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INNEHÅLL
Hur skapa en undervisning som utgår från elevens 
perspektiv och där du fokuserar på kunskapens 
användarvärde framför formella krav?

Hur skapa en relation till eleverna som gynnar deras 
lust att lära?

Vad kännetecknar lärare som får elever att trivas och 
utvecklas i skolan?

Hur engagera och uppmuntra eleverna att tänka 
själva – att äga sitt lärande – samt att ha höga 
förväntningar på sig själva?

Hur skapa en meningsfull, utmanande och 
motiverande undervisning med tydliga och höga 
förväntningar?



MOTIVATION 

HOS ELEVER

Komma till skolan

Gå till lektioner

Arbeta på lektioner

Genomföra uppgifter

Göra läxor

Läsa på till prov

… etc…

Den drivkraft som får dem

att utföra vissa handlingar



INRE

KONTRA

YTTRE



VI VET JU VILKEN TYP

AV MOTIVATION VI 

HELST VILL SE…



ÄVEN OM VI 

SKULLE 

ÖNSKA…

… att alla elever är i skolan 
för att de älskar skolan

… att alla drivs av 
nyfikenhet och lust att lära

… så är det naturligtvis inte 
alltid så



ELEVERNA LÄSER MÅNGA ÄMNEN…

… och för de allra flesta känns inte alla ämnen lika intressanta, 

roliga, angelägna

… och man förstår inte alltid vad man ska ha för nytta av allt man 

läser om och gör



ETT KOMPLEXT OCH SAMMANSATT FENOMEN



VAD SÄGER 

ELEVERNA?

• Ett forskningsprojekt som syftade till att fördjupa kunskapen om 

framgångsrik undervisning och framgångsrika lärare. 

• Vi observerade och intervjuade 20 framgångsrika lärare och totalt 

102 elever (16-18 år gamla). 

• Vad – från ett elevperspektiv – kännetecknar 

undervisningshandlingarna hos de lärare som eleverna uppfattar 

som de bästa lärarna?



VAD ÄR EN FRAMGÅNGSRIK LÄRARE?

• Lärare som har en erkänd förmåga att

✓påverka kunskapsutvecklingen positivt hos sina elever 

✓anpassa sin undervisning till elevers olika behov

✓skapa lust hos eleverna att lära och delta i undervisningen 

• Lärande, inkludering och välmående



INTERVJUFRÅGOR

• Ni har gått i skolan i många år och mött många

lärare. Hur skulle ni beskriva en riktigt bra lärare? 

Vad skiljer en riktigt bra lärare från en som inte är

lika bra?

• Vad kännetecknar undervisning som ni tycker leder

till lärande och utveckling? (försök ge exempel på

vad läraren gör för att åstadkomma det).

• Mycket stor överensstämmelse!



Lärare 
som…

Skapar trygga 
och förlåtande 

lärmiljöer Skapar relationer 
av ömsesidig 

respekt

Delar ansvaret för 
lärande med 

eleverna

Anpassar 
undervisningen 
till klasser och 

individer
Kommunicerar 
att lärande är 

möjligt för alla

Visar passion för 
undervisning och 

lärande

Utformar 
lektioner som 

skapar 
motivation

Betonar 
kunskapens 

användarvärde 
framför formella 

krav



E2: Varje lektion när vi kommer in så säger Lena typ ”va kul att se er” eller ”hur har 

helgen varit?” Eller om vi står utanför klassrummet när hon kommer… så kan hon 

säga ”Titta, här står alla och är jättetaggade på matte”. Hon försöker liksom skoja till 

det, hon försöker att göra oss glada. 

E1: Mmm. Första gången jag mötte Lena kändes det som att hon läste mig precis som 

jag var en öppen bok. Jag skulle säga att det viktigaste en lärare kan göra är att försöka 

läsa en, att komma på hur en unge är och fungerar, och vad ungen är bäst på. Det är 

den viktigaste delen av en lärares uppgift. För om man vet hur en unge… eller jag 

kanske ska säga elev… hur en elev är, då blir det mycket lättare att lära eleven saker.

E2: Jag skulle säga det viktigaste är att man kan känna sig trygg med läraren… att man typ 

ska kunna säga fel eller ha fel utan att behöva skämmas. Det kan man hos Lena. 

De skapar - genom relationsbyggande - trygga, omsorgspräglade och förlåtande lärmiljöer 



• E2: Monika bryr sig så jäkla mycket om oss... Hon känns nästan som en extra mamma, typ.

