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Riktig journalistik för en krona första månaden.|  Prova 1 månad för 1 kr

Ingrid Carlgren, professor emeritus i pedagogik

 06:00 - 9 apr, 2018

Resultatstyrningen av
skolan motverkar kunskap

 Kunskapskraven i läroplanerna är skolans
motsvarighet till polisens pinnar. Konsekvenserna för elever
och lärare är stora. Kunskapskraven har blivit innehållet i
undervisningen i stället för själva kunskapen som ska läras
in, skriver pedagogikprofessor Ingrid Carlgren.
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För alla med inblick i skolans verksamheter kan knappast den senaste tidens
föräldrareaktioner mot kunskapskraven i skolans läroplaner komma som någon
överraskning. Det är som en varböld som äntligen spricker.

Ironiskt nog uppfattas nu skolan ställa alldeles för höga krav på eleverna. Som
vanligt är det ”kunskapssynen” som pekas ut som orsak genom att den påstås
nedvärdera faktakunskaper och i stället förorda att undervisningen inriktas mot att
utveckla allmänna förmågor som att kunna resonera, analysera etcetera.

Men det är inte kunskapssynen som har skapat kunskapskraven utan den
resultatstyrning som är en aspekt av vad som brukar kallas new public management
(NPM). I de kursplaner som kom i samband med 2011 års läroplaner har
resultatstyrningen nått sitt fulla genomslag. Kunskapskraven i läroplanerna är
skolans motsvarighet till polisens pinnar och vårdens diagnoslistor. Konsekvenserna
för undervisningen är stora. Debatten och föräldrarnas reaktioner visar tydligt hur
kunskapskraven, som egentligen är formulerade som kriterier för lärarnas
bedömning, alltmer har kommit att utgöra kunskapsinnehållet i undervisningen.

Elevernas fokus flyttas
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I dag förväntar sig eleverna att i början av ett undervisningspass tydligt få
information om vad de förväntas lära sig och hur de kan visa sitt kunnande. Detta
får i sin tur som konsekvens att elevernas uppmärksamhet flyttas från det
ämnesinnehåll som kunnandet gäller till hur de kan visa upp sitt kunnande. När
lärare och elever till exempel samtalar om en dikt så är det risk att det inte är dikten
och innebörden i den som främst uppmärksammas utan hur eleven kan visa sina
kunskaper genom att samtala på vissa sätt. I stället för fördjupade studier av ett
geografiskt område finns en press på lärarna att diskutera hur eleverna kan utveckla
sina resonemang om sambanden mellan naturförhållanden och utvecklingen av
näringslivet. Enligt kunskapskraven är det nämligen elevens sätt att resonera som
ska bedömas. Fokus riskerar att hamna på hur eleven kan visa upp sitt kunnande i
stället för på det kunskapen gäller.

Urholkar kunskaperna

Jag menar att kombinationen av mål- och resultatstyrning, idéer om synligt lärande
och formativ bedömning liksom involvering av eleverna i bedömningen av deras
eget lärande får en sammantagen effekt som riskerar att urholka kunskaperna och
motverka bildning och de, som Sven-Eric Liedman brukar påpeka, för bildningen
nödvändiga omvägarna. I stället skapas genvägar till de förväntade kunskaperna.
Eleverna får så att säga direkt öva på att visa upp det kunnande de skulle utvecklat
om de i lugn och ro fått pröva olika vägar.

Jan Björklund (L) talar lyriskt om den gamla skolan. Vad han inte tänker på är att den
undervisning han efterfrågar var en undervisning som kunde bedrivas när skolan
ännu inte hade några explicit formulerade kunskapskrav. När han nu föreslår att vi
behöver kursplaner som åter fokuserar på faktakunskaper, så glömmer han (eller vet
inte om?) att den tidigare formen av kursplaner saknade explicita kriterier i form av
kunskapskrav. Och att han själv, genom att stryka Skolverkets formulering om
långsiktiga mål som skulle styra undervisningen (i samband med
Läroplansrevisionen 2011), har bidragit till att ge kunskapskraven en alldeles för stor
och felaktig betydelse. Överhuvudtaget verkar de som i dag kritiserar läroplanerna
inte förstå att undervisningens kunskapsinnehåll finns i kursplanernas syften och
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centrala innehåll snarare än i kunskapskraven.

