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• Ibland används detaljerade bedömningsmatriser med uppdelade meningar 
eller delar från kunskapskraven för att värdera elevernas kunskaper i 
förhållande till kunskapskraven. På liknande sätt som när lärare använder 
prov- och uppgiftsbetyg gör detta att sådana bedömningsmatriser blir 
mindre användbara för lärarens allsidiga utvärdering vid tiden för 
betygssättning. Detaljerade matriser kan leda till att begränsade underlag 
ges samma vikt som mer omfattande underlag. En sådan matris kan också 
göra att läraren på förhand tvingas dela upp undervisningen och 
bedömningssituationer i förhållande till varje del i de upp-delade 
kunskapskraven. Detta riskerar då att begränsa lärarens möjligheter att 
vara flexibel och att anpassa sin undervisning efter elevernas behov och 
förutsättningar. En annan risk är att lärarens möjligheter att ge eleverna väl 
avvägd och framåt-syftande återkoppling begränsas.


• Matriser för att bedöma enskilda uppgifter kan vara värdefulla för att stödja 
elevernas kunskapsutveckling, men även här kan det finnas risker. 
Uppgiftsspecifika matriser kan begränsa vilket kunnande eleven kan visa 
om detta redan på förhand är bestämt i matrisen. 



• Det finns inga krav på att läraren ska dokumentera alla 
kunskaper vid både formella och informella 
bedömningssituationer. Det finns inte heller några bestämmelser 
om hur dokumentationen ska utformas. 


• Det är inte ändamålsenligt att utforma en bedömningssituation 
och göra en analys av elevernas kunnande enbart med stöd av 
kunskapskraven. För att kunna använda bedömningar för att 
utveckla undervisningen eller ge eleverna återkoppling behövs 
ofta mer specifik information än den som kunskapskravens 
övergripande formuleringar kan ge. Bedömningar som syftar till 
att stödja elevernas lärande behöver ge läraren detaljerad och 
nyanserad information om elevernas kunskaper. Därför behöver 
kurs- eller ämnesplanen, och inte bara kunskapskraven, vara 
utgångspunkt när lärare utformar denna typ av 
bedömningssituationer. 



• Att kunskapskraven behöver läsas och tolkas i relation till 
ämnets eller kursens syfte och centrala innehåll samt 
utifrån den undervisning som har bedrivits innebär att 
läraren vid betygssättningen fäster större vikt vid sådana 
kunskaper som betonas i syftet eller som kan kopplas till 
många punkter i det centrala innehållet. Läraren fäster 
också större vikt vid sådant som har fokuserats i 
undervisningen och där eleverna fått möjlighet att särskilt 
fördjupa sina kunskaper. 



Denoël, E., et al. (2018). Drivers of Student Performance: Insights from Europe. McKinsey.



Good teaching is about high quality human relationships



”One interpretation of all this 
is that building deep, 

conceptual understanding 
and higher-order 

thinking requires intensive 
teacher-student interactions, 
and technology sometimes 

distracts from 
this valuable human 

engagement.” 

Good teaching is about high quality human relationships



McKinsey/PISA
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▪ Raise the bar for students to access 
teacher training 

▪ Offer good starting salaries (give priority 
to quality versus quantity of teachers) 

▪ Improve the status of the teacher’s 
profession in society

Get the right 
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Image from OECD’s analyst Beatriz Pont’s presentation in Stockholm, 7-10 September 2016). 



Collaborative practice 
and enquiry: 

Timperley et al. 2014 
Martin et al. 2014 
Kaser & Halbert 2009 
Bryk et al 2015 
Cobb et al. 2011 
Desimone 2009 
Stoll 2011 
Mourshed et al. 2010
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Lesson 3. Every school needs a great school leader
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Darling-Hammond

• ”Evidence shows that schools in which teachers act 
in collaborative settings to deeply examine teaching 
and learning, and then discuss effective 
instructional practices, show academic results for 
students more quickly than schools that do not”  

• (Darling Hammond, 2004).



Professional development is:
Instructive. It supports teachers as they gain content knowledge and 
acquire instructional strategies (Long 2012).


Reflective. Teachers need to reflect deeply over time (Donelly et al., 2005), 
focused on theory-based practice (Broolke et al. 2005; Kedzior, 2004).


Active. Teachers are thinkers and intellectuals. They should be engaged in 
the learning process (Donelly et al., 2005).


Collaborative. Collaboration challenges teachers to expand their thinking 
(Hurd & Licciardo-Musso, 2005; Mahn, McMann, & Musanti, 2005).


Substantive. It should be extensive (not less than 6 and, for greater 
impact, as many as 35 or more hours per focus and topic), while 
continuously focusing on specific topics (Kedzior, 2004; Long, 2012).