• E1: Jaa, men hon är ju lite äldre, så som en mormor skulle jag nog säga... Och du får samma känsla när du kommer till hennes klassrum
som du får när du kommer hem till din riktiga mormor… där det alltid finns nybakta bullar och sånt. Det är den känslan du får hos 
Monika.

• E3: Och hon lyssnar på oss. Och tar oss på alvar... Och hjälper oss. Man verkligen respekterar henne… 

• E2: Ja, exakt, man respekterar henne.... Och det är också för att hon är så bestämd.

• E3: Ja, men jag säger ju det – hon ÄR verkligen som en perfekt mormor… För hon kommer liksom alltid med nybakta bullar… men 
samtidigt vet du att om du rör en tavla på väggen – då är du död! 

• I: Hur får man den sortens respekt för en lärare undrar jag?

• E4: Det är för att läraren verkligen betyder något för oss, och vi vet att vi betyder något för läraren… Vi påverkar henne lika mycket 
som hon påverkar oss.

• E1: Och hon visar PÅ RIKTIGT intresse för oss… inte bara det där vanliga som lärare brukar säga… “Skolverket säger att ni måste lära
er det här” ... Med Monika känns det verkligen som att det är HON som vill att vi ska lära oss viktiga saker.

• I: Men en lärare som är auktoritär då? Har ni respekt för en sån lärare?

• E4: Eh… ja, men det är en annan sorts respekt… det är liksom… rädsla-respekt… Det är något helt annat än nybakta-bullar-respekt. 

• E2: Rädsla-respekt, det är den där känslan man kan få om man är i en affär och ser en securitas-vakt… även fast du inte har gjort
något blir du liksom nervös. 

• E3: Mm. Om en lärare är FÖR... FÖR sträng liksom, då blir du ju bara rädd.

• E2: Och då blir man nervös för att möta den läraren... Rädsla-respekt är ingen bra respekt.

De respekterar eleverna på ett sätt som gör att eleverna respekterar dem



E1: Det var ju nån gång som vi hade ett prov på ett område, och då var det inte 

alls många som fick godkänt på det. Och då sa Petter bara ”det är ju inte ni som 

är problemet”, han sa att ”det är ju jag som lärt ut dåligt i så fall”. Så han la ju 

inte skulden på oss… Det är ju faktiskt bra att läraren kan se det, att dom kan 

erkänna att dom själva kan ha gjort fel eller att deras undervisning har varit för 

svår… Sen beror det ju på oss elever också så klart, men, alltså om det är typ 

70% av eleverna som inte klarar provet så…

E2: Ja precis, då kan det ju inte bara vara eleverna det beror på, utan även 

läraren.

E1: Ja, det kan ha nånting med utlärningen att göra också. Det är ju jättebra att 

en lärare kan säga så, för ibland känner man ju att lärarna ser det som att allt är 

vårt eget fel.

De kommunicerar (och agerar) att lärande är ett delat ansvar (VI gör det här tillsammans)



E3: När jag tycker att något är svårt… när jag liksom bryter ihop 

och nästan börjar gråta för att jag känner att jag inte fattar 

någonting… Då säger han liksom alltid… typ… “Men du Vilma, 

lugn, det är ok, det här är verkligen jättesvårt. Men vet du vad? Vi 

löser det, vi löser det tillsammans. Du och jag tillsammans”. 

E4: Man känner liksom att man inte går ensam fram till 

betyget… Åke går liksom med en hela vägen



LÄRARE SOM KOMMUNICERAR ATT LÄRANDE ÄR MÖJLIGT FÖR ALLA –

EN FRÅGA OM ”MINDSET”

• Statiskt mindset – vi förstår aspekter som intelligens, begåvning, talang som medfödda och svåra att 

påverka

• Dynamiskt mindset – vi tror att intelligens, begåvning, talang kan utvecklas om man får bra 

förutsättningar och ”lägger manken till”

• Det förefaller närmast självklart att den som har som yrke eller uppgift att utbilda och/eller coacha 

andra tror på kraften i och anammar ett dynamiskt mindset

• Det är dock inte alltid vi är medvetna om vilken ”mindset-identitet” vi har och/eller förmedlar



I: Menar ni att det allts å finns  lärare som , liks om , låter er bes täm m a själva om  ni 

är ”E -elev er”?

P3: Ja ja, det gör ju Amanda till exempel. Hon är inte den som bara säger ”Nej, du kan bättre, jag 

vet att du kan göra bättre”. Hon säger i stället ”Om du känner att du är på E-nivån så ska du vara 

där och jobba”.