Får för stor plats i undervisningen

I varje utbildningssystem måste självklart elevernas kunskaper bedömas genom
olika typer av mätningar och jämförelser. Det är inget konstigt med det. Men i ett
utbildningssystem där dessa bedömningar och mätningar tar för stor plats blir det
omöjligt att upprätthålla bildningsambitioner och en undervisning där lärare och
elever tillsammans kan utforska kunskaper i djupare mening. Frågan är om det inte
är där vi har hamnat. Kunskapskraven används inte enbart för bedömning av
elevernas kunskaper utan får i alltför hög grad dominera undervisningen. Jan
Björklund har ställt sig bakom ett system som driver fram en baklängespedagogik,
där betygskriterierna snarare än syften och centralt innehåll utgör utgångspunkten
för undervisningen.

Undergräver lärarnas auktoritet

En annan aspekt är att kunskapskraven undergräver lärarnas auktoritet. En politik
som vill återupprätta lärarnas auktoritet behöver göra något åt NPM-styrningen av
skolan. Ett första steg är att återge lärarna makten över bedömningen. Bedömning
av elevernas kunskaper kräver professionellt skolade lärare. Det behöver inte
innebära att bedömningen blir godtycklig – under förutsättning att lärare får
möjlighet att kalibrera sina bedömningar mot varandra och i relation till gedigna
nationella prov. Än så länge finns ingenting som tyder på att systemet blivit mer
rättvist genom att makten över bedömningen tagits från lärarna.

Kunskapskraven är inte heller nödvändiga för att ställa höga krav på eleverna.
Tvärtom finns en risk att de sanktionerar elevernas strävan efter att hitta genvägar
till kunskapen.

Ingrid Carlgren

professor emeritus i pedagogik
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Ulf Kamne (MP), kommunalråd med ansvar för miljö- och stadsutveckling, vice ordförande kommunstyrelsen och
Elisabeth Undén (MP), ordförande Göteborg Energi och lokalnämnden

