm.

• Elevers lärande & lärarledarskap i 
fokus – formativt förhållningssätt

• Målinriktad ledning, använda 
resultat som injektion i 
verksamheten – formativ 
organisation



Klok bedömarkultur & systematiskt 
kvalitetsarbete

”Varje gång en konsult, skolutvecklare eller skolledare säger "systematiskt kvalitetsarbete" dör en kattunge i Nordeuropa”

VILKET MOTSTÅND FINNS OCH HUR FÖRSTÅR 

VI DET MOTSTÅNDET?



Vad firar vi som bra resultat – ”När äter vi den 
j-la tårtan?”



Den ständiga jakten på högre måluppfyllelse

Vad är ett bra/bättre resultat på enheterna 
2020 i relation till 2019?

• Kan ett lägre meritvärde 2020 än 2019 i åk. 6 och åk.9 vara ett ”bra” resultat?



Vad är e( bra resultat?

Åk.9 
2019

Åk.9 
2020



Resultat som injektion i verksamheten

”Träningen att försköna är den 
kloka analysens största fiende…”

Niclas Rönnström SU



Vad har vi för förbättringskultur? 
”Hur skapar vi en förbä9ringskultur där förbä&ring är en naturlig del av
skolans arbete (norm), utan a9 det innebär a9 någon är dålig eller a9
förbä9ring kopplas @ll a9 nya projekt behöver startas?”



FRÅN KLASSRUM TILL HUVUDMAN…

OCH FRÅN HUVUDMAN TILL KLASSRUM…

BÅDE MÖNSTER 
ÖVER TID MEN 

OCKSÅ AKTUELLA 
ELEVER JUST NU

Vad beror resultatet 
på och vad 

undersöker du i den 
egna undervisningen?



FRÅN KLASSRUM TILL HUVUDMAN…

OCH FRÅN HUVUDMAN TILL KLASSRUM…

BÅDE MÖNSTER 
ÖVER TID MEN 

OCKSÅ AKTUELLA 
ELEVER JUST NU

Vad beror resultatet 
på och vad 

undersöker du i den 
egna undervisningen?



BEDÖMNING EN GIVEN DEL AV YRKET

”No matter how well you describe something, how well
you illustrate and explain it, students invent some new
way to misunderstand what you have said.”

Nuthall (2007) The hidden lives of learners



VARFÖR GÖR VI DET VI GÖR NÄR VI GÖR DET 
OCH ÄR DET, DET BÄSTA SÄTTET ATT GÖRA DET 

PÅ FÖR DE MEDARBETARE, BARN, ELEVER VI 
HAR JUST NU?

HUR VET VI DET VI VET NÄR VI VET DET OCH 
HUR VET VI DET? 



Skolans utvecklingsområden

• Vad har vi uppmärksammat? 

• Vad vill vi ska hända kort sikt och lång 
sikt?

• Hur ska vi få det att hända 

• Vad indikerar att vi är på rätt väg?

• Hur vet vi att vi nått våra mål?  



Vilken typ av likvärdighetsproblematik har ni 
identifierat? 



Likvärdighetsproblematik – skillnader mellan 
skolor/grupper/klasser

• Organisatoriskt, resurser etc. 

• Skillnader i kompetens

• Skillnader i syn på uppdrag

• Skillnader i syn på bedömning & betyg

God undervisning rör sig ständigt mellan planering
och struktur å ena sidan, och följsamhet och
anpassning utifrån elevgruppens utveckling å andra
sidan. Det är en central uppgift för lärare att planera
och leda undervisningen med tydliga mål i sikte, men
samtidigt ha beredskap för att ompröva, ändra och
anpassa undervisningen beroende på hur den fungerar
i den aktuella elevgruppen eller för enskilda elever.

