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Idag?

•  Innehåll	  i	  forma0v	  bedömning	  
•  Stöd	  i	  a@	  bedöma	  elever	  i	  det	  dagliga	  arbetet	  
samt	  få	  e@	  underlag	  a@	  sä@a	  betyg	  

•  I	  rela0on	  0ll	  de	  nya	  styrdokumenten	  
(kursplaner	  i	  matema0k)	  

JL	  



Vad	  påverkar	  elevernas	  lärande?	  
	  

Varför	  är	  de@a	  intressant?	  
	  

Individen?	  
Samhället?	  

“Vi	  läste	  forskning	  och	  gjorde	  som	  de	  föreslog”	  



Behålla	  elever	  längre	  0d	  i	  utbildning	  (16	  0ll	  18	  år	  
i	  USA)	  innebär	  en	  vinst	  på	  ca	  2	  miljoner	  

	  
•  1,3	  ökade	  ska@eintäkter	  

•  0,4	  minskning	  av	  sjukvårdskostander	  
•  0,3	  minskning	  av	  rä@skostnader	  	  



“Informa0on	  technology	  has	  been	  about	  to	  
revolu0onise	  our	  classrooms	  for	  the	  last	  30	  years,	  and	  

we´re	  s0ll	  wai0ng”	  
	  

www.lararnasnyheter.se/lararnas-‐0dning/2010/08/18/forskare-‐elitklasser-‐

helt-‐fel-‐vag	  	  
	  

•  Huvudman	  
•  Spetsutbildningar	  
•  Interac0ve	  whiteboard	  
•  Högre	  lärartäthet	  

•  Nivågrupperingar	  
•  Elitklasser	  	  
•  Datorer	  
•  ??	  

Vad tror vi funkar?



	  
”Vi	  har	  e)	  väsentligt	  ökat	  fokus	  på	  
kunskapsresultat	  i	  skolan	  med	  höjda	  
resultat.	  Jag	  tror	  a)	  vi	  har	  gå)	  ned	  med	  
betyg	  y)erligare	  e)	  par	  år.	  Jag	  skulle	  vilja	  gå	  
ned	  ?ll	  @ärde	  klass.”	  	  
	  
	  
Publicerad	  2012-‐04-‐18	  06:09	  

	  
Hur ser din drömskola ut om tio 

år?	  
	  



Studier de senaste 50 åren

•  Fokus	  på	  resultat;	  poäng	  och	  betyg	  
	  
•  Input	  –	  Output;	  demografiska	  faktorer	  
förklarar	  90	  %	  av	  skillnader	  mellan	  skolor	  

	  
•  Klassrummets	  	  betydelse	  –	  Lärarens	  
kompetens	  som	  avgör	  

	  	  



Betydelsen	  av	  läraren	  är	  4	  ggr	  större	  än	  
betydelsen	  av	  skolan	  (Myrberg,	  2006)	  	  

	  
“Effects	  of	  school	  characteris0cs	  on	  grades	  in	  

compulsory	  school”	  (Klapp,	  2011)	  
	  

“Friskole-‐effekten”	  på	  betyg	  förklaras	  av	  a@	  det	  
är	  en	  annan	  sammansä@ning	  av	  elever	  på	  
fristående	  skolor	  jämfört	  med	  kommunala	  

skolor.	  
	  



Vad kan vi göra?	  

•  Höjda	  löner	  
•  Legi0ma0on	  
•  Cer0fiering	  
•  Nya	  lärare	  

=	  
System	  



Utbildning	  J	  
	  

“Love	  the	  one	  you´re	  with”	  
	  
	  



•  Mycket	  stabila	  resultat;	  	  effekten	  av	  feed-‐back	  
på	  lärande	  gäller	  över	  länder	  och	  åldrar	  

•  Stora	  effekter	  på	  lärande	  vid	  forma0v	  
bedömning	  

•  Allmän-‐mänskliga	  aspekter?	  