http://www.gp.se/om/Kvalitet+i+skolan
http://www.gp.se/om/Skolan
http://www.gp.se/om/Undervisning
http://www.gp.se/om/Pedagogik
http://www.gp.se/om/Kunskap
http://www.gp.se/om/Inl%C3%A4rning
http://www.gp.se/om/New+public+management
http://www.gp.se/om/Resultatstyrning
http://www.gp.se/om/L%C3%A4rare
http://www.gp.se/om/Elever
http://www.gp.se/om/Pisaraset
http://www.gp.se/om/Ingrid+Carlgren
http://www.gp.se/om/Kunskapskrav
http://www.gp.se/om/L%C3%A4roplaner
http://www.gp.se/om/Skolverket
http://www.gp.se/om/Regeringen
http://track.adform.net/C/?bn=22191326;adfibeg=0;cdata=-f8Dqp9eYkMUZ-vzY3hy3Kv2vmGXzOUssY5LLv_mNgyG1QT08_HZKH9UeyxSVYh9Hn_F7nSMqxbWybIiqN4R2gvR55huc1kBTFv6Cgd0vplBq8wb3v5_8_YwY4A8Ys6KpJgWJn65wSQfbCT5FVCpkv3H9Cs_BNQXMwfV3SVrQQNLIQBrpDw0JiXa74_6jTVXU4NybjSQGpX1M7f3A5HR3JpEocIxqgxuzKOmRgEVthMAuQspIyBup6hr4GVaBmnl3gyCm6O__xx5NsLHe6tnuxub4TRcER_KuaFZMOvSQvePkhN9oh_AEP2uHX4G65KMhyt2Ac3gNgUdkJK8D1R4oNlzICCstRhy6D8dr1MlfMDPGAXcFAGtR3nC8bKpQv0eQD18GLuT5tLPMAlNrqL3la26R1PWdZVrh5LeI6qKfGvWp3UWiC9MgpGLxukDFCMDKSLClVJ9AdXLl7_2aC4zd_del8bi5l35t3YuEb162DW3Wu4Hwz376NuN0AdvuJCHb2cAoRrcJtGg6bmCczvBXvcDMcP-PlaW3EZWqF2pTsefDVk4eFPyK4rxoCJyboQ1TOT8qdV9f2awme8ZRs2qTlZYOOiGWRb8pn0m92jZhVQ9c7UwNqfz7dhpYFeVHSdjdqS1L8PYc2YiGxRwNehUkAZtYu0wovnydjp239Os1miV5CTcnxq--2BEkmFe0777Bqv3y8Qq7ohgPy4Fik5L_Zu3OH5SVvBIEjKAWZ0ojAbIhJ8Cel1Lw-DZJxuspihTYwX5D02Y2j18cMgUNLmo0xD9nMs-KoH8WZstHrSRXQCyrzaPqeLEmRXtSiktFU6qTHqwphinwjrpZRvIdes3yFMwLKEh7-6K7pcNq_93H-QFrIQImzWA55dDluUfiF3pxHzA6l3CNxtGOCuNIiswismmxP2q8TLzpaciRN93sBa2Fjt1PXeBofm6cx2DNcEuz5N0iyFECv2yCaE17IeXeww6X4atKPd6q9BtETGAzXLsoO2egaXGYEklbN8WUL9-C-rZqQMHYGgYCNsfs0XWoHjfeRlt1XmgaMo03oufeZXWXrMbhMs_Q47fv7ZZROyqyFeM5cBNRXBfzZY4lu76qptQOt2jHKguunev3tnCXhVjnpvhXWEJ_XuKriXVB44zqYQV-qvTsH_Dt-mANzegIfvFpo0_o7yizfSlNPBOsaHV5Kze4-lGZhPmjkuqK-G0TgLJ7Jju9lo5Cq6SnOGO5m0VNVnJKxwPvADsiL5ikJu5Nicfm6cJh7S3DKXsmM_AL8UOxZiBXSS88Ime1QclCu1eBEHg5GF5HBpoWUQKn5_hUBC2eRM7kLd8emvxO0-7MGwilD0094pHkr05tjX8-yb1IjurUKq24inPOym0VgWfermF38V5G-2fnPe1a_JUlpwZefCwop5RxNFKzkylEyhF8NRvO9wWHdZbQR4yFA33sNdbuyU2ohbTuhLciDDPygwRmFHWN6vo7BmvuL9CPLafudAr9Yb75JGn0bLx5V22nW-sN4yvYo8XDv0RVSqKKv-bQKd5qb4-vTAL25GvDMUygIZKmPFzcrwA3RPNj14ZERJ_iaaGu8ZFt6OCypV67Ypy7G1H9Vrb32_J5BYFq-emnxLxTGZnWR_JNVj75QFYb3ies_Msb1RLSK6fnk76ZuPz1v1CNurKk3RdUpzlfIgV5kcrsAtoE__Hy7dj4OtxvGCfJrZbOSHSKKEyMJX9_BI1sJ38BDVbXdRpXDcr8m9WXD36oCYQtJKW3Pbjf8ZYEnEf6Ny7loYBVOIY_Ch3e6_86IyRfwPVs03juH6g9Cnf4dx0c636ZPSVCRcBPzE1;;fc=1;CREFURL=http%3a%2f%2fwww.gp.se%2fnyheter%2fdebatt%2fresultatstyrningen-av-skolan-motverkar-kunskap-1.5533468


2018-04-14 06)53Resultatstyrningen av skolan motverkar kunskap

Sida 7 av 12http://www.gp.se/nyheter/debatt/resultatstyrningen-av-skolan-motverkar-kunskap-1.5533468

 05:30 - 13 apr, 2018

Nattåg till Europa bättre
miljöval än fossila
flygresor

 De allra flesta har i dag insett att flyget är en av de
stora klimatbovarna. Ändå har Göteborgs stad hittills mest
jobbat på att få fler flyg till Göteborg. Detta trots att över en
miljon flygresor går till och från orter som lätt skulle nås
med ett nattåg. Det vill vi ändra på, skriver Ulf Kamne och
Elisabeth Undén (MP).
ANNONS

Weekend i Paris med lågt klimatavtryck någon? Jobbresa till Bryssel och du hatar att
flyga? Med nattåg söderut skulle vi göteborgare enkelt kunna resa till flera stora
destinationer. Lika väl ser vi att Göteborg är ett attraktivt besöksmål för många som
gärna vill spendera några dagar i världens mest sociala stad. Nattåg söderut skulle
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göra det möjligt för européer att ta tåget till Göteborg. Och framför allt för
göteborgarna att ta sig ut till Europa.

Måste bli enklare

Miljöpartiet anser att Göteborgs stad borde driva på för att göteborgarna enkelt ska
kunna ta tåget till orter som Paris, Amsterdam, Berlin, Bryssel – orter som
hundratusentals göteborgare flyger till varje år. Det är möjligt. Och inte ens svårt. Du
kliver på nattåget i Göteborg på eftermiddagen och vaknar i Hamburg eller Köln. Ett
byte och några få timmar senare är du i Berlin, Amsterdam, Paris eller Bryssel.