P4: Mmm… men, alltså man vill ju gärna höra att läraren tror på att man kan bättre… För många 

vill ju bli bättre, även fast de tycker själva att de är sämst på matte… men då behöver man ju… 

typ såhär… hjälp från läraren.

E2: Alltså, jag som elev kanske säger att jag är ett E, för jag tycker att jag är rätt usel på matte ... Men 

självklart vill jag bli bättre i matte, eftersom det är ett så viktigt ämne ... Så jag ber om hjälp med typ 

tio uppgifter varje lektion ... men Amanda säger att det är mitt eget ansvar att försöka förstå hur jag 

kan utvecklas ... Så jag fortsätter att göra E-uppgifterna. Jag är ett E, så är det bara.



I: Tycker ni att det är bra att lärare ställer krav  i und erv isningen ?

P1: Ja.

P2: Ja, när det är lagom.

I: Alltså, kan  ni beskriva den typen av  krav  so m  ni kän n er inte är så bra?

P2: Jag kan ju ta ett exempel från det praktiska, alltså när det är till exempel är hoppning. Jag har inte 

hoppat så mycket innan jag började här, och har inte så mycket teknik, så jag jobbar ju på min teknik… 

Men om vi skulle komma ner dit till ridhuset, och jag tidigare bara har hoppat kanske 30–40 cm, och läraren 

skulle säga ”Idag ska vi hoppa 1.20. Hoppa på bara, ni får lösa det här, ni ska kunna detta nu”… Nej, så kan 

det ju inte vara, det tycker inte jag, för det blir osäkert också liksom.

I: Varför är det bra m ed lärare so m  ställer rim ligt höga krav ?

P1: Det är ifall om man ligger på E, men man egentligen vet själv att man kan högre men man kanske inte 

riktigt orkar ta tag i det, då behöver man någon som pushar en liksom.

P: Ja, jag tycker också att det ska vara lite push, alltså att det blir lite så, att man ibland kan behöva få lite 

dåligt samvete om man inte har jobbat mer eller har pluggat mer. Och man vill ju att de ska bry sig.

P2: Alltså, jag har ju mött lärare som typ… när jag gav upp, då gav typ läraren också upp och sa bara ”Du får 

göra det i tvåan i stället” liksom. Jag behöver någon som liksom pushar mig. Även fast jag liksom inte pallar så 

behöver jag det.



EN FRÅGA OM BALANS MELLAN HÖGA POSITIVA FÖRVÄNTNINGAR 

OCH STRESSANDE ”ÖVERKRAV”

• P1: Vi säger ibland själva vilka betyg vi siktar på… och Therese lyssnar på det… men om det är någon som hon tycker kan gå 

högre så pushar hon ju den, men hon är oftast väldigt sådär… att hon pushar lagom, hon visar att man kan mer än vad man 

tror… men inte på ett sådant där sätt att ”du måste jobba mer”.

• P2: Ja, jag tycker hon liksom analyserar oss eller vad man säger, hon läser av oss.

• I: Om  hon skulle fråga dig vilket betyg du sats ar på, och så säger du ”n ej, m en E ” och hon tän ker att du ska 

kunna nå högre, då känner hon ändå in det m enar du?

• P2: Ja, det tycker jag att hon gör. För många lärare säger bara ”nej, men ett E, det blir bra”… men Therese nöjer sig inte med 

vad vi säger liksom.

• P1: Ja, hon säger ju till oss också, att ”Även om du själv säger att du satsar på ett C är det klart att du kan få ett A också”.

• P2: Men sen kan hon också säga ”Tycker du verkligen att det räcker med ett E? Du måste ju kämpa lite, du kan liksom inte 

bara glida med”.



PASSIONEN FÖR UNDERVISNING OCH LÄRANDE

• Om ni skulle välja en egenskap hos en riktigt duktig lärare, vilken skulle det vara? 

• E2: Engagerad tror jag…Ja, alltså att läraren vill lära ut och brinner för det.

• E3: Det är verkligen viktigt, det tycker jag också.

• E1: För man hör om lärare tycker det är roligt. De får med klassen på ett helt annat sätt än en 

lärare som man inte hör det på. 

• E2: Dom är pigga på lektionen liksom, dom är glada när dom gör det, det är inte bara ”ni kan väl 

slå upp boken och läsa lite”. Dom är liksom med hela tiden, dom sätter sig inte bara ner och gör 

något annat liksom. Dom är med och pratar med entusiasm och sådär, och man märker på 

utstrålningen att dom vill att vi ska lära oss, att de vill göra den bästa lektionen. Dom vill liksom 

göra oss bättre och dom vill alltid göra den bästa lektionen ever.

