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Det var en gång en revisor……. 

 



Egna hjärnor tänka bäst(!) 



 
Rektorer att räkna med 

 



 
Många bäckar små 

 
• Resultatuppföljning samtliga årskurser 
• Årlig studiedag NP 
• Lektor 
• NT-lyft 
• Mattelyft 
• Nyanlända 
• Pedagogisk dokumentation 
• BFL 



 
 

BFL:s ABC 

 
• Tänk långsiktigt 
• Avsätt tid 
• Besluta om form 
• Utbilda 
• Avlasta rektor vissa beslut 
• Välj samtalsledare med omsorg 
• Avsätt gemensamma resurser 



 

Professionsutveckling i 
teori och praktik 

 

 

 

 

 

 

Samtalsgrupper med 
bedömning för lärande i 

Centrum 

Ingela Bursjöö 

 

 



  

De fem nyckelstrategierna i formativ 
bedömning                    (Wiliam, 2013) 

Vart är eleven  
på väg? Var är eleven nu? 

Hur kommer  
man dit? 

Tydliggöra , 

dela och 

förstå 

lärandemål 

och kriterier 

för framsteg  

Genomföra effektiva 
diskussioner, uppgifter och 

aktiviteter som tar fram belägg 
för  lärande 

Ge feedback som 
för lärandet 

framåt 

Aktivera eleverna att bli 
läranderesurser för varandra  

Aktivera eleverna till att äga sitt 
eget lärande  



Blir det skillnader i vår skolvardag 
när alla lärare ingår i 

samtalsgrupper?  
 

• Lärarna har mer strukturerade samtal om kvalitet   
• Lärarna har tydligare yrkesspråk  
• Lärarna uttycker trygghet i kontinuiteten, varje 

torsdag , utan slutdatum 
• Vi når blixtsnabbt ALLA pedagoger genom 

samtalsledarna 
 Elever talar mer om sin egen utveckling i termer av 

kunskapsformer snarare än betyg 
 Elever uttrycker mer makt över det egna lärandet 
 Eleverna hjälper varandra mer 

 
 



Vad kan formativ bedömning 
erbjuda när alla lärare arbetar 

med det? 
• Tydliggöra utbildningens centrala innehåll 

• Öka elevers och lärares måluppfyllelse 

• Synliggöra var extra anpassningar behövs 

• Ge förutsättningar för 
(ämnesövergripande ) samarbeten 

• Öka samarbeten mellan våra skolor 

 



Finns det fällor i vårt 
utvecklingsarbete? 

• Många olika projekt igång samtidigt 

• Fokus på lärarkompetens snarare än 
elevkompetens i 
kompetensutvecklingsinsatser 

• Rekrytering av lärare (i vissa ämnen) 
svårare nu 

 



Forskningsläget idag  

•  Professionsutveckling i den ordinarie 
lärmiljön med kollegor ger en större effekt 
för hela skolans utvecklingsarbete än 
individuella insatser (Timperley, 2011; 
Wiliam, 2013)  

• Varje tillkommande år i en lärares yrkesliv 
samvarierar med ett bättre elevresultat 
(Hargreaves & Fullan, 2012; Rivkin et al. 
2005) 

 
 



TALIS 2013 

• 34 länder, 106 000 lärare, i Sverige 3300 lärare 
och rektorer från 186 skolor (84%) 

• Syfte: Identifiera gynnsamma 
undervisningsmiljöer= främja elevers lärande 

• Fokus på Kompetensutveckling- 
Mentorsprogram-Återkoppling på undervisning 

 

 

 

 

 





Vilken kunskap bidrar TALIS med? 