•  Bedömning	  för	  lärande	  
– syje	  och	  inten0on	  

	  

•  Forma0v	  bedömning	  	  
– funk0on	  och	  ak0on	  

	  
“A	  lot	  of	  forma0ve	  inten0on	  in	  schools,	  
but	  rela0vely	  li@le	  forma0v	  ac0on”	  



•  Överbruk	  av	  begreppet	  “forma0v”	  

•  Forma0va	  test,	  forma0v	  miljö,	  forma0v	  
undervisning,	  forma0vt	  resultat,	  forma0vt	  
klassrum	  osv	  	  



Bedömningars olika syften

Formativ

•  Lärande,	  undervisning	  och	  
bedömning	  

•  Feedback	  i	  fokus	  
•  Mycket	  info	  
•  Bedömning	  för	  lärande	  
•  Lägesdiagnos	  

Summa?v	  

•  En	  slutsats;	  poäng,	  betyg	  
•  Urval	  
•  Lite	  info	  
•  ”High-‐stake”	  
•  Generaliseras	  och	  överförs	  

0ll	  nästa	  nivå	  
•  Myndighetsutövning	  
•  Går	  ej	  a@	  överklaga	  



Vad är effektivt?
•  Lång tidsram: t.ex. nationella prov som 

normerande
Undervisningen	  i	  linje	  med	  styrdokumenten	  

	  

•  Kortare tidsram: inom skolan/arbetslaget
bedömning	  –	  analys	  –	  ak0on	  

	  

•  Omedelbar tidsram: lärarens omdelelbara 
feed-back

“minut	  för	  minut”	  och	  “dag	  för	  dag”	  	  

	  



“Här och nu”

Ökar	  elevernas	  engagemang	  
Förbä@rar	  lärarnas	  undervisning	  

	  
Undervisning	  som	  tar	  elevernas	  behov	  på	  allvar	  

Möte	  och	  kommunika0on	  



	   Vart	  är	  eleven	  på	  väg?	   Nuläget?	   Hur	  ska	  eleven	  komma	  dit?	  

	  

Lärare	  

	  

	  

Kamrater	  

	  

	  

Elev	  

1	  

Klargöra	  målen	  och	  berätta	  
om	  hur	  eleverna	  når	  

framgång	  

	  

Förstå	  och	  berätta	  om	  målen	  
och	  hur	  de	  kan	  nå	  framgång	  

	  

Förstå	  målen	  och	  hur	  jag	  ska	  
göra	  för	  att	  nå	  framgång	  

2	  

Ge	  förutsättningar	  för	  effektiva	  
klassrumsdiskussioner	  och	  
uppgifter	  som	  ”framkallar”	  
bevis	  för	  att	  lärande	  sker	  

3	  

Ge	  feed-‐back	  som	  hjälper	  
eleven	  framåt	  

4	  

Aktivera	  elever	  som	  resurser	  för	  varandra	  

5	  

Aktivera	  elever	  så	  att	  de	  äger	  sitt	  eget	  lärande	  

Figur	  som	  visar	  olika	  aspekter	  av	  formativ	  bedömning	  (Wiliam,	  2009).	  



Varför	  jobbar	  inte	  alla	  så	  här?	  
	  

E@	  mål:	  elevernas	  lärande	  
	  

”Skolan	  är	  0ll	  för	  eleverna,	  inte	  lärarna”	  



Varför är betygen i fokus?

•  Generellt	  intresse	  för	  betygen	  
– Samhällsintresse;	  kunskap	  är	  makt;	  hur	  bedömer	  
vi	  kunskap,	  interna0onella	  kunskapsmätningar	  

– Ekonomiska	  intressen;	  stora	  kostsamma	  system	  
– Rä@visa	  för	  individen,	  legi0mitet	  	  	  
– Myndighetsutövning;	  stor	  rä@spåverkan	  
– Betygen	  är	  ”high-‐stake”	  

•  Lärare	  i	  e@	  utbildningssystem;	  från	  förskola	  0ll	  
vuxenutbildning	  –	  kunskap	  om	  systemet	  



	  
•  Oja	  e@	  snävt	  synsä@	  på	  bedömning	  –	  vad	  är	  
bedömning?	  Prov?	  

	  
•  Betyg	  är	  enkelt	  a@	  förstå	  (symboler)	  

•  Varför	  fokus	  på	  betyg?	  Inte	  på	  lärande?	  





Å)ondeklassare	  från	  Kvarnbergsskolan	  i	  Huddinge	  berä)ar.	  
	  