• E1: Ja, men alltså, dom är glada och engagerade… Sen är det klart att de kan ha en dålig dag och 

sådär, det har ju alla… Men om dom procentuellt oftast är glada så känns det som att dom är så.



VARIATIONEN

• I: Hur ska und erv isningen vara tycker ni för att ni ska kän na att ni lär er nånting, att ni utvecklar era 

kuns kaper?

• P1: Varierande.

• I: Kan  du ge några exem pel?

• P1: Mm, om lärarn liksom varierar sig lite, särskilt typ på NO… Att man ibland kör grupparbeten och ibland såhär 

laboration… Och ibland står läraren vid tavlan och snackar. Och ibland får man jobba med frågor i boken liksom. Det är bra 

variation och man lär sig bra.

• P2: Jag tycker det är bra typ som på SO, när vi fått göra typ sådana här arbeten som simulation. 

• P1: Ja. Det är väldigt bra.

• P3: För alltså då blir man ju inte… man blir ju inte uttråkad då. Alltså, det kan ju hända att när läraren står och snackar 

framför tavlan i en timme liksom, då händer det att man liksom inte orkar. Medan på en sådan grej som simulation är man ju 

med hela tiden, ja, det blir lättare liksom. Sen måste man ju såklart ha genomgångar vid tavlan och sådär, men det är väldigt

bra när de gör som Anna brukar göra, att hon först snackar och sen kanske vi gör någon sådan här uppgift då tillsammans.



REPETITION MED VARIATION

• E1: Björn förklarar jättebra, man fattar, efter en lektion så har man lärt sig det han sagt liksom… För han 

kan förklara på väldigt många olika sätt såhär om man inte förstår från början.

• E2: Jag tycker att de är bra att han kör lite olika arbetssätt. Så att det passar fler personer. Typ, någon 

gång körde han med att vi fick spela in en podd… så det inte bara är samma sak hela tiden.

• I: Är det viktigt att m an  varierar i undervisningen?

• E3: Ja…. Så det inte bara blir samma, då blir det lätt tråkigt.

• E4: Men samtidigt som det är varierat… så upprepar han också nästan varje gång, samma sak liksom, 

fast på olika sätt…så man… så man verkligen får in det i huvudet.



HJÄRNA + KROPP + SINNEN

• E5: Jag tycker att det är bra när lärarna är lite praktiska, när vi får röra oss runt lite i klassrummet och 

inte bara sitta stilla. Det är inte kul när lärarna bara säger "Sätt er ner och plocka upp böckerna och 

gör det här ..." och så måste man sitta där still hela lektionen.

• E4: Anne förklarar på många sätt, och hon tar med saker för att visa oss. Hon är alltid väl förberedd.

• E1: Ja, jag tycker att det är bra när hon tar med saker till klassrummet, och vi får komma fram och 

känna och lukta ... och ibland till och med smaka ... då får man ju en känsla för vad det är ... istället för 

att bara säga "Det finns ett liniment som är väldigt starkt, det får ni se upp med”. På det sättet förstår 

jag inte, jag måste liksom ... få känna det själv.



ANKNYTNING TILL ”ELEVERNAS VÄRLD”

• E2: Jag tycker att en väldigt bra lärare är en lärare som skapar förtroende mot eleverna… Att om du 

har ett speciellt ämne, till exempel samhällskunskap, och du kan göra någonting som binder ihop
elevernas erfarenheter med ämnet. Det gör att det blir roligt, då är det mycket lättare att lära sig.

E1: Jag tror att det är viktigt att man som elev kan känna att läraren på något vis är på samma nivå som 

oss… alltså har förståelse för det liv vi lever…. Och relatera till det i undervisningen.

E2: Ja, som Gösta i kemin… han är typ 50-60 bast, men han kollar på Breaking Bad, och så pratar vi om 

det på kemi-lektionerna.



NÄR DET LÄMNAS UTRYMME FÖR SIDOSPÅR OCH FÖRDJUPNING

• E1:Skillnaden mellan Tommy och många andra lärare är… alltså, att han inte hela tiden byter tema för snabbt om 

man säger så. Med Tommy går vi mer in på djupet så man verkligen lär sig. Han stressar oss inte… och det verkar 

som att vi ändå hinner göra allt som vi borde göra eller vad man ska säga.