Martin et al., eds., (2014) Handbook of Professional Development in 
Education. Successful models and Practices, PreK–12. New York, London: 
Guilford.



❖ Den vision om professionalism som lyfts fram i 
den här boken kräver en övergång från den 
traditionella metoden med en reflekterande 
praktiker till en modell där tillförlitlig kunskap om 
elever, deras lärande och välbefinnande utgör 
måttstocken för undervisning och lärande, på ett 
sätt som utmanar rådande antaganden.



❖ För många lärare handlar denna förändring om att inta 
ett helt nytt perspektiv på syftet med de analyser man 
gör nämligen att genomföra en professionell 
undersökning snarare än att gruppera, sätta etikett på 
eller betygsätta elever.
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Bara lärarna Hela organisationen
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lektion

Engagera

Dekonstruera

Undervisa – 
kollegor observerar

Analysera 
Didaktik och 

innehåll

Modifiera/anpassa

Elevers 
lärande

Uppgifter 
Individuellt/

grupp/helklass 
Förklaring 
Lärarledd 
diskussion 

Engagemang 
Repetition

KlassrumspraktikSkolpraktikDidaktik-rutiner

Ledarskap 
• Tid 
• Förbättrad 

fortbildning 
• Mer planeringstid 
• Ändade 

undervisningsrutin
er

Normer 
• Tillit 
• Kollektivt ansvar 
• Samarbete 
• Undersökande 

tankesätt

Kollegiala rutiner 
• Lektionsdesign 
• Sambedömning 
• Resultatanalys 
• Lektionsobservatio

ner

Strukturer 
• Tillit 
• Kollektivt ansvar 
• Samarbete 
• Undersökande 

tankesätt Nested Learning Systems for the Thinking Curriculum 
Lauren B. Resnick EDUCATIONAL RESEARCHER 2010 39: 183 DOI: 10.3102/0013189X10364671

Mätningar och 
analys
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När det professionella 
lärandet

inte baseras på elevers och lärares verkliga behov 
blir det ofta resultatlöst

Härligt! För du som rektor sitter i en guldsits med 
en verksamhet där du tillsammans med dina lärare 
kan upptäcka dessa behov.



Campbells lag

Prestationsprov kan väl vara värdefulla indikatorer för allmän 
skolprestation under normala undervisningssätt som syftar till allmän 
kompetens. 

Men när testresultat blir mål för undervisningen, förlorar de båda sina 
värden som indikatorer på utbildningsstatus och snedvrider 
utbildningen på oönskade sätt.



204 / Teacher Commitment:District‐Level Influences

tightly controlled supervision; and that they regard their participation in
decision‐makingaslegitimate and see themselves asable to contribute (Hal l
1977).

A l l of this suggests that superintendent certainty about a technical cul‑
ture may determine the extent of interorganizational coupling. Successful
superintendents seek out and satisfy teachers” professional needs while
stuck superintendents conspicuously ignore them. Thus, under conditions
of higher uncertainty, managerial and technical activities at the district level
are only marginally if at all linked to schools” technical activities. Under
conditions of lower uncertainty, there is tighter congruence between the be‑
haviors of superintendents, principals, and teachers; activities that occur at
the district level alignmore closely with, and facilitated, activities that occur
at the school level. That is, Where there seem greater certainty and fewer
threats to their self-esteem, superintendents mobilize district resources in
pursuit of interorganizational goals. Howmuchmisery might teachers have
been spared‐what myths, what tyranny, what armed and defensive teach‑
ers and principals might have vanished from the school landscape, had
stuck superintendents understood schools in their vast complexity?

8
School Reform

The central lesson to be drawn from this research is that the social organiza‑

tion of schools renders meaning to the nature of teaching. Whatever impact
education policy has on school success compared to other factors (e.g.,

SES, heredity) it is significantly affected by the quality of the linkages be‑
tween policy and the intended beneficiaries of that policy, namely, teachers
and students. As we have stressed throughout, the question of what teach‑
ing is, how it is performed, and how it is changed cannot bedivorced from
the social organization in which it occurs.

Only recently has research been perceived by investigators, and perhaps
more importantly by policymakers, asbeing significant enough and relevant
enough to substantially influence practice. As advocacy about a technical
culture for education grows, so too have the number of researchers who
raise serious questions about the scientific merit, validity, and consistency
of those findings. That is, howmuch credibility should weplace in available
research to develop policy and to suggest changes in educational practice?
With this question at the forefront, the concluding chapter reviews major
findings of our study. The second section discusses the study's primary limi‑
tations. We then address problems and prospects of enhancing school qual‑
i ty that have gained considerable currency nationwide, including how to set

priorities and direction for contemporary education reform.
This study, however, wil l n o t end in a tour de force of minute policy

implications. In light of the way policymakers' recent enthusiasm for the

Rosenholtz, S.J. (1991). Teacher's workplace: The social 
organization of schools. New York: Teachers College Press.
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att utveckla det professionella lärandet och de 
befintliga undervisningsmetoderna.