Kevin	  Dannefalk:	  
—	  Det	  blev	  en	  chock	  när	  jag	  fick	  dem.	  Det	  blev	  det	  för	  mina	  
föräldrar	  också.	  Jag	  trodde	  a@	  jag	  låg	  mycket	  bä@re	  0ll.	  Det	  hade	  
varit	  bra	  om	  lärarna	  förvarnat	  mig	  mera.	  Men	  jag	  kommer	  igen	  
nu	  och	  pluggar	  varje	  kväll.	  A@	  få	  betyg	  i	  sexan	  på	  det	  här	  sä@et	  
hade	  varit	  väldigt	  tup.	  
	  
Oscar	  Klingström:	  
— Det	  kändes	  ganska	  skönt.	  Jag	  fick	  -‐ganska	  bra	  betyg.	  Men	  då	  
har	  jag	  inte	  få@	  dem	  gra0s	  -‐heller.	  Jag	  har	  verkligen	  legat	  i	  och	  
pluggat.	  Det	  känns	  som	  om	  kraven	  är	  mycket	  högre	  nu.	  Det	  
räcker	  a@	  man	  missar	  något	  kunskapskrav	  för	  a@	  man	  ska	  få	  
lägre	  betyg.	  
	  
Micaela	  Macri:	  
— Det	  var	  lite	  kons0gt	  a@	  hamna	  lägre	  än	  vad	  jag	  trodde	  a@	  jag	  
skulle	  göra.	  Jag	  känner	  mig	  mer	  pressad	  nu	  än	  i	  sjuan.	  Det	  är	  
ständiga	  prov	  och	  läxförhör.	  Jag	  känner	  mig	  bedömd	  hela	  0den.	  
Betyg	  i	  sexan	  hade	  varit	  alldeles	  för	  mycket	  press.	  Jag	  klarar	  det	  
lite	  bä@re	  nu	  i	  å@an	  
	  



	  
Hur	  påverkar	  betyg	  elevernas	  lärande?	  

	  
E@	  antagande	  a@	  betyg	  mo0verar	  alla	  elever	  a@	  

prestera	  bä@re	  och	  inte	  misslyckas	  i	  skolan	  
	  

Mycket	  forskning	  kring	  hur	  summa0v	  och	  
forma0v	  bedömning	  påverkar	  elevernas	  
mo0va0on	  0ll	  lärande	  och	  presta0oner	  	  



Exempel på forskning	  

•  Butler	  (1988)	  jämförde	  elevernas	  mo0va0on	  
0ll	  lärande	  ejer	  olika	  typer	  av	  feed-‐back	  
(betyg,	  kommentarer	  och	  både	  och)	  och	  fann	  
a@	  kommentarer	  var	  bäst	  och	  betyg	  sämst	  

	  
•  Cameron,	  Harlen	  &	  Deakin,	  Deci	  &	  Ryan	  
	  



•  Azmat	  and	  Iriberri	  (2009)	  
– Naturligt	  experiment	  
– Betyg	  och	  jämförelse/ranking	  
– Posi0ve	  effekter	  på	  betyg	  när	  eleverna	  kunde	  
jämföra/ranka	  sig	  själva	  i	  gruppen	  

–  Inga	  långvariga	  effekter	  	  
– Konklusion:	  ranking	  bra	  för	  elevernas	  presta0oner	  

	  



Långvariga effekter

•  Sjögren	  (2010)	  
– Naturligt	  experiment:	  2	  grupper	  av	  elever	  –	  få@	  
betyg/inte	  få@	  betyg	  i	  åk	  6	  

– Utall	  är	  inkomst	  (32	  år)	  och	  utbildningslängd	  i	  
veckor	  

– Flickor	  som	  inte	  fick	  betyg	  gick	  2	  veckor	  kortare	  
0d	  i	  skolan	  och	  lågpresterande	  flickor	  och	  pojkar	  
från	  låg	  socioekonomisk	  bakgrund	  var	  nega0vt	  
påverkade	  av	  a@	  inte	  få	  betyg	  	  



Elever	  behöver	  både	  uppmuntran	  och	  kalla	  
fakta	  
”Men	  resultatet	  av	  Anna	  Sjögrens	  studie	  låter	  sig	  inte	  pratas	  bort	  
så	  enkelt.	  A@	  barn	  0ll	  lågutbildade	  missgynnades	  av	  a@	  betygen	  
på	  låg-‐	  och	  mellanstadiet	  togs	  bort	  visar	  a@	  betygsmotståndarna	  
blundat	  för	  en	  del	  av	  verkligheten”	  (DN)	  