• E3: Vi har en lärare som liksom, man tycker det är kul att läsa SO, han kan skämta lite sådär och det gör inget om vi 

kommer in på lite sidospår ibland. Då kan vi ha en diskussion om de sidospåren i stället.

• E5: Man måste ju tycka att det är roligt. Alltså om man, som vi, har matte varje dag, om man går till lektionen då och 

känner att jag ska sitta och räkna i matteboken i en timme nu så tycker man ju inte att det är så roligt, men om man 

känner att man går till den här lektionen, som hos Mattias, där man får tänka lite utanför boxen och diskutera och så 

typ, så känner man att det är roligt 



ATT BETONA KUNSKAPENS ANVÄNDARVÄRDE FRAMFÖR FORMELLA KRAV

• E3: Monika, hon är ju en av få lärare som inte bara tjatar om… du vet… 

“Kunskapskraven i läroplanen säger att du måste kunna det här” som de flesta

andra lärare gör. Monika, hon säger att vi ska lära för att…

• E2: För att vi verkligen behöver kunna det, för att vi tjänar på att kunna det.... Och

hon förklarar varför. Hon förklarar varför vi behöver kunna grejer senare i livet och 

när vi börjar jobba.

• E4: Ja… om det hade funnits en Monika i varje ämne hade jag velat gå till skolan

varje dag… Nu känner jag mig bara sönderstressad.



• Eleverna är HELT överens om att den allra viktigaste förutsättningen för lärande är en trygg lärmiljö. En

trygg lärmiljö skapas delvis av att det är ordning och reda i klassrummet, både kring vilka regler som gäller, 

men också kring när och hur uppgifter ska göras. 

• Dock skapas tryggheten framför allt av att eleverna GENUINT känner att läraren (a)  delar ansvaret för

lärande med dem, (b) ser, bekräftar och respekterar dem både som individer/människor och elever, (c) 

artikulerar en tro på elevernas förmåga att lära och utvecklas, och (d) aldrig ger upp hoppet om dem, även

om eleven eller de omständigheter de är i ibland är utmanande.

• Därtill menar eleverna att för att kunna lära sig – eller åtminstone stå ut med det faktum att man måste

vara i skolan och lära varje dag – är motivation avgörande. Motivation hos eleverna skapas när de känner

tryggheten enligt ovan, och när läraren visar passion för undervisning och lika stor passion för elevers

lärande.

• Motivation skapas också när läraren varierar undervisningen, när lärandet kopplas till flera olika sinnen, 

och när läraren knyter an till en värld eleverna känner till. Inte minst betonar eleverna också att motivation 

skapas när det finns utrymme för alternativa vägar och fördjupning.

• Motivationen sänks och stressnivån höjs när läraren (uttryckligen) lägger stort fokus på formella krav, 

betyg och standardiserade prov. 



UNDERVISNINGENS OCH

LÄRARENS BETYDELSE

o Hur gör lärare som lyckas väl med att få sina elever att

utvecklas kunskapsmässigt utifrån varierande förutsättningar

samtidigt som eleverna mår väl och känner lust/motivation att

vara i skolan och lära?

o Vad kännetecknar sådana lärares undervisningshandlingar och

hållning? 



DE ÄR SKICKLIGA PÅ ATT
BALANSERA



EN BALANS MELLAN LÄRARROLLENS OCH YRKESKUNNANDETS 

OLIKA DIMENSIONER

• Studien visar att om vi ska lyssna på vad

eleverna uppfattar som viktigt för

kunskapsutveckling och välmående, så kan vi 

inte enbart fokusera på ämnesinnehåll och

undervisningsmetoder

• VAD och HUR-dimensionerna är mycket viktiga

– men inte tillräckliga

VAD-dimensionen: 
undervisnings-

innehåll/ 
ämneskunskap

NÄR-
dimensionen: 
den affektiva, 

etiska, 
relationella

HUR-
dimensionen: 

didaktik, 
undervisnings-

metod



DE AGERAR UTIFRÅN EN RELATIONELL FÖRSTÅELSE
AV UNDERVISNING OCH LÄRARSKAP

• Den mellanmänskliga relationen är alltid viktig

• Det betyder inte att inte kunskapsuppdraget är helt

central

• Kunskaper, färdigheter och förmågor växer fram i

och genom relationsprocesser



RELATIONELLT LEDARSKAP

• Visserligen finns likheter människor och kontexter emellan, men 

det finns också betydande olikheter och unika drag. 