Kollegialt lärande 

Inget nytt under solen…? 
• Kollegahandledning 
• Lärgrupper  
• Forskningscirklar 
• Läscirklar 
• Samtalsgrupper 
• Mentorsverksamhet 
• … 

 







Skolforskningsinstitutet 1 jan 2015 
 
”… en ny myndighet som ska ansvara för att 
systematiskt väga samman och sprida 
forskningsresultat som kan bidra till ökad kunskap 
om vetenskapligt väl underbyggda och effektiva 
metoder och arbetssätt i skolväsendet. Syftet är att 
öka måluppfyllelsen och förbättra 
kunskapsresultaten i skolan” (Dir. 2014:7). 
 
• Systematiska forskningsöversikter 
• Evidensbaserad praktik 



Forskning om skolstorlek, 
skolklimat, resurser 

 Studiemässigt framgångsrika elever har fler 
valmöjligheter i större skolor, men det är svårare att 
etablera nära relationer mellan lärare och elever  
(Schreiber, 2002)  

 Skolklimat påverkar trygghet, sena ankomster, 
relationer, samarbeten (Cohen et al. 2009) 

 Elever som kommer från socioekonomiskt mindre 
gynnande hem eller har olika typer av 
inlärningssvårigheter hamnar i skymundan i stora skolor 
(Welner, 2004) 

 Generell resurstilldelning inte effektiv (Hanushek, 
2006,2013) 

 



Ingen brist på nationella 
kompetensutvecklingsinsatser 

 
• Lärarlyft I och II 
• Validering och komplettering 
• NT-utveckling 
• Rektorslyft 
• Mattelyft 
• Läslyft 
• Karriärtjänster 
• … 
 



…eller regionala/lokala 
kompetensutvecklingsinsatser 

 

• Göteborgsregionen GR  

• Center för Skolutveckling 

• Science centers 

• RUC, regionalt utvecklingscentrum GU 

• Informellt kollegialt lärande, ex Kållega, 
Edcamp, webbinarier…  

 

 



Men vad har effekt i 
klassrummet?!!! 

- 



Nuläge Göteborgs Stad Centrum  
• Regelbundet ~ Varje vecka 

Formativ bedömning - kollegialt lärande (BFL)  

Arbetslaget/skolenheten: Socialt klimat (PALS), estetiska processer, 
coachande arbetssätt 

Riktad ämnesdidaktik: Mattelyftet  

Försteläraruppdrag: språkutvecklande arbetssätt, bedömning/IKT , 
värdegrundsarbete, montessoripedagogik, nyanländas lärande, läs-
skrivutveckling mm 

Lektorsuppdrag: nationell/internationell forskningskontakt, regionen, 
NT-utveckling   

• Mer sällan än varje vecka 

Analys: nationella prov, måluppfyllelse, sambedömning 

Föreläsningar, ex ADHD, MIK, nyanländas lärande (MAIT) 

Workshops, ex MIK, IKT/Scratch, normkritik/HBTQ 

 

 



Slutsats: Vad visas av vetenskap och 
beprövad erfarenhet som vi kan 

vägledas av? 
• Långsiktig och forskningsbaserad 

professionsutveckling 

• Alla pedagoger delaktiga 

• Vidareutveckla mentorsverksamhet i 
samtalsgrupperna 

• Stödjande strukturer: Ökad grundbemanning  
som påverkar trygghet och kvalitet  

 

 

 



Belägg för elevernas lärande  

används för att anpassa 

undervisningen  

så att den möter elevernas 

omedelbara inlärningsbehov 

samt medvetandegör eleven om 

det egna lärandet 

Louise Israelsson 

Guldhedsskolan 



Belägg för lärares lärande 

används för att anpassa 

innehållet och strukturen 

på möten och konferenser 

så att den möter lärarnas 

utvecklingsbehov samt 

medvetandegör lärarna om 

det egna lärandet 



• Hur synliggörs lärarnas lärande?  

 

• Hur delar man med sig? 



Mötesordning 

• Introduktion och rutinärenden (5 min) 

En kort uppstart på mötet. Varför är vi här? 
Vad är målet? 