”Betyg	  mo0verar	  	  
eleverna	  0ll	  bä@re	  	  
resultat”	  



Två huvudriktningar inom 
forskningen

1.  Differen0ering	  
•  Effekten	  av	  betyg	  varierar	  beroende	  på	  elevernas	  

förmågor	  och	  bakgrund	  

2.  Jämförelser	  
•  	   Mer	  eller	  mindre	  alla	  elever	  har	  fördel	  av	  a@	  få	  

	  betyg	  
	  

3.  Stort	  behov	  av	  bä@re	  studier	  och	  teorier	  



Teorier
•  Conserva0on	  of	  Resources	  Stress	  Theory	  (COR)	  
(Hobfoll,	  1989,	  2001)	  and	  Covington	  (2000)	  

– Elever	  strävar	  ejer	  a@	  få,	  behålla	  och	  utveckla	  
sina	  resurser	  för	  a@	  lyckas	  och	  minimera	  stress	  

– Misslyckande	  i	  skolan	  leder	  0ll	  förlust	  av	  
självförtroende	  som	  minskar	  lärandet	  och	  ökar	  
risken	  för	  ytligt	  lärande	  och	  en	  nega0v	  awtyd	  0ll	  
skolan	  

– Elevers	  självbild	  och	  uppfa@ning	  av	  sin	  kompetens	  
en	  vik0g	  faktor	  



Två studier

•  Gothenburg	  Educa0onal	  Longitudinal	  Database	  
(GOLD)	  and	  Utvärdering	  genom	  Uppföljning	  (UGU)	  

•  10%	  na0onellt	  representa0vt	  urval	  
•  	  Data	  för	  7	  343	  elever	  födda	  1967	  som	  lämnade	  
grundskolan	  1983	  	  

•  Naturligt	  experiment	  
•  Alla	  elever	  fick	  betyg	  i	  årskurs	  7,	  8	  och	  9	  	  
	  



Variabler

• 	  Normrelaterade	  betyg	  

• 	  I	  årskurs	  6:	  3	  760	  (50	  %)	  elever	  fick	  inga	  betyg	  
medan	  3	  583	  students	  fick	  betyg.	  Dummy	  
variabler	  0=inga	  betyg	  and	  1=betyg	  
	  
• 	  Det	  var	  frivilligt	  för	  svenska	  kommuner	  a@	  
betygsä@a	  eleverna	  i	  årskurs	  3	  och	  6	  under	  12	  år	  
(1969-‐1981)	  

	  



	  
Två	  olika	  GPA	  in	  årskurs	  7-‐9:	  	  
	  
Prim_GPA	  är	  betyg	  i	  ”gamla”	  ämnen	  
	  
Lsec_GPA	  är	  betyg	  i	  ”nya”	  ämnen	  	  



Independent variables

•  Kogni0ve	  test	  i	  årskurs	  6	  (spa0alt,	  induk0vt	  
och	  verbalt)	  

•  Elevkaraktäris0ka	  som	  gender	  och	  SES	  
•  	  Interak0onsvariabler	  
	  





Hur	  analysera?	  

•  Mul0pel	  regressionsanalysis	  med	  årskurs	  7	  
betyg	  som	  utall	  

•  Growth	  modeling	  av	  årskurs	  7-‐9	  betyg,	  	  
PRIM_GPA	  och	  LSEC_GPA	  som	  utall	  

•  Cohen´s	  d	  (över	  .10	  )	  
•  SPSS	  och	  Mplus	  (the	  complex	  op0on)	  
	  
	  



Table 3. Unstandardized regression coefficient and t-values for multiple regression models  
with 7th Grade PRIM_GPA and LSEC_GPA as the dependent variables.  
Model                                                            PRIM_GPA                       LSEC_GPA 

Variables B t-value B t-value 
1GRADED     -0.062*    -3.85   -0.048*  -2.39 
2COGN  0.563*   46.64  0.638*     42.73 
3GENDER 0.244*   15.25  0.091* 4.59 
4SES -0.139*  -15.61 -0.152*   -13.75 
GRADED*COGN 0.077* 4.54 0.045* 2.15 

GRADED*GENDER 0.087* 3.81  0.096* 3.39 
R2  0.475  0.395  

Note; *=significant beyond the 0.05 level; 1not graded=0 and graded=1; 2the sum of the three  
cognitive tests is centered on the mean; 3 boys=0 and girls=1; 4SES=A continuous equidistant variable  
coded SES I=1, SES II=2 and SES III=3. 
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Growth model

1	   1	  1	  
2	  

0	  

1	  



Table 3. The unstandardized intercepts and slope coefficients for the growth models for the model  
with Prim_GPA and Lsec_GPA. 