Många göteborgare vill kunna resa utan att medverka till höga klimatutsläpp. En del
gillar inte att flyga. Vi borde ge dem möjlighet att kunna resa med låg
klimatpåverkan. Den möjligheten finns om resan sker med tåg. I Göteborg finns det i
dag nattåg norrut, men tyvärr inte längre söderut. På 60-talet gick det tåg ända till
Paris från Göteborg. Det borde vara möjligt även på 2000-talet.

Populär resform

Tåg är en mycket populär resform, flera hundra tusen människor reser med tåg varje
dag i Sverige, men tyvärr är det inte så många som reser med tåg ens till de stora
städerna i norra Europa.

ANNONS

http://track.adform.net/C/?bn=22245718;adfibeg=0;cdata=rUwjstlauizrVAbM9ABw_qv2vmGXzOUssY5LLv_mNgyG1QT08_HZKMaBCPC6qpmfHn_F7nSMqxbWybIiqN4R2gvR55huc1kBzl6-8TXVJW3E6QhAdDZDbpxM_d7Bh7udAgEUGdrhvZWXcKRBIxx3aUpNj0rIsKHYufyT7nsfQyrv3ghUak-q8SXa74_6jTVXU4NybjSQGpX1M7f3A5HR3JpEocIxqgxuzKOmRgEVthMAuQspIyBup6hr4GVaBmnl3gyCm6O__xx5NsLHe6tnuxub4TRcER_KuaFZMOvSQvePkhN9oh_AEP2uHX4G65KMhyt2Ac3gNgUdkJK8D1R4oMnBJQbm3OmX4nT_QY4GEZCyFJwiUv1XgP79ujci53i-QD18GLuT5tLPMAlNrqL3lTAuxNU9jXtMODRETOnfIrXWp3UWiC9MguA4oUY31bml_S6EH8aB5EHLl7_2aC4zd6hB0Hpt0CYSjQjgrWYIQvoPkXtauMCP3H-8Hbc66RmCCsU4_GnW7fms35pZkbRHfmHThk47i_em3EZWqF2pTsefDVk4eFPyK46kPBO8tvhjC189zbUy6TjZ7H5ieZlT1O4cO2w1rygUQnoLrXW9iSsRAJOkrAaxWoYEr74qcnR8W9VFyBNKCTK3-hneOOoSKdWYTu_WJ_F-oTyqHBDGi4aIxiXdD0q5i_ZFg5BIPpeDhHIpB8c_7gjaH23Ov-HTEuYi1V3MSypOuT-RbwnA-SyoarjW1aP68ox_BEM7HQsWpzG35aPKSSkxyNtbVCx7VQDrqlQY2Mqr44Gsm4p5wi-YxGMGjEn0jLlNWdVh4hkesyBuaFhwr5pUAyNGMA-LM71o9DD1LxQsC5-8tkuGgOh_vDuhsNuuWxHR8wPzyawxTtrshtBJC5r6Mzn9wEVAjBfmJ_TQNFqxvZaTxY_tIUjlYYyGHjAsIOb5NLMxMOCi0uQ931-O3eFF2gQ7u0E2yphFG-x1F-XorLfhdklFeKrOx1xKHHi9v3Yvh6EiRWnVj5t8dNJmCcrUZZPp6pirb4REkfhlqN480R8XNiPHx-y5ThrxXbuEguw5RWSZIivPmPl24swXC6knTWUbbOZ1FDkBq-_ERnuHORbbw23yr1ilL9hZ9sgK8KTrXoYumq5ehH7LOd3IlcKeO0WqobhBYJJQ9VNspLEYktD5MDDEr-9Jn2Y1vA3dPDjlOUPlfm31C2munc6XX_RIa13mWTfKiPhlNzcIy9IDzj3YtBjYoO70oNGaHPosiM3QWeu-VNOb6SM7x3Miy8GJMpveD00zAErhSUpDNhrG1hTUD3ZGA1U2VEi4WG3i-WqMeyT5IE2RQ2nE8TthafV4484ycsZcrw7BHN6zt14rdPs5juILvNjmbvXeGlQ50xplC42KPS0hbMXBbKIBMjVCiWIB8fLfQsuLmSufG1-J_OFUBNQBlBm8aOCH6lRHH6p3dyEtYckOSv_xDo7_dBMvX6b9DFw7BZSb_2NE4DP-0I1ecPq85FlG5WGB9aq-Ldn7kIMqGvv97HX_ACPOyCqu18Z6jQteMTPWa0ZHvErgIIIR4TdjPSVB4frzEvBiJkj8gjg4zghQcRhX6As7utTtinLsbUf1WjFClO6T6lI75M5T8hXyRgbUfsCDrrC_mmVNDtSw0KfDuQi4P7U_OkTYHgJQwysaCD3Dpr0LsLMgrhasITyi8afWWqnQrckEdQ2;;fc=1;CREFURL=http%3a%2f%2fwww.gp.se%2fnyheter%2fdebatt%2fresultatstyrningen-av-skolan-motverkar-kunskap-1.5533468
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Nattåg norrut är ofta fullbokade av svenska och utländska resenärer. 400 000
resenärer per år på SJ:s nattåg bara till Norrland. Nattåg är ett civiliserat sätt att resa
där du i lugn och ro äter middag, sover, duschar och äter frukost på tåget innan du
kliver av mitt i stadens centrum.