https://arenaide.se/rapporter/darfor-far-vi-fler-obehoriga-larare/



”Vilka lärare önskar sig inte bättre elever?”
Exakt dessa elever
”Betydelsen av att respektera och värdesätta i själ och hjärta EXAKT de elever som man har 
framför sig, och utforma undervisningen med utgångspunkt i dessa elever. Eleverna ska inte 
omformas till någon idealbild av den ”perfekta” eleven, utan ges utbildning och 
undervisning. Även om det är utmanade och krävande. Det är just detta som likvärdighet 
handlar om. På riktigt… Vi tror att om det i ”väggarna” i skolan sitter en önskan om andra 
elever, då spelar det ingen roll hur många insatser som görs, hur mycket man lär sig 
kollegialt eller hur bra förutsättningar som ges till lärare och ledning. Insatserna man gör 
riskerar att i alltför hög grad syfta till att omskapa eleverna istället för att utveckla 
undervisningen på skolan.”

Anette Jahnke & Åsa Hirsch

ELLER ÖNSKAR VI 
OSS 

BÄTTRE LÄRARE



Den ständiga jakten på högre måluppfyllelse



Vad är mätbart och när?
STYRKEDJAN

Peter Wall Karlstads universitet

Idén är inte att göra målen lätt 

mätbara, idén är att mäta rätt saker 

vid rätt tillfälle…



Vilka är viktiga parametrar att titta 
på som ger en bra analys 
för fortsatt professions-
& utvecklingsarbete…



Hur vet vi det vi vet och hur vet vi det?

ANALYS



Förutsättningar

• Skolan är komplex (mängder av variabler)

• Svårt att isolera variabler

• Avsaknaden av viktiga delar (vad vet vi om undervisningen?)

• Data är många gånger osäkra (baseras på enskilda individers 
bedömningar)

• Sällan man gör bara en insats och lämnar resten oförändrat

• Alltid nya elevkullar



Förutsättningar

• Skolan är komplex (mängder av variabler)

• Svårt att isolera variabler

• Avsaknaden av viktiga delar (vad vet vi om undervisningen?)

• Data är många gånger osäkra (baseras på enskilda individers 
bedömningar)

• Sällan man gör bara en insats och lämnar resten oförändrat

• Alltid nya elevkullar

Analys hjälper oss reducera komplexiteten och…

- hitta lämpliga utvecklingsområden

- utesluta vissa förklaringar



Jan Håkansson 210426

Anette Jahnke: ”Våga stanna upp i analysen, hur kan vi verkligen förstå våra problem?”



Vems nöjdhet jagar vi och vad innebär det att 
vara nöjd?



VAD ÄR DET HÄR ETT TECKEN PÅ?

Vilka är viktiga parametrar att titta 
på som ger en bra analys för 

fortsatt professions- & 
utvecklingsarbete 

– Hur tar man sig bakom siffrorna





50 nyanser av F
Vad kan läsas ut 

av elevers 
kunskapsresultat?



PROGRESSION
Material som är framtaget till våra 

nyanlända elever kan nyttjas av alla för 
att samtala om progression innan E

Här är Kartläggningsmaterialet steg tre 
och Nya språket lyfter. Framför allt har 
vi inspirerats av cirkeldiagrammet som 

ett sätt att illustrera elevens kunnande i 
olika ämnesspecifika förmågor. Vi har 
testat det sättet att synliggöra i flera 

olika ämnen.



”Våra F beror på att vi har många nyanlända.”

• Inom ramen för gruppen nyanlända vilken typ av F har vi?

- Språkliga hinder, på grund av annat modersmål, för såväl lärande som möjligheter att 
kommunicera kunnande

- Språkliga hinder, på grund av annat modersmål, för att kommunicera kunnande
- Skolsvårigheter på grund av mående
- Skolsvårigheter på grund av någon form av diagnos
- Svårt för vissa delar av vissa ämnen
- God progression men ännu inte vid E

Ett vanligt uttryck som inte går att göra 
något åt, vi kan inte gör eleverna 

mindre nyanlända utan här blir det 
viktigt att försöka få fatt på vilken typ 
av F eleverna har så att rätt åtgärder 

sätts in.