  Prim_GPA      Lsec_GPA     
Variables  Int. Slope     Int2    Slope2 
1GRA  -0.062/-3.82 -0.020*/-3.44 -0.063*/-3.17 -0.027*/-3.07 

2COG   0.566/46.84 0.054*/12.12 0.64*/43.10 0.073*/10.92 

3GEN  0.236/14.70 0.043*7.19 0.082*/4.14 0.006/0.70 

4SES  -0.138/-15.43 -0.025*/-7.66 -0.154*/-14.01 -0.031*/-6.28 

GRA*COG  0.075/4.40 -0.022*/-3.50 0.045*/2.18 -0.005/-0.52 

GRA*GEN  0.091/3.94 0.009/1.02 0.106*/3.75 0.040*/3.19 

Model fit   RMSEA 0.038     
Note; *=significant beyond the 0.05 level; 1not graded=0 and graded=1; 2the sum of the three cognitive tests is  
centered on the mean; 3 boys=0 and girls=1; 4SES=A continuous equidistant variable coded SES I=1, SES II=2  
and SES III=3. 



Sammanfattning

•  Betyg	  påverkar	  elever	  på	  olika	  sä@	  beroende	  
på	  ”förmåga”	  och	  gender	  

•  Pojkar	  är	  mer	  nega0vt	  påverkade	  av	  a@	  	  få	  
betyg	  	  

•  ”Låg-‐presterande”	  framför	  allt	  pojkar	  är	  
nega0vt	  påverkade	  av	  få	  betyg	  



	  
	  

•  Varför?	  
	  

•  Självuppfa@ning	  en	  central	  faktor	  
• Över-‐	  och	  underska@ning	  av	  sin	  egen	  

förmåga	  och	  presta0oner	  



The black box



Subjek0vt,	  rela0oner,	  
flexibelt,	  tolkningar,	  

olikheter	  

Likvärdigt,	  tekniskt,	  
opar0skt,	  krav	  på	  

objek0vitet,	  
överförbar	  
summering	  

Hur	  belöna	  elever	  som	  
anstränger	  sig?	  

E0k?	  



Bedömning	  

Betyg	  

Forma0v	  
funk0on	  Summa0v	  

funk0on	  

Test	  
läxförhör	  

Lärande	   Kamrat	  
bedömning	  

Urval	  
Utvärdering	  Stöd	  	  

	  
Självkänsla	  



Forma?vt	  sySe	  med	  bedömning	  

•  Lärandeprocessen	  fokuseras	  	  
•  a@	  sä@a	  ”feedback	  into	  prac0ce”	  	  
•  Diagnos0sera	  och	  iden0fiera	  kunskaper	  	  
•  Inventera	  förkunskaper	  
•  Hjälp	  0ll	  reflek0on,	  metakogni0on	  
•  Utveckling	  av	  inlärnings-‐	  och	  tankestrategier	  
•  Mo0vera	  elever	  



Vad påverkar lärandet?

Bedömning	  påverkar	  lärandet	  och	  
undervisningen	  i	  väldigt	  stor	  grad	  

	  
Bedömning:	  läxor,	  läxförhör,	  prov,	  fel/rä@,	  
0llåtet	  a@	  misslyckas,	  prova,	  härma,	  gissa,	  

auktoritet,	  vem	  har	  kunskap?	  
	  	  

Vad	  är	  kunskap?	  