• Så här går det (35 min) 

• Nytt lärande (15 min) 

• Personlig handlingsplan (15 min) 

• Vad gav mötet (5 min) 



Så här går det (35 minuter) 
 

Bordet runt: 

• Vad har vi provat sedan förra gången?  

• Vad har vi lärt oss av det?  

• Vad har det lett till för förändring?  

• Vilka problem uppkom och hur gjorde vi 
för att lösa dem?  

 



Två stjärnor och en önskning 

• Syftet med arbetet är att berätta 
om sig själv. Vad man drömmer 
om, gillar, inte gillar och har för 
egenskaper.  

Att aktivera eleverna som 
läranderesurser för varandra 



• Hur får lärarna återkoppling? Av vem? 

 

 

• Hur ger lärarna återkoppling till varandra? 



Gruppbaserad förberedelse 
Tänk i par, Formulera frågor 
Ni skriva frågor som man kan använda för att analysera en novell. 
När personen har gått igenom och svarat på alla frågorna ska hen 
kunna visa sin förmåga att: 
Sammanfatta novellens innehåll. 
Kommentera några centrala delar av novellen. 
Tolka och föra resonemang om budskap i novellen. 
Beskriva sin upplevelse av läsningen. 
Koppla texten till egna erfarenheter. 
Ge exempel på genretypiska drag. (Hur man märker att det är en 
novell). 
 

Att aktivera eleverna som 
läranderesurser för varandra 



Gruppbaserat arbete 

Vilka möjligheter finns det för gemensam  

planering? 

utvärdering? 

bedömning? 

 

Vad kan förbättras? 

 



Vad har vi lärt oss av det? 
Vad har det lett till för förändring?   

 
Ökad aktivitet och motivation. 
Individuell ansvarsskyldighet. Alla bidrar. Bra att göra 
det tydligt för eleverna hur deras individuella 
prestationer bedöms. 
Bra att dela in dem i grupper om tre så det inte faller 
när någon är sjuk. 
När man lär tillsammans blir det ett klimat där man 
vågar misslyckas.  
De använder återkopplingen om den är tydlig och talar 
om vad som kan göras och inte hur bra eller dåligt 
resultatet blev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nytt lärande (15 min) 

• Titta på film  

• Diskutera inläst litteratur 

Personlig handlingsplan (15 min) 
• Skriv ner vilken förändring man ska göra till 

nästa gång, hur och varför. 

Vad gav mötet (5 min) 
 



Att aktivera lärarna som 
läranderesurser för varandra 

Regelbundna möten BFL 

• Genomsyras av ett samarbetsklimat 

Tid, gruppindelning, input  

 

 

 



Ge återkoppling till varandra  

hur gick lektionen med tanke på lektionens 
syfte – handlingsplan  

• Genomsyras av ett samarbetsklimat 

• Tid, gruppindelning  
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Vad handlar BFL om? 

 … och fem nyckelstrategier  

Att dela målen för 

lärandet 

Att klargöra och utreda målen så att 

eleverna förstår dem och kriterierna för 

att lyckas.  

Klassrumsarbetet Att skapa effektiva 

klassrumsdiskussioner, frågor, aktiviteter 

och uppgifter som synliggör tecken på 

lärande. 

Feedback Att ge feedback som utvecklar lärandet. 

Kamratbedömning Aktivera eleverna som resurser för 

varandra.  

Självbedömning Att förmå eleverna att ta lärandet i egna 

händer.  



Kollegialt lärande – formativt?  

• Att dela målen för skolans uppdrag 

• Att skapa effektiva diskussioner under konferenser och 
möten som synliggör lärarnas lärande och gör alla 
delaktiga/aktiva 

• Att ge återkoppling som utvecklar lärandet 

• Sambedömning – Skapa möjligheter för lärarna att lära 
tillsammans 

• Självvärdering – lärarna kan och har möjlighet att ta 
ansvar över sin utveckling 

 

 


