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Tre poänger på 90 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? 



Två tankar samtidigt…

• Barns rätt att lära och utvecklas • Lärares myndighetsutövning

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR… SÄTTA KORREKTA BETYG

Klok bedömningskultur



FRIUTRYMME 

LÄRARE SOM FRONTLINJEBYRÅKRAT

Friutrymme, 
likvärdighet…

Rä4ssäkerhet, 
likvärdighet…



”Vi forskare trodde aldrig a0 lärare skulle hålla i styrdokumenten 
så hårt.” 

Christian Lundahl Vetandets värld P1 



”Undervisningspraktiker har fått ge vika för
bedömningspraktiker och det är förödande för
svensk skola. Det får bland annat
konsekvensen att elever inte är lika
motiverade som innan”.

Agneta Gulz



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 



Bild: Janetta Nyberg

Performa(vt tryck – decentraliseringens paradox

Ane$e Jahnke ”Får en profession som inväntar lösningar uppifrån…”



Illustra(on: Robert Nyberg



Vilka 
belöningssystem 

finns i vår 
verksamhet?



Så använder du kursplanerna - Skolverket



ATT SÄTTA STRÅLKASTARLJUSET PÅ SIN EGEN 
VERKSAMHET

”Professionsdriven skolutveckling ska ta sin utgångspunkt i den lokala kontexten.” Åsa Hirsh

FORMATIV ORGANISATION



A" 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



Organisera för skolframgång

• Kollegialt lärande – samarbete & 
samordning en utvecklad norm.

• Elevers lärande & lärarledarskap i 
fokus – forma>vt förhållningssä@

• Målinriktad ledning, använda 
resultat som injek>on i 
verksamheten – forma>v 
organisa>on



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? 



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



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



Vad firar vi som e- bra resultat?

Åk.9 
2019

Åk.9 
2020

HÖGRE ANDEL BEHÖRIGA I RELATION TILL VAD? – VILKA REFERENSPUNKTER HAR VI?

Undvika 
utveckla en 
kultur där vi 

vill ha ”färdiga 
barn”



ÄR VI NYFIKNA ÄVEN PÅ DE HÖGA 
RESULTATEN?

Elever som redan har varit precis på gränsen för 
godkänt betyg eller redan har F och nu är borta 

mycket?

FLER ELEVER KOMMER TROLIGTVIS
BEHÖVA MER STÖD FÖR ATT NÅ MÅL OCH
GODKÄNT BETYG – VI BEHÖVER RÄKNA
MED FLER ELEVER I LOVSKOLA. HUR
TÄNKER VI KRING DET?

”PANDEMI-E”



Resultat som injek/on i verksamheten

”Träningen a+ försköna är den 
kloka analysens största fiende…”

Niclas Rönnström SU



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 bä1re elever?”
Exakt dessa elever
”Betydelsen av a- respektera och värdesä-a i själ och hjärta EXAKT de elever som man har 
framför sig, och uBorma undervisningen med utgångspunkt i dessa elever. Eleverna ska inte 
omformas Ell någon idealbild av den ”perfekta” eleven, utan ges utbildning och 
undervisning. Även om det är utmanade och krävande. Det är just de-a som likvärdighet 
handlar om. På rikEgt… Vi tror a( om det i ”väggarna” i skolan si(er en önskan om andra 
elever, då spelar det ingen roll hur många insatser som görs, hur mycket man lär sig 
kollegialt eller hur bra förutsä(ningar som ges >ll lärare och ledning. Insatserna man gör 
riskerar a( i allAör hög grad syBa >ll a( omskapa eleverna istället för a( utveckla 
undervisningen på skolan.”

Ane1e 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…



HUR LANDAR VÅR VERKSAMHET?



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 a5 
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



”Resultat som injek0on 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?



PROGRESSION



”Våra F beror på a, 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 a, 
kommunicera kunnande

- Språkliga hinder, på grund av annat modersmål, för a, 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



Hur följer ni elever över tid? 
De elever där ni 
sä3er in 4diga 

insatser hur klarar 
de sig längre fram?



Vad funderar vi på?

Avbro& i vuxenutbildningen –
vilket typ av avbro& 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?



BETYG SOM MÅTT

Andel A

Åk 7
Betyget A

Åk 8
Betyget A

Åk 9
Betyget A

Åk 6
Betyget A

ÖVERGÅNGAR



Den vik(ga elevrösten

”Så här vill jag ha det i skolan…” (2.0)



Hur pratar vi om vad som är bra resultat och vad innebär 
det a5 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