Om vi tittar vart västsvenskarna flög förra året så gick över en miljon flygresor till
och från orter som lätt skulle nås med en sådan nattågsförbindelse. Säg att vi flyttar
över så lite som fem procent av dessa flygresor till tåg, det skulle innebära 50 000
resor, ungefär två tåg i veckan i vardera riktning.

Måste arbeta för direkta nattåg

Göteborgs stad arbetar i dag aktivt med att etablera Göteborg som ett attraktivt
besöksmål, något som också lyckas. Men tyvärr är inriktningen att alla ska resa hit
med flyg. Och lika väl som att det finns de som arbetar aktivt med att få fler flyglinjer
så borde staden arbeta aktivt med att få fler direkta nattåg. Även att öka
attraktiviteten för dagtågen skulle stärka Göteborg. Med goda nattågsförbindelser
skulle vi också underlätta för de tjänsteresor som även stadens politiker och
tjänstepersoner gör exempelvis till Bryssel. Det skulle kunna ske med mycket låg
klimatpåverkan och kommunen skulle då bli ett gott exempel på hur tjänsteresor ska
ske.

Våra flygvanor skenar iväg i en riktning som inte är hållbar. Flygutsläppen på hög
höjd påverkar klimatet betydligt mer jämfört med transporter på marken. På långa
sträckor är förstås flyg svårt att ersätta. Mänskliga relationer och utbyten är av godo
för en fredlig utveckling i världen. För dessa långväga transporter får vi förlita oss till
flygets teknikutveckling och en rättvis prissättning som tar med klimatkostnaden.

Gott liv utan miljöpåverkan

Men för transporter inom stora delar av Sverige och Europa är tåg, som är extremt
energi- och bränsleeffektivt, ett vassare alternativ.
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Ett nattåg till Hamburg/Köln i kombination med en rejäl satsning på fin
tåginfrastruktur till Stockholm skulle täcka stora delar av de stora flygmålen. Vi
måste göra allt vi kan för att underlätta människors möjligheter att leva ett gott liv
utan för stor miljöpåverkan. Ett hållbart liv helt enkelt!

Ulf Kamne (MP)

kommunalråd med ansvar för miljö- och stadsutveckling, vice ordförande
kommunstyrelsen

Elisabeth Undén (MP)

ordförande Göteborg Energi och lokalnämnden

populärt på gp.se
MER INNEHÅLL

Quiz: Vad vet du om Täbys
nya stadsdel?

Nu när de första kvarteren börjar
byggas i Täby Park är det...

9 sätt att öka säkerheten när
ditt barn är hemma s...

Är ditt barn hemma själv efter
skolan? Ta del av dessa tips...
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Val 2018  Infrastruktur  Järnvägen  Flyget  Klimatet  Fossila utsläpp  Turism

Göteborgs stad  Nattåg  Europa  Miljöpartiet Göteborg  Ulf Kamne (MP)

Elisabeth Undén (MP)

ANDRA HAR ÄVEN LÄST

Forskaren: "Varför har inte det
här gjorts tidigar...

Forskaren Magnus Norell ser Ann-
Sofie Hermanssons åtgärder...

Ikväll kan du bli
Sveriges nästa
miljardär
Så deltar du!

Solcellsbidraget höjt
från 20% till 30%
Just nu installeras mer
solpaneler än någonsin i
Sverige.

Polisen: Kvinnan ströps
vid motionsspåret
I slutet av oktober hittades en
kvinna i 60-årsåldern mördad
intill...
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