Inte att samla in information om eleverna.

Betygsättning brukar ofta bygga på uppfattningen 
att elevernas förmåga är statisk.



Accountability, but by 
whom?

• A remarkable effect of collaborative 
practice is that it serves as a mechanism 
of peer accountability, substituting for 
other formal accountability measures 
such as teacher appraisals or 
requalification (p. 75).

Mourshed et al. 2010



Från att sortera till att lära
Sortera Lära

Folus på undervisning Fokus på djupt lärande

Summativ bedömning för 
betygssättning och rapportering

Formativ bedömning för att ge 
understödjande återkoppling 

och stödja självreglering

Undervisning i ensamhet Lärarteam som är 
lärandegemenskaper

Externt centraliserat tryck
Internaliserad lokal överlåtelse, 

ansvar och byggande av 
förmågor.

Kaser & Halbert (2009) s. 13.



Det goda klassrummet

• En uppräckt hand inte 
betyder: Jag kan det rätta 
svaret 

• Utan lika gärna:Nu fattar jag 
ingenting



Definition

• En bedömning fungerar bara formativt i så 
måtto som de bevis för elevers förmågor som 
framkommer i bedömningen tolkas och används 
för att fatta beslut om nästa steg i 
undervisningen. Beslut som troligen är bättre 
eller bättre grundade än beslut som hade fattats 
utan de bevisen.  
(Wiliam, 2009)
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för att finna vad som behöver utvecklas.

• Sedan måste man ha en teori om hur man ska utveckla 
och vad man ska mäta/observera för att följa 
förändringen.

• Dessa två mätningar skiljer sig helt åt. De senare måste 
vara väldigt specifika och överenskomna bland de som 
utvecklar. Jämför formativ bedömning.
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Ray Rist

1. Låg nivå av rädsla.

2. Se till att ha mycket information.

3. Erkänn problem och försök lösa dem.



Gruppdiskussioner 
Mätning för utveckling? 
Vem tillfredställer mätningarna 
Analyskompetens - har ni den? 
Fundera över Timperleys frågor - är det 
en samkonstruerad förståelse?



Grundnivå Utvecklingsnivå Integrerad nivå

Frågorna i det första kapitlet
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Upptäcka ett nytt sätt att undervisa som 
kan förbättra metoderna och 
elevresultaten.

lösa ett problem som rör elevernas 
engagemang, lärande eller välbefinnande 
(exempelvis förbättra läsförståelsen).

Lösa ett specifikt problem som rör 
elevernas engagemang, lärande eller 
välbefinnande genom en detaljerad analys 
av informationen om eleverna (som att ett 
begränsat ordförråd påverkar 
läsförståelsen).
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av informationen om eleverna (som att ett 
begränsat ordförråd påverkar 
läsförståelsen).

Praktiska idéer om nya strategier/program 
stod i fokus.

Specifika, djupgående kunskaper om 
bedömning, läroplanen och hur man 
undervisa, men inte integrerade och i 
grunden kopplade till det aktuella 
problemet.
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Grundnivå Utvecklingsnivå Integrerad nivå
Upptäcka ett nytt sätt att undervisa som 
kan förbättra metoderna och 
elevresultaten.

lösa ett problem som rör elevernas 
engagemang, lärande eller välbefinnande 
(exempelvis förbättra läsförståelsen).

Lösa ett specifikt problem som rör 
elevernas engagemang, lärande eller 
välbefinnande genom en detaljerad analys 
av informationen om eleverna (som att ett 
begränsat ordförråd påverkar 
läsförståelsen).

Praktiska idéer om nya strategier/program 
stod i fokus.

Specifika, djupgående kunskaper om 
bedömning, läroplanen och hur man 
undervisa, men inte integrerade och i 
grunden kopplade till det aktuella 
problemet.

Integrering av djupgående kunskaper om 
bedömning, läroplanen och hur man 
undervisar, specifikt kopplade till det 
aktuella problemet.

Ledarna valde fokus för det professionella 
lärandet och organiserade det, för att 
sedan lämna resten åt lärarna, ELLER så 
valde lärarna fokus själva, utan ledarnas 
inblandning. 

Ledarna samarbetade med lärarna för att 
bestämma vilket fokus det professionella 
lärandet skulle ha. Ledarna var närvarande 
under föreläsningarna och stöttade lärarna 
vid behov.

Lärare och ledare arbetade gemensamt 
med:
- specifika problem rörande elevers 

engagemang, lärande eller 
välbefinnande.