”Resultat som injektion in i verksamheten”
Ämneslag:

1.Vad har skett med era resultat sedan tidigare år? Vilka trender, tendenser kan ni uppmärksamma (3–5 års cykel)? 

-T.ex. de F som ni har, vad ligger bakom elevernas F. Är det till exempel specifika delar i ämnet som elever återkommande har svårt 
för? Eller finns det andra återkommande orsaker till de F som sätts i ämnet?

-Finns det betygssteg som saknas i större omfattning, återkommande? Till exempel betygen B och A, finns det i så fall återkommande 
delar/inslag där eleverna har svårt att utveckla de högre kvalitéerna? 

-Finns det skillnader mellan pojkar och flickors betyg i era ämnen? Vad ligger bakom dessa skillnader, finns det till exempel specifika 
delar/inslag där skillnaden är mer tydlig än andra? 

-De elever som till exempel får betyget E, har de några gemensamma nämnare? Finns det delar/inslag här som eleverna återkommande 
har svårt att utveckla vidare?

Hur ska ni förhålla er till detta kommande år? Vad kommer påverka undervisningen, vad vill ni prova, hur önskar ni utvärdera?
Visar er analys behov på andra typer av insatser som kompetensutveckling eller liknande?



Hur följer ni elever över -d? 
De elever där ni 
sä3er in -diga 

insatser hur klarar 
de sig längre fram?



Vad funderar vi på?

Avbrott i vuxenutbildningen –
vilket typ av avbrott har vi? 

Får jobb Kommer in på 
annan utbildning

Klarar inte av 
studierna

Psyko-
sociala 

bekymmer

Språkliga 
bekymmer

Avsaknad av 
förkunskaper

Vad gör vi när vi vet? 

Hur tar 
vi reda 
på det?

Avbrott är ett vanligt mätvärde i vuxenutbildningen. 
Här har vi två anledningar som ses som positiva 
avbrott och som inte kräver någon åtgärd från 

verksamheten. Om avbrotten däremot beror på att de 
studerande inte klarar av vår undervisning då behöver 
vi undersöka frågan vidare. Här kan man inspireras av 
Majas ”Varför-frågor”. Så precis som vid omdömen så 
kan samma siffror vara tecken på något positivt eller 

något som behöver arbetas med. Vi måste bakom 
siffrorna för att sätta in rätt åtgärd.



Vad funderar vi på?

Avbrott i vuxenutbildningen –
vilket typ av avbrott har vi? 

Får jobb Kommer in på 
annan utbildning

Klarar inte av 
studierna

Psyko-
sociala 

bekymmer

Språkliga 
bekymmer

Avsaknad av 
förkunskaper

Vad gör vi när vi vet? 

Hur tar 
vi reda 
på det?



Rigga en organisation där det alltid finns 
utrymme att samtala om undervisning och att 

pröva saker i undervisningen

• E:ersom det inte finns någon magisk metod så behöver vi u>från vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet pröva olika saker i vår undervisning och analysera hur de
landar.

• Istället för aA hela >den fokusera på vilka elever vi har och hur ”de är”, fokusera på
hur undervisningen landar hos de elever vi har. Analysera undervisningens uEall och
fundera hur de är möjligt aA skruva i undervisningen i första läget. Det är mycket
svårare aA ”ändra” eleverna.



Undervisning

”A, som lärare urskilja aspekter av sin undervisning,
sä,a ord på den och analysera den kräver e,
fördjupat kollegialt samarbete mellan lärare. Det är
svårt och arbetsamt.”

Anette Jahnke & Åsa Hirsch



Hur pratar vi om vad som är bra resultat och vad innebär 
det att vara bra lärare och skolledare på er skola/i er 

kommun? 

Värna om klok bedömningskultur



Kontakt

Anna Karlefjärd

Anna.karlefjard@gmail.com
Anna.karlefjard@kau.se

Telefon 0705648211

mailto:Anna.karlefjard@gmail.com
mailto:Anna.karlefjard@kau.se