Förändrad	  syn	  på	  kunskap?	  
	  

från	  behavioris0sk	  kunskapssyn	  
	  

0ll	  sociokulturell	  kunskapssyn	  
	  
	  
	  



Konstruk?vismen	  
Egna	  erfarenheter	  

Vi	  lär	  olika	  
Läraren	  möter	  
elevens	  behov	  

Sociokulturell	  
teori	  

Lär	  0llsammans	  
Lärandet	  sker	  i	  

möten	  

Fenomenografiskt	  
synsä)	  

Lär	  av	  varandras	  
kunskaper,	  
kompetenser	  
Varia0on	  



	  
Bedömning i ett historiskt 

perspektiv



Det	  aristokra0ska	  samhället	  

•  Arvet	  som	  bestämde	  
fram0den	  

•  Få	  som	  studerade	  
•  Urval	  ejer	  arv	  
•  Orä@vist	  
•  Demokra0sk	  utveckling	  



Det	  meritokra0ska	  samhället	  

•  Expansion	  inom	  industri	  
•  Demokra0	  
•  Meriter	  0ll	  grund	  för	  
selek0on/urval	  

•  Fler	  in	  i	  utbildning	  
•  Begåvningsreserven	  
•  Läroplaner	  



”The	  tes0ng	  age”	  (början	  av	  1900-‐tal)	  

Inneboende	  intelligens	  
Stabil	  egenskap	  
Opåverkbar	  

Utveckling	  av	  intelligenstest	  	  
Behov	  av	  objek0va	  metoder	  för	  selek0on	  och	  

urval	  
	  



Undervisningen	  påverkades	  

Början	  av	  1900-‐talet;	  teorier	  som	  låg	  0ll	  grund	  
för	  utvecklingen	  av	  industrialismen	  överfördes	  
0ll	  utbildningssektorn	  

Taylorism;	  moment	  och	  precisa	  rörelser,	  
effek0vitet,	  exakta	  0dsberäkningar,	  löpande	  
band	  principen	  osv.	  

	  
”utbildning	  i	  enlighet	  med	  individers	  kapacitet”	  



Den behavioristiska kunskapssynen"


•  Atomiserade	  kunskapsbitar	  som	  ackumuleras,	  
läggs	  på	  varandra	  

•  Linjär,	  sekvenserad	  och	  hierarkisk	  inlärning	  
•  Delmål	  måste	  läras	  ut	  var	  för	  sig	  
•  Stor	  omfa@ning	  av	  tester,	  testning	  centralt	  
•  Mo0va0on	  genom	  posi0v	  förstärkning	  dvs	  
extern	  

•  Mätlära,	  standardisering,	  externt,	  vetenskap	  



	  
”Hela	  processen	  a@	  bli	  kompetent	  inom	  e@	  
bestämt	  fält	  måste	  indelas	  i	  e@	  mycket	  stort	  
antal	  små	  steg,	  och	  förstärkning	  måste	  följa	  

direkt	  ejer	  varje	  steg”	  



Den behavioristiska modellens 
påverkan

	  
•  Krav	  på	  objek0va	  må@	  på	  kunskap	  
•  Utvärdering	  åtskild	  från	  undervisning	  
•  Vikten	  av	  externa	  och	  objek0va	  utvärderare	  och	  
specialister	  	  

•  Hur	  är	  rela0onen	  mellan	  styrdokumenten	  och	  
verkligheten?	  Vilken	  kunskapssyn	  har	  du?	  Din	  
skola?	  Hur	  visar	  den	  sig	  i	  din	  undervisning/
verksamhet?	  



T.ex.	  prov	  som	  görs:	  

	  	  
	  Enskilt	  
	  Utan	  hjälpmedel	  
	  Utan	  samarbete	  
	  Utan	  hjälp	  	  
	  	  
	  Kunskapssyn?	  



Prov	  som	  görs:	  

	  
	  Tillsammans	  
	  Med	  hjälpmedel	  
	  I	  samarbete	  
	  Med	  stöd	  

	  
	  Kunskapssyn?	  	  

	  



Centrala aspekter inom formativ 
bedömning

	  
•  Kommunika0on	  –	  frågor	  -‐	  0d	  
•  Feed-‐back	  –	  –	  feed-‐forward	  
•  Gemensamma	  mål	  
•  Själv-‐	  och	  kamratbedömning	  
	  



Exempel

•  Kom	  0ll	  en	  klass	  7	  med	  simpified	  versions	  från	  
åk	  4.	  