- kunskaper och färdigheter som lärarna 
behövde för att hantera dessa problem

- kunskaper och frodigheten som ledarna 
behövde för att hjälpa lärarna att hantera 
dessa problem och identifiera vem som 
kan vara till hjälp.

Frågorna i det första kapitlet
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Lektionsobservationer

• Viktigt att vara överens om vad det är man tittar på

• Vad är syftet? Kontroll, översikt eller utveckling?

• Vad krävs för utveckling?



Observationsschema
• Vad är/var målet?


• Tydlighet


• Hur - leder arbetsformerna dit?


• Nås målet?


• Klimatet


• Vad skulle manvilja förändra/förbättra?



Viktigt
Det har funnits en uttalad ”antimätningskultur” i svensk 
skola.


Ovanpå det en mätningshysteri utifrån NPM


Detta kan vara en av de egna teorier som lärare har med sig.


Detta måste tas på allvar.


Därför så viktigt att vi (i det här sammanhanget) inte mäter 
för att gradera, betygsätta, rangordna eller ens återkoppla till 
eleverna utan för att synliggöra vår egen påverkan, 
undervisningens effekter.





 
 

 
    

1. Skolans yttre villkor 

2. Skolans inre villkor 

3. Villkoren kring 
undervisningen 

4. 
Undervisn

ingens 
innehåll 
och form 

 

De viktigaste kvalitets- 
aspekterna finns här! 

Inte oviktiga men ej 
förstafokus i 
förbättringsarbetet 

Efter Jan Håkansson, Linnéuniversitetet



Gemensam planering av 
lektion

Kollega 1 undervisar 
Kollega 2 observerar och 
dokumenterar

Gemensam analys av elevers 
lärande baserat på 
dokumentation

Gemensam reflektion över 
vad som skulle kunna 
förbättras till nästa gång



Protokoll
• Skolinspektionen: https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/

04-rad-och-vagledning/vanliga-brister/observationsschema-v-08.pdf 


• Rektor Linas: https://docs.google.com/file/d/0B8wreo_i-
mrBdG5Md3NZRGZvTTg/edit 


• Arete meritering: https://www.nacka.se/49743e/globalassets/valfard-
skola/gemensam/observationsprotokoll-fa-och-ma-131008.pdf?
_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3D%3D&_t_q=bostäder+till+inf
ödda&_t_tags=language%3Asv%2Csiteid%3A12709ba0-8dd7-42b2
-
b811-27be12d37c9b&_t_ip=66.249.75.23&_t_hit.id=NackaKommun_
EPiAssets_ContentTypes_Media_DocumentFile/_463d41b2-
f31c-475f-a92d-eef8a723e486&_t_hit.pos=267 
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Dokumentation



Gruppdiskussioner 
Hur tänker ni kring observationer? 
Vad är mål?  
Vad är medel?



Avslutning



• The importance of winning over hearts and 
minds cannot be over-emphasised; teachers 
will seldom be fully engaged with and 
committed to ‘new’ or ‘different’ forms of 
practice – including ideas and ideologies – 
unless they perceive them as potential 
improvements (even if only partially) to 
existing practice,…

Evans, Linda (2014) Leadership for professional development and learning: enhancing our understanding of how teachers develop. 
Cambridge Journal of Education, 2014. Vol. 44, No. 2, 179–198.



• persons who wish to reform educational practice 
cannot simply tell teachers how to teach differently. 
Teachers themselves must make the desired 
changes. 

• To do so, they must acquire richer knowledge of 
subject matter, pedagogy, and subject-specific 
pedagogy; and they must come to hold new beliefs 
in these domains. 

• Successful professional development efforts are 
those that help teachers to acquire or develop new 
ways of thinking about learning, learners and 
subject matter. 

Evans, Linda (2014) Leadership for professional development and learning: enhancing our understanding of how teachers develop. 
Cambridge Journal of Education, 2014. Vol. 44, No. 2, 179–198.



• Such commitment involves attitudinal and/or intellectual 
change, albeit sometimes in very small – scarcely 
perceptible – measure. 

• ‘[s]chools are the primary site for teachers’ professional 
learning. They provide favourable or unfavourable learning 
environments which may enhance or diminish teachers’ 
sense of space and energy to learn’. 

• Creating the conditions and initiating the circumstances 
within which such change may flourish is therefore a vital 
role for school and college leaders who take their 
professional development responsibilities seriously. 

• It is the essence of leadership for professional development. 

Evans, Linda (2014) Leadership for professional development and learning: enhancing our understanding of how teachers develop. 
Cambridge Journal of Education, 2014. Vol. 44, No. 2, 179–198.



Nästa gång: Uppgift: 
Filma en lärande 

situation.