• Därför är det inte möjligt att agera likadant – enligt en mer eller 

mindre given mall – i alla situationer och få samma resultat. 

• Ett relationellt klassrumsledarskap implicerar att man som 

ledare kan behöva tänka och agera olika i olika situationer och i 

samverkan med olika individer och/eller grupper, även om målet 

– det man vill åstadkomma – är ungefärligen detsamma. 

• Kontexten och de individer som finns i den är på så vis 

medskapare av klassrumsledarskapet.



Lärare 
som…

Skapar trygga 
och förlåtande 

lärmiljöer Skapar relationer 
av ömsesidig 

respekt

Delar ansvaret för 
lärande med 

eleverna

Anpassar 
undervisningen 
till klasser och 

individer
Kommunicerar 
att lärande är 

möjligt för alla

Visar passion för 
undervisning och 

lärande

Utformar 
lektioner som 

skapar 
motivation

Betonar 
kunskapens 

användarvärde 
framför formella 

krav”Det här är ju rätt 
självklara grejer”



VARFÖR NÅGOT TILL SYNES

SJÄLVKLART INTE ALLTID BLIR SÅ

SJÄLVKLART

Vad beror det på?



DET PROBLEMATISKA I MATERIALET
VAR I HÖG GRAD BEDÖMNINGSRELATERAT

• VILKA BEDÖMNINGSRELATERADE 

UNDERVISNINGSHANDLINGAR OCH 

UPPLEVELSER AV SÅDANA HANDLINGAR 

FRAMTRÄDER I ELEVERNAS 

BESKRIVNINGAR AV UNDERVINSING?



6 KATEGORIER

1. Känslan av att allt är föremål för bedömning

2. Det konstanta talet om mål, kunskapskrav och betyg

3. De konstanta kraven på utveckling

4. Rädslan att förlora ansiktet

5. Känslan av tidspress

6. Känslan av att allt står på spel

FLERA AV DESSA KAN I HÖG GRAD KOPPLAS TILL 

”FORMATIV BEDÖMNING”-PARADIGMET!



E4: Det gör mig lite ledsen när lärarna bara klagar och aldrig berömmer. Det är 

liksom aldrig "Du gjorde det här så himla bra", utan alltid "Det kunde ha varit 

bättre". Vi förväntas vara så högpresterande hela tiden ... Det känns som om vi 

aldrig får vara nöjda med oss själva. Jag fick ett C på ett prov i matte en gång ... Jag 

hade verkligen gjort mitt bästa, och när jag fick ett C var jag verkligen nöjd med mig 

själv ... Men det kändes som att jag inte riktigt fick vara glad... Alltså, feedback är 

bra, det är det verkligen… Men vad jag menar är att det ibland skulle vara trevligt att 

höra "Wow, du har gjort det så bra, du är riktigt bra", istället för bara "Detta och 

detta kan bli bättre". Jag tycker inte att det är nödvändigt att alltid få höra om sina 

utvecklingsområden… för då känns det liksom som att man aldrig är tillräckligt bra.



DENNA STUDIE (LIKSOM FLERA ANDRA) VISAR…

• Bedömning har blivit ett undervisningsinnehåll och eleverna har gjorts ansvariga för att förstå frågor som 

traditionellt har varit lärarens ansvar

• Stor vikt och mycket tid ägnas åt att tala om kursplaners innehåll, mål, kunskapskrav, värdeord

• För eleverna spelar det inte så stor roll om bedömningshandlingar kan knytas till ett summativt eller 

formativt paradigm – det förefaller vara den totala mängden bedömningsrelaterade handlingar som 

orsakar stress och minskad motivation/lust att lära

• Bedömning är en ständig följeslagare till undervisning ur ett lärarperspektiv (inte minst för att man ska 

kunna arbeta formativt på ett bra sätt) – men för eleverna handlar det i första hand om lärande, utveckling, 

välmående!

• Olika i olika klassrum…



BALANSEN…

HÖGA POSITIVA FÖRVÄNTNINGAR:

“JAG TROR PÅ DIG – DU KLARAR DET!”

I KOMBINATION MED DEN TYDLIGA NÄRVARON AV ETT DELAT
ANSVAR:

“JAG FINNS HÄR FÖR DIG - VI LÖSER DET
TILLSAMMANS”



VILL NI FÖRDJUPA ER MER OCH FÅ
FÖRSLAG PÅ HUR MAN ARBETA MED 

DETTA KOLLEGIALT?



TACK FÖR ATT NI LYSSNADE!