•  Heterogent	  på	  alla	  sä@	  
•  Ingen	  tro	  på	  något	  
•  Mycket	  form	  inget	  innehåll	  
•  Stort	  motstånd	  från	  eleverna	  
•  S0gma0serade	  på	  hela	  skolan	  



•  Hur	  ska	  elever	  lära	  sig?	  
•  Bort	  med	  allt	  som	  får	  dessa	  elever	  a@	  inte	  vilja	  
lära	  sig	  

•  Inte	  0d	  a@	  hålla	  på	  med	  ovik0ga	  saker	  
•  Inte	  berä@a	  om	  elevernas	  svårigheter	  
•  Enbart	  lyja	  elever	  
•  Ta	  allt	  de	  säger	  på	  allvar	  
•  Hands-‐on	  	  
•  Elevdemokra0	  



Feedback - forward

•  Berä@a	  hur	  eleverna	  ska	  göra	  –	  visa,	  ta	  ejer	  
varandra,	  härma	  	  

•  Inget	  ru0nmässigt	  rä@ande	  av	  elevernas	  fel	  
•  Ignorera	  fel	  som	  är	  betydelselösa	  för	  
lösningsprocessen	  	  

•  Använda	  öppna	  frågor	  –	  alla	  svar	  intressanta	  –	  
hur	  möter	  läraren	  elevernas	  svar?	  	  

•  Direkta	  frågor	  för	  a@	  undvika	  misslyckande	  
•  Hjälpa	  eleverna	  0ll	  lyckat	  resultat	  



•  Bedömnings0llfället	  är	  en	  lärsitua0on;	  hjälpmedel,	  
hjälp	  av	  läraren,	  interak0va,	  dynamiska	  situa0oner	  	  

•  Öppenhet	  
•  Stöd	  och	  hjälp	  
•  Mål	  	  anges	  konkret	  som	  ”handlingar”	  inte	  teorier	  
•  Kvalita0va	  bedömningskriterier	  (inte	  lä@bedömda	  
uppgijer)	  

•  Visa	  auten0ska	  konkreta	  exempel	  av	  olika	  kvalitet	  	  



•  Kamratbedömning	  –	  inte	  bedömning	  det	  
handlar	  om	  utan	  skapa	  e@	  klassrumsklimat	  
där	  det	  är	  0llåtet	  a@	  misslyckas,	  a@	  lyckas	  och	  
utvecklas	  maximalt	  

•  	  allas	  erfarenheter	  tas	  0ll	  vara,	  hjälper	  
varandra	  a@	  lyckas	  



Ex
•  Anonyma	  uppgijer	  som	  diskuteras	  och	  lyjs	  
•  	  Mini-‐whiteboards	  
•  Läs	  varandras	  texter	  och	  välj	  ut	  två	  meningar	  
som	  du	  tycker	  är	  bäst.	  Varför?	  

•  Kommentarer	  som	  leder	  0ll	  fördjupade	  
tankegångar	  (mer	  arbete)	  

•  Lämna	  över	  0ll	  eleverna	  a@	  hi@a	  lösningar,	  
alterna0v,	  förbä@ra,	  kommentera,	  ge	  förslag	  

•  Inga	  poäng,	  betyg	  osv	  –	  utveckling	  och	  
förbä@ring	  i	  fokus	  

	  



Bedömning för lärande

Vad	  är	  bedömning?	  
	  

E@	  bre@	  begrepp	  tyngt	  med	  en	  nega0v	  klang,	  
betyder	  olika	  i	  olika	  situa0oner.	  

	  
Hi@a	  e@	  annat	  ord:	  undervisning?	  



Som	  ledare	  

•  Vet	  du	  vad	  som	  pågår	  på	  din	  skola?	  Vilken	  typ	  
av	  undervisning	  pågår?	  

•  Askulta0oner?	  	  
•  Sammarbete	  med	  andra	  skolor?	  
Gemensamma	  dagar	  kring	  kunskapssyn	  och	  
människosyn?	  

•  Skriv	  en	  berä@else	  om	  din	  undervisning/
verksamhet.	  I	  och	  om	  klassrummet	  



	  	  
	  Lärarens	  undervisningsfilosofi	  
	  Kunskapssyn	  
	  Människosyn	  

	  
Är	  den	  på	  bordet?	  Diskuteras?	  I	  rela0on	  0ll	  
styrdokumenten?	  Vad	  är	  lä@	  och	  svårt?	  
	  




Tack!